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Abstrakt 
English titel: Security factors in transition phase. 
A qualitative study of children's experience of security- and insecurity in the transition 
between preschool and preschool class.  

 

Svensk titel: Trygghetsfaktorer i övergångsfas.  
En kvalitativ studie om barns upplevelse av trygghet- och otrygghet i övergången 
mellan förskola till förskoleklass.  

 

Syftet med denna studie är att synliggöra fem förskoleklasselevers upplevelse av 
trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergång från förskola till förskoleklass. Detta för 
att få ytterligare kunskap om vilka områden förskollärare bör arbeta med för att nå, en 
för eleverna, känsla av trygghet vid övergång från förskola till förskoleklass. Studiens 
tre frågeställningar besvaras med hjälp av empiri från fem enskilda intervjuer och en 
gruppintervju.  

Valda teoretiska begrepp är dels fysisk, social och kulturell kontinuitet och 
diskontinuitet men även begrepp som förklarar barns känsla av trygghet och otrygghet 
som grundar sig i läroplaner, tidigare forskning och litteratur. Resultatet påvisar vikten 
av att förskollärare bör arbeta för att minska känslan av social diskontinuitet i 
övergången mellan förskola och förskoleklass. Arbetet bör göras på så vis så att 
eleverna vågar utforska och prova, att de har kompisar med sig från sin förskoletid och 
att de upplever en känsla av att vara en del av gruppen. Det bör även säkerställas att 
eleverna har en närvaro av en vuxen genom att de känner igen de nya förskollärare samt 
att det finns en bra relation dem emellan. Trygghetsfaktor i form av privata ägodelar bör 
också prioriteras. Resultatet påvisar även vikten av att förskollärare bör arbeta för att 
minska känslan av kulturell och fysisk diskontinuitet genom att tydliggöra nya rutiner, 
lokaler och att ständigt vara närvarande. 

 

Nyckelord 
Barns trygghet, barns otrygghet, övergång, förskola, förskoleklass, 
kontinuitet/diskontinuitet.  
 
 

Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till de fem förskoleklassbarnen som gjorde studien möjlig 
genom sitt deltagande. Vi vill även tacka våra familjer som har haft tålamod när stora 
delar av vår tillvaro kretsat kring utbildningen och nu senast uppsatsskrivande. Ett 
speciellt tack till Anders och Thimmy som stöttat och peppat oss under hela 
utbildningens gång. Vi vill även tacka Caroline för all hjälp så att vi kunnat sitta ostört 
emellanåt. Vår handledare Zara Bersbo har hjälpt oss när vi varit vilse under arbetets 
gång, vilket vi också vill tacka för men även ett stort tack till våra klasskamrater i 
handledningsgruppen för er konstruktiva kritik kring arbetet. Sist men inte minst vill vi 
tacka varandra för gott samarbete och för fortsatt fin vänskap i framtiden.  
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1. Inledning/problemformulering  
 
    Tänk dig att du gått på bio för att se en spännande film, men efter tio minuter  

kommer du att tänka på att du hade bråttom, innan du tog bussen till stan och  
undrar: “Släckte jag värmeljuset? Låste jag dörren?” Det kvittar hur spännande  
filmen är, det är ändå svårt att koncentrera sig på den, när oron börjar sprida sig  
i kroppen. (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 20) 

 
Ovanstående känsla av oro och oförmåga att koncentrera sig och ta in information kan 
likna den känsla som otrygga elever kan känna i skolan under en skoldag. En 
förutsättning för att elever ska kunna ta till sig kunskap enligt Skolinspektionens rapport 
om trygghet från 2015 är nämligen att elever känner sig trygga. De skolor som arbetar 
med sociala relationer och miljön på skolan ger bättre förutsättningar för eleverna att 
kunna uppnå goda studieresultat. Elever som upplever en otrygghet och rädsla för att gå 
till skolan har svårare att ta till sig ny kunskap (Skolinspektionen 2015). En annan 
aspekt som påverkar elevers fortsatta skolgång är hur bra övergången mellan olika 
skolformer blir (Skolverket 2014; Ackesjö 2018). Om eleverna känner sig trygga i den 
nya skolformen vågar de nämligen utforska, leka och lära (Broberg, Hagström & 
Broberg 2012). Det är med andra ord av stor vikt att eleverna känner trygghet redan vid 
övergången och vid skolstart. I denna studie ligger därför fokus på barnens känsla av 
trygghet i övergången mellan skolformerna förskola och förskoleklass. Genom att lyfta 
fram utifrån elevens perspektiv vilka faktorer som är viktigast för en känsla av trygghet 
vid övergången mellan förskola och förskoleklass kan studien bidra till ökad kunskap 
hos förskollärare. Detta kan i sin tur ge tryggare elever som har bättre förutsättningar att 
lära sig.  
 
Övergången mellan förskola till förskoleklass är oftast barns andra stora övergång då 
deras första riktiga övergång sker redan vid förskolestart och det handlar då om 
övergång från hemmet till förskola. Ett av förskolans centrala uppdrag är enligt 
Läroplanen för förskolan Lpfö 2018 (Skolverket 2018) värdegrunden där skapande av 
barns trygghet är högst relevant. Detta är något som sedan även fortskrider i Läroplan 
för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet Lgr11 (Skolverket 2011). Om barnen 
får möjlighet att under sin tid på förskola etablera en grund av trygghet och tillit till sig 
själva har de större möjlighet att ta sig an övergången, den nya skolformen och alla 
förändringar som medföljer.  
 

En övergång kan vara både spännande och skrämmande, beroende på.  
Det kan ge en känsla av att växa, bli större. Samtidigt som mycket hamnar 
i gungning. Det är tid som rymmer pedagogiska utmaningar och möjligheter.  
Att barnen landar väl i det nya är ju grunden för allt som kommer sen.  
(Stendahl, E. 2017) 

 
Precis som journalisten Emilie Stendahl (2017) påtalar i tidskriften Förskolan är vikten 
av att eleven upplever skolstarten som spännande och landar väl i det nya stor. Att landa 
väl i det nya och känna trygghet är något som även uttrycks vara viktigt i aktuella 
läroplaner för både förskola och skola. Förskollärare i förskolan och i förskoleklass har 
ansvar för att eleven förbereds på övergången mellan skolformerna (Skolverket 2011; 
Skolverket 2018; SFS 2010:800). Arbetssättet kring övergången kan däremot se olika ut 
då det inte står preciserat hur denna förberedning ska ske utan bara att en förberedelse 
och samverkan mellan de olika skolformerna ska finnas.  
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Tidigare litteratur vi läst under vår förskollärarutbildning synliggör flera viktiga 
aspekter att tänka på vid övergången mellan de olika skolformerna. En aspekt menar 
Ackesjö (2016) är hur viktigt det är för många barn att uppleva likheter från den 
skolform de kommer ifrån. Det kan vara allt ifrån att ha en kompis med sig till att 
förskoleklassen arbetar på liknande sätt som förskolan, med inslag av både lek och 
undervisning. För många barn är även olikheter viktiga det vill säga att komma till 
något nytt. Är ovanstående aspekter något barnen upplevt viktiga i den övergång de 
tidigare genomgått och har dessa faktorer de har upplevt skapat trygghet för dem? En 
annan aspekt att tänka på vid övergången mellan skolformer är enligt Broberg, 
Hagström och Broberg (2012) att skapa en god relation till eleven som grundas på 
trygghet, förståelse och lyhördhet. För att eleven ska utveckla en trygg relation till 
förskolläraren är det nämligen viktigt att förskolläraren är lyhörd mot de signaler som 
barnet ger.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att det faktum att otrygga elever har svårare att våga 
utforska, leka och lära påvisar vikten av att förskollärare arbetar för att elever ska känna 
trygghet vid övergång mellan skolformer. Men vad är trygghet och otrygghet för barnen 
och hur upplever de övergången mellan de olika skolformerna? Vi önskar därför 
synliggöra och ge en fördjupad förståelse för vilka trygghetsfaktorer men även 
otrygghetsfaktorer elever i förskoleklass upplever när de byter skolform. Det som i vår 
studie står i fokus är barnens perspektiv och deras upplevelser av vad som inger 
trygghet respektive otrygghet när de lämnar förskolan och börjar förskoleklass. Utifrån 
detta får vi en medvetenhet om vad som för barnen är viktigt vid övergången mellan de 
två olika skolformerna. Våra upplevelser är att det finns en hel del forskning kring 
övergången men få ur elevers perspektiv.  
 
Genom vår utbildning till förskollärare har vi en teoretisk grund till hur övergången 
mellan skolformerna bör gå till för att skapa trygghet för barnen och även eventuella 
kritiska aspekter som bör beaktas. Även om empirin visar att eleverna upplever att de 
får en trygg övergång kan resultatet av vår studie bekräfta vilka faktorer som eleverna 
upplever vara viktigast för dem gällande trygghet. Vi kan även få inblick i eventuella 
kritiska moment kring övergången som förskollärare kan arbeta mer med. Vår 
uppfattning är nämligen att elevernas känsla av trygghet aldrig kan bli för stor.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att synliggöra fem förskoleklasselevers upplevelse av 
trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergång från förskola till förskoleklass för att få  
ytterligare kunskap om vilka områden förskollärare bör arbeta med för att nå, en för 
eleverna, känsla av trygghet vid övergången. 
 
2.1 Frågeställningar 
1.  Vilka trygghetsfaktorer upplever förskoleklasselever vara viktigast under sin 
övergång från förskola till förskoleklass? 

  2. Vilka otrygghetsfaktorer upplever förskoleklasselever vara mest påtagliga under sin 
 övergång från förskola till förskoleklass?   

  3. Vad bör förskollärare, utifrån förskoleklasselevers perspektiv, prioritera i sitt arbete 
 kring övergången mellan skolformerna förskola förskoleklass?   
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras initialt relevant tidigare forskning kring övergången mellan 
förskola till förskoleklass. Därefter presenteras forskning kring barns trygghet och 
otrygghet vid övergången. Tanken bakom detta upplägg var att först få en övergripande 
bild av övergången och där efter smalna ner området och studera specifikt vad som ger 
barnen en känsla av trygghet och otrygghet vid övergången. Det framkommer i tidigare 
forskning att övergången är en stor händelse i barns liv och det är viktigt att övergången 
sker med en stor medvetenhet av förskollärare.  
 
3.1 Tidigare forskning om övergång mellan förskola till förskoleklass  
Ackesjö (2014) visar i sin doktorsavhandling Barns övergångar till och från 
förskoleklass hur övergången till och från förskoleklass beskrivs och förstås av elever. 
Ackesjö har under 18 månader deltagit i verksamheten och studien räknas därför som 
etnografisk. Avhandlingens fokus ligger på att synliggöra olika delar av övergången 
som kan påverka eleven. Det visade sig att utifrån elevens perspektiv innebär 
övergången mellan skolformer utmaningar, möjligheter, begränsningar, förändringar 
och bevarande. Resultatet visar att elevens perspektiv av övergången måste tas i 
beaktning då övergången kan uppfattas som svårtolkad för eleven själv. Övergången 
handlar om början på något nytt samtidigt som en separation sker från det gamla. För 
vissa elever upplevs skillnaderna som spännande och för andra elever upplevs detta som 
en begränsning. Förskollärarens mål och ambitioner kring övergången har stor betydelse 
för hur övergången blir. Ackesjö (2014) menar att förberedelsen inför förskoleklassen är 
mycket viktig för elevens framtida skolgång då eleven behöver skolas in i sin nya miljö. 
Två till tre besök i den nya miljön visar sig inte vara tillräckligt. Genom att inta ett 
barnperspektiv möjliggörs en djupare förståelse av elevens upplevelse kring 
övergången. Om eleven är orolig inför övergången bör oron tas på allvar. Inför 
övergången är därför elevens perspektiv mycket viktig att försöka synliggöra. I en 
annan svensk studie som är gjord av Alatalo, Meier och Frank (2014) synliggörs 
förskollärares erfarenheter av överlämning från förskola till förskoleklass med fokus på 
elevens långsiktiga lärande inom målområdena i läroplanen. Studien består av både en 
kvalitativ och en kvantitativ metod där både förskollärare från förskola (36 stycken) 
samt förskoleklass (38 stycken) har svarat på enkäter samt att totalt åtta förskollärare 
har blivit intervjuade. Studien visar att det kan innebära olika utmaningar för eleven och 
att det har stor betydelse att övergången är smidig då detta har betydelse för elevens 
trygghet och utveckling. Dock ser det olika ut i landet hur övergången går till och vilka 
resurser som finns för förskollärarna i de olika skolformerna att tillgå.  
 
Babić (2017) har i Kroatien genomfört en studie där 20 stycken elever 
(genomsnittsålder 6,4 år) blev intervjuade om sin syn på förskola och skola. Det 
framkom att elevernas egen syn på förskola och skola var tydligt uppdelad då förskola 
och skola hade skilda syften. Förskolan handlade enligt eleverna om att leka, bli 
omhändertagna och att förbereda sig för skolan medan skolan handlade mer om lärande. 
Det fanns för eleverna en tydlig olikhet, det vill säga en diskontinuitet mellan de olika 
skolformerna. Babić (2017) menar att motsatsen till att förbereda eleverna för framtiden 
är att beröva dem deras egna förmågor och rättigheter. Även Ackesjö (2014) menar att 
ett tydliggörande av kontinuiteten och diskontinuiteten mellan skolformerna hjälper 
eleverna med övergången. Att tydliggöra ett avslut och de befintliga kamratrelationerna 
på förskolan och samtidigt tydliggöra början på något nytt, det vill säga en tydlig 
diskontinuitet, menar Ackesjö (2014) är viktig för övergången. Detta till skillnad från 
Alatalos, Meiers och Franks (2014) studie där det framkommer att kontinuitet i 
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elevernas lärande är viktigt. Eleverna behöver möta en verksamhet de känner igen 
samtidigt som de behöver utmanas. För att denna kontinuitet ska kunna ske behöver 
tillräckligt med information överlämnas till förskoleklasslärare. Är samverkan och 
kommunikationen mellan skolformerna bristfällig blir det ett hinder för kontinuiteten. 
Detta i sin tur kan påverka elevernas utveckling och lärande. I den vetenskapliga 
artikeln av Ackesjö (2015) Den komplexa väven ligger fokus på organisationen av 
övergången till och från förskoleklass. I denna svenska studie har skolledare från 30 
kommuner i fyra medelstora län både i förskola och skola fått svara på en webbaserad 
enkätundersökning. Även i denna studie framkommer det att övergången kan vara en 
kritisk händelse i barnens liv. För eleverna kan det innebära oro och stress över att 
behöva byta lokal och att hitta i de nya lokalerna, med andra ord fysisk diskontinuitet. 
Att behöva skapa nya relationer både till nya elever och nya vuxna kan också upplevas 
oroande. I Ackesjös (2015) artikel framkommer det att utifrån elevernas perspektiv blir 
övergången en ofrivillig separation från sina kamrater. I studien beskrivs också att 
eleverna uttrycker behov av social kontinuitet och att de övergångar som sker 
tillsammans med kamrater blir de bästa övergångarna. Resultatet visar att det finns en 
strävan efter social kontinuitet, men att yttre faktorer orsakar att förskolegrupper delas 
till nya klasser. Dessa yttre faktorer utgörs av skolans rutiner av hur man organiserar 
övergången, antal förskolor, elevantal, uppfattning om elevernas bästa och deras lärande 
(Ackesjö 2015).  
 
3.2 Tidigare forskning om barns trygghet och otrygghet vid övergång 
Bulkeley och Fabian (2006) har genomfört en studie i England om välmående och 
känsla av tillhörighet hos barn kring övergången mellan det som i Sverige motsvarar 
förskola till förskoleklass. Studien bestod av intervjuer, observationer och frågeformulär 
av föräldrar, lärare men även barn som hade övergången framför sig samt barn som 
precis genomgått övergången. Bulkeley och Fabian (2006) menar vidare att barn som 
känner sig otrygga begränsas i sin förmåga att delta i undervisningen och begränsas 
därför i sitt eget lärande. Barns otrygghet skapar oro och stress som kan resultera i att 
barn blir trötta, arga och tillbakadragna. Detta kan i sin tur försämra barns 
inlärningsförmåga. Barns framtida lärande och akademiska prestationer påverkas av 
barns första erfarenhet av skolan. Vidare menar de att en abrupt diskontinuitet kan 
påverka barn i form av att de blir hämmade, förvirrade och missnöjda. Detta kan i sin 
tur påverka barns relationer, motivation och engagemang.  

Om övergången i stället är en förändring som inte skapar förvirring utan bygger på en 
känsla av stöttning och kontinuitet kan förändringen istället inspirera barn. En smidig 
övergång kan förklaras som en övergång där det existerar öppna diskussioner och 
aktiviteter för att minimera skillnaderna mellan skolformerna. Övergången beskrivs 
dock som en komplicerad händelse i barns liv. Barns behov och erfarenheter behöver tas 
i beräkning för att sammanlänka barns tidigare och barns kommande erfarenheter. 
Vidare menar Bulkeley och Fabian (2006) att trygga barn har förmågan att lära sig, 
delta i och axla utmaningen som övergången mellan förskola och skola innebär. Trygga 
barn förklaras med liknelsen att trivas som en fisk i vattnet. Dessa barn har förmågan att 
maximera sitt lärande.  

Resultatet av Bulkeley och Fabians (2006) studie visar att en kontinuitet mellan 
skolformerna inger trygghet för barn vid övergången. Det som skapar kontinuitet är att 
desto mer de två skolformerna är sammanlänkade desto mer gynnas barnen. Samverkan 
mellan skola och vårdnadshavare, att förskollärarna prioriterar relationsskapande med 
barnen samt att ett fadderskap i den nya skolformen finns är tre andra viktiga aspekter 
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som framkom i resultatet som gynnande barns trygghet. Slutligen menar Bulkeley och 
Fabian (2006) att barnen behöver vara redo att ta sig an den nya skolformen och dess 
kultur men även att den nya skolformen behöver vara redo att ta in barnens tidigare 
kultur. De menar att det bör finnas en bro mellan skolformerna och om detta inte är 
fallet finns risk för att barns självförtroende skadas.  

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det framkommer av tidigare forskning att övergången är något som kan upplevas svårt 
och jobbigt av barn men det kan även innebära möjligheter. Det kan innebära en oro och 
stress för barn att behöva byta lokaler och att bryta upp befintliga relationer. Barn kan 
även redan från början ha olika syn på de olika verksamheterna där förskola står mer för 
lek och skola står mer för lärande. Därför är det av stor vikt att barnens perspektiv tas i 
beaktning inför övergången. Barn behöver få möta en verksamhet de är bekanta med 
samtidigt som de ges möjlighet att utmanas. En annan viktig aspekt som framkommer i 
tidigare forskning kring övergången är att olika kontinuiteter och diskontinuiteter 
tydliggörs. Barn behöver dels bli medvetna om att det är början på något nytt och dels få 
ett avslut från det gamla. Att barn skolas in är viktig inför kommande skolgång för att 
skapa trygghet för dem.  
 
Är barnen otrygga begränsas de i sin förmåga att delta i undervisningen vilket i sin tur 
påverkar lärandet och barns fortsatta skolgång. En abrupt diskontinuitet är en faktor till 
att barnen kan bli hämmade vid övergången och i den fortsatta skolgången. Kontinuitet 
kan påverka barnen att axla utmaningen på ett mer inspirerande sätt och på så vis bidra 
med trygghet. Trygga barn har bättre förmåga att lära och att axla utmaningen 
övergången innebär.  
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4. Teoretiska begrepp 
För att kunna uppnå vårt syfte, vilket är att synliggöra fem förskoleklasselevers 
upplevelse av trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergång från förskola till 
förskoleklass, behöver vi teoretiska verktyg för att förstå vår empiri och kunna placera 
det i ett större sammanhang. De teoretiska begreppen används i analysen för att hjälpa 
oss att förstå vad det var som gav eleverna känslan av trygghet och otrygghet. Genom 
att kategorisera vår insamlade empiri dels utifrån våra tre frågeställningar men dels 
utifrån de teoretiska begrepp som presenteras nedan kan de faktorer som eleverna 
uttryckte gav dem en känsla av trygghet och otrygghet förklaras.  
 
Inledningsvis vill vi emellertid tydliggöra vad vi i vår studie menar med barn - elever 
och kontinuitet - diskontinuitet. När vi skriver barn syftar vi till barn i förskolan och när 
vi skriver elever syftar vi till barn i förskoleklass. Vid användning av ordet elev 
synliggörs att övergången till förskoleklass har skett. Eftersom en elev i förskoleklass 
fortfarande klassas som ett barn kan benämningen i vår text variera beroende på 
sammanhanget. I vår studie används ordet kontinuitet då en sammanlänkning finns 
mellan de två skolformerna. Alltså när barn - elever upplever ett sammanhang och 
känner igen sig i det som sker. Diskontinuitet innebär istället när något helt nytt sker till 
exempel när miljön ändras från förskolegård till skolgård.  
 
4.1 Definition av barns övergång 
Övergången kan förklaras som processen när barnen lämnar det trygga och välkända för 
att möta något nytt och okänt. Som tidigare nämnts får barnen erfara ett flertal 
övergångar. Övergången från hemmet till förskola, byte av avdelning och sedan från 
förskola till förskoleklass. Även i skolan sker flera övergångar när eleven byter mellan 
till exempel låg- och mellanstadie. Ackesjö (2016) menar att övergången är en lång 
process som börjar redan innan eleven har besökt den nya skolformen och varar tills 
dess att eleven känner sig bekväm i den nya miljön. Hennes forskning visar att 
övergångsprocessen kan vara allt ifrån sex månader till två år. Några faktorer som spelar 
stor roll i sammanhanget med övergången och hur eleverna anpassar sig till det nya är 
elevernas egna erfarenheter. Även samverkan mellan hem, förskola och skola har stor 
betydelse för övergångsprocessen och hur eleverna anpassar sig till den nya skolformen 
(Ackesjö 2016). Definitionen av övergång i vår studie är alltså förberedelse under 
förskoletiden, när barnen slutar på förskola och börjar i förskoleklass samt någon månad 
in i förskoleklassen.  
 
4.2 Definition av trygg övergång  
Skolverkets publikation Övergångar mellan och inom skolor och skolformer menar att 
om övergången sker med god samverkan och rutiner kan detta bidra till en trygg 
övergång mellan de olika skolformerna (Skolverket 2020). Om det finns rutiner kring 
hur övergången går till både på förskola och i förskoleklass kan detta ha positiva 
effekter på elevernas psykiska hälsa och kognitiva utveckling. Dock ser det olika ut i 
hur förskolor samt skolor gör och Skolverkets rekommendationer följs inte alltid 
(Folkhälsomyndigheten 2017). Vi kommer i detta avsnitt i studien definiera vad vi i vår 
studie menar med begreppet barns trygghet. Definition av trygg övergång i vår studie är 
när barnen upplever de trygghetsfaktorer som nämns nedan (se tabell 1 s. 9). 
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4.3 Definition av otrygg övergång  
För vissa barn är övergången mellan skolformer något som skapar otrygghet då de 
upplever övergången som en stor utmaning och känner både stress och oro. Dessa 
upplevelser kan skapa svårigheter i skolan men även ge eleverna sociala problem under 
uppväxten. Sker däremot övergången med en positiv känsla resulterar detta i ökad 
trivsel och goda skolerfarenheter (Folkhälsomyndigheten 2017). Definition av otrygg 
övergång i vår studie är när barnen känner oro och stress i övergången på grund av 
nedanstående otrygghetsfaktorer (se tabell 1 s. 9) och övergången kan då upplevas som 
en övermäktig utmaning.  
 
4.4 Definition av barns trygghet och otrygghet  
Barns trygghet kan förklaras när barn vågar göra sin röst hörd, prova nya saker och vara 
sig själv (Wahlström 1993). Att barnen är delaktiga i ett socialt samspel gynnar deras 
språkutvecklingen vilket bidrar i sin tur till att ge barnen verktyg för sociala handlingar 
så att de kan och vågar göra sin röst hörd (Hwang & Nilsson 2011). En annan definition 
av barns trygghet framkommer i Friendsrapporten av Leander (2019) som närvaro av en 
vuxen. Om det finns en vuxennärvaro, någon som lyssnar på eleverna och som eleverna 
kan få stöd eller hjälp hos när utanförskap, mobbning eller kränkningar sker ökar 
elevernas känsla av trygghet. En definition av barns otrygghet framkommer också i 
Friendsrapporten (Leander 2019) som den ofrivilliga ensamheten. Detta skapar 
otrygghet och påverkar elevens lärande negativt. Den ofrivilliga ensamheten är ett stort 
problem och ger eleven en känsla av att inte vara önskvärd i det sociala samspelet. Att 
vara ofrivilligt ensam innebär en stor utsatthet och otrygghet i skolan. Det framkom 
också i rapporten att 25% av eleverna i årskurserna förskoleklass till årskurs 3 är rädda 
för att bli ensamma på rasterna. En viktig del för att barnen ska uppleva trygghet i 
skolan är med andra ord att de har vänner. Eleverna behöver känna förtroende för de 
vuxna och veta att de agerar mot det eleverna upplever otryggt. Om detta förtroende 
finns ökar möjligheten att eleven vänder sig till en vuxen om de känner sig utsatta. 
Vuxennärvaro skapar alltså trygghet (Leander 2019). Förskollärarens roll att 
kommunicera med barnen blir därför avgörande för barns utveckling av trygghet. Med 
kommunikation menas i detta fall att visa engagemang, lyssna, möta, stödja och utmana 
barnet (Eriksson 2009). Erixon, Lindgren, Sundblad och Torro (2007) menar att en 
förutsättning för att barn ska bli självständiga och kunna utvecklas är att de känner sig 
trygga. Vidare specificerar de grunden för barns känsla av trygghet som trygghet 
gällande barns miljö, vänner och de vuxna. Det är av stor vikt att som arbetslag ha ett 
gemensamt synsätt på vad trygghet för barn innebär och hur arbetslag ska arbeta för att 
uppnå detta i barngruppen.  
 
Värdegrundsarbete är ett sätt att arbeta för att barn ska uppleva tillhörighet och trygghet 
i form av att ingen blir diskriminerad eller kränkt utan att allas lika värde står i fokus 
(Skolverket 2018). Enligt Skolverkets stödmaterial Förskolans och skolans värdegrund 
(2013) är värdegrunden ett övergripande uppdrag både i förskola och skola. 
Värdegrunden innebär att ta hänsyn och visa omsorg, rättvisa och jämställdhet mot 
andra människor men även att ta hänsyn till egna och andras rättigheter. I förskolans 
och i skolans verksamhet ska värdegrundsarbetet synliggöras (Engdahl & Ärlemalm - 
Hagsér 2015). Både kunskaper och värden ska nämligen förmedlas till barn och elever 
och detta ska genomsyra hela verksamheten. Innebörden i begreppet trygghet i vår 
studie kan liknas vid den som beskrivs ovan och den som beskrivs i nämnd 
kurslitteratur och i läroplanen för förskola och skola gällande värdegrundsarbetet. Vi har 
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därför skapat följande tabell för att tydliggöra vad vi menar med barns trygghet och 
otrygghet.  
 
Barns trygghet Barns otrygghet 

Våga vara sig själv  Att inte våga vara sig själv 

Våga göra sin röst hörd  Att inte våga göra sin röst hörd 

Våga utforska och prova  Stå tillbaka i aktiviteter pga osäkerhet 

Att ha kompisar/ vara en del av gruppen  Ofrivillig ensamhet 

Närvaro av vuxen  Frånvaro av vuxen 
Tabell 1 
 

4.5 Kontinuitet/diskontinuitet i relation till barns trygghet och 
otrygghet vid övergången 
Genom övergången från förskola till förskoleklass synliggörs både likheter (kontinuitet) 
och olikheter (diskontinuitet). I tidigare avsnitt förklaras olika skolformer och hur de 
bygger vidare på varandra och i de fall då viss likhet finns kallas det kontinuitet. När 
denna likhet inte finns kallas det istället diskontinuitet. Det finns social, fysisk och 
kulturell kontinuitet och diskontinuitet. Social kontinuitet innebär att sociala relationer 
hålls intakta, medan social diskontinuitet innebär en förändring i form av att inträda i 
nya sociala relationer. Med fysisk kontinuitet menas att den fysiska miljön är 
oförändrad medan fysisk diskontinuitet förklaras som att barnen byter fysisk miljö och 
materialet som ingår i den. Kulturell kontinuitet innebär att barnen är bekanta med det 
pedagogiska innehållet det vill säga att undervisningens upplägg liknar det upplägg som 
barnen tidigare upplevt. Med kulturell diskontinuitet menas att barnen upplever en helt 
ny undervisningsform, exempelvis en mer skolifierad undervisning i förskoleklass 
jämfört med undervisningen i förskola (Ackesjö 2016). I ovanstående avsnitt om 
tidigare forskning beskrivs dessa tre olika typer av kontinuitet och diskontinuitet som 
något centralt gällande barns trygghet vid övergången mellan de två skolformerna. 
Ibland beskrivs de som framgångsfaktor för barns känsla av en trygg övergång men 
ibland som en orsak till barns känsla av otrygghet vid en övergång. Genom vår empiri 
analyseras om social, fysisk och kulturell kontinuitet eller diskontinuitet är något som 
ger eleven trygghet eller otrygghet samt vilken typ av kontinuitet och diskontinuitet som 
bidrar till vad.  
 
Utifrån tidigare forskning, läroplaner och kurslitteratur har vi sammanställt de mest 
relevanta aspekterna utifrån barns trygghet och otrygghet. Därefter skapade vi tabellen 
(se tabell 1 s. 9) där vi kategoriserade begreppen i trygghet och otrygghet. Med hjälp av 
begreppen diskontinuitet och kontinuitet kan elevernas känsla av otrygghet och trygghet 
förklaras. På detta vis hänger våra valda teoretiska begrepp samman med tidigare 
forskning, läroplaner och kurslitteratur.   
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras val av metod, semistrukturerade intervjuer, överförbarhet, 
urval och avgränsningar inklusive en kort presentation av respondenter, genomförande, 
bearbetning av data, etiska överväganden samt metoddiskussion. Dessa val ligger till 
grund för att kunna besvara syftet som är att synliggöra fem förskoleklasselevers 
upplevelse av trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergång från förskola till 
förskoleklass.  
 
5.1 Val av metod  
En kvantitativ ansats är lämplig att använda vid exakta mätningar och där något ska 
jämföras eller kopplingar ska göras. En kvalitativ intervjumetod kan däremot med 
fördel användas när man vill undersöka ett begränsat område men med möjlighet till 
mer djupgående svar (Denscombe 2017). I studien valdes en kvalitativ metodansats för 
att möjliggöra mer djupgående svar. Hade däremot en kvantitativ metodansats valts 
hade en större mängd data kunnats samlats in men det hade begränsat möjligheten att 
fånga upp viktiga delar i samtalet och att kunna ställa följdfrågor. Ytterligare en aspekt 
till varför en kvalitativ metodansats valdes istället för en kvantitativ metodansats är att 
alla elever inte ännu är läs- och skrivkunniga. Tillvägagångssättet hade då istället varit 
att eleverna tillsammans med vårdnadshavare hade fått besvara enkäterna. Risken med 
detta tillvägagångssätt hade då kunnat bli att elevernas perspektiv inte framkommit utan 
istället hade vårdnadshavarnas perspektiv stått i fokus. Därav ämnade sig den kvalitativa 
metodansatsen bäst gällande att fånga elevernas perspektiv. Detta möjliggjorde även en 
viss tolkning av svaren. En kritisk aspekt till vald intervjumetod kan dock vara att  
intervjupersonerna istället ställer ledande frågor samt att tolkningen av intervjusvaren 
blir fel eller ur ett perspektiv som anses passa studien.  
 
5.2 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer innebär att färdigformulerade frågor finns inför intervjun 
men att det finns en flexibilitet gällande dels vilken ordning frågorna ställs men även att 
oskrivna följdfrågor kan tillkomma. Likaså ger den semistrukturerade intervjun 
möjlighet att ändra frågor mellan intervjuerna för att utveckla och följa upp i 
intervjuerna (Denscombe 2017). I studien valdes därför en kvalitativ metodansats där 
även semistrukturerade intervjuer genomfördes. Anledningen till detta val var att denna 
variant av intervjustruktur var mest lämpad till intervjuer med barn. Detta grundade sig i 
att under intervjuer med barn behövs en viss flexibilitet för att följa deras tankar och för 
att kunna fånga upp det barnen visar intresse för. Den initiala tanken var att genomföra 
enskilda intervjuer men om detta inte gav tillräckligt med empiri fanns en tanke kring 
att genomför intervjuerna även i grupp. Studies syfte var att fånga elevernas perspektiv 
kring vad de upplever som trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergång från förskola 
till förskoleklass. Genom att samtala med eleverna ökade möjligheten till djupare 
förståelse för vad de upplevde gav dem en känsla av trygghet respektive otrygghet vid 
övergången.  
 
5.3 Överförbarhet 
Generaliserbarhet kallas det inom den kvantitativa metoden när slutsatser från resultatet 
kan dras till ett större sammanhang. Motsvarande inom den kvalitativa metoden kallas 
överförbarhet (Denscombe 2017). Studiens giltighet ökar om någon som är 
vetenskapligt insatt granskar undersökningsinstrumenten i förväg och även studien 
under hela arbetsprocessen. Två viktiga aspekter är att studiens trovärdighet blir högre 
om dels intervjuerna blir inspelade samt om man är två som genomför intervjuerna 
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(Kihlström 2007). Gällande studiens överförbarhet ansågs empirin inte var tillräckligt 
omfattande för kunna tillämpas i andra sammanhang. Förhoppningen var emellertid att 
studien kunde ge en indikation på vilka faktorer som gav eleverna en känsla av trygghet 
och otrygghet. Det var endast fem elever som genom intervjuer gett sin syn på vad de 
uppfattar gav dem trygghet och otrygghet vid övergången mellan förskola och 
förskoleklass. Gällande studiens giltighet anser vi den hög då vi under studiens gång fått 
handledning och granskning av en av universitetets lektorer gällande studien, 
missivbrev samt våra intervjufrågor. Studiens trovärdighet ökar i detta fall då båda 
medverkade under samtliga intervjuer. Detta möjliggjorde att en av oss kunde ställa 
majoriteten av frågorna (se bilaga B) och eventuella följdfrågor medan den andra kunde 
koncentrera sig på att observera och anteckna exempelvis kroppsspråk. Samtliga 
intervjuer blev dessutom inspelade, vilket också ökade studiens trovärdighet då 
möjligheten att kontrollera att inget missas finns.   
 
5.4 Urval och avgränsningar 
Att ge barn inflytande ligger till grund för ett meningsfullt samspel. För att skapa en 
förståelse för hur detta inflytande kan ges till barn är begreppet barnperspektiv relevant. 
Det finns flera barnperspektiv då det finns många individer (Arnér 2009). 
Förskollärarnas strävan efter att inta ett barnperspektiv kan bidra till ökad förståelse för 
barnens perspektiv. Att som förskollärare inta barnperspektivet innebär att sträva efter 
att försöka sätta sig in i barnens livsvärld (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). Barns 
perspektiv är barnens egna perspektiv, vilket förskollärare givetvis strävar efter. Det är 
dock omöjligt att som någon annan än barnen själva ha ett barns perspektiv utan en 
strävan efter att inta ett barnperspektiv kan endast finnas (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 
2015). När det rör sig om barns perspektiv syftar det på barnens egna föreställningar 
och hur barnen själva upplever sin tillvaro (Arnér 2009). Vi ville genom vår studie få 
fram elevernas upplevelser och tankar om övergången mellan förskola och skola. Att 
skriva fram elevernas egna perspektiv om vad som gav dem trygghet respektive 
otrygghet vid övergången mellan förskola och förskoleklass stod med andra ord i fokus. 
Som tidigare nämnts finns det forskning kring området barns trygghet vid övergång 
mellan förskola och förskoleklass men få ur barnens perspektiv. En medvetenhet fanns 
emellertid att barn lever i nuet och lätt glömmer hur upplevelsen av övergången kändes 
då den i detta fallet skedde för sex månader sedan. Dessa argument låg till grund för 
urval av förskoleklasselever som intervjupersoner. Vid ett tidigare tillfälle har barnen 
tillfrågats i helklass om de kommer ihåg hur det kändes vid övergången mellan förskola 
och förskoleklass. Det var då många av barnen som ville komma till tals och en 
uppfattning av att de fortfarande minns framkom.  
 
Ett subjektivt urval görs då ett till antalet få personer handplockas utifrån deras 
kunskaper kring ämnet de ska intervjuas kring. För att veta detta behöver intervjuaren 
ha en viss kännedom om intervjupersonerna och att de besitter de kunskaper som är 
aktuella i forskningsämnet. Det subjektiva urvalet lämpar sig för kvalitativ metodansats 
och för att skapa ett explorativt urval som syftar till att undersöka relativt outforskade 
områden (Denscombe 2017). Då syftet med denna studie var att synliggöra fem 
förskoleklasselevers trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergång från förskola till 
förskoleklass. Elever i förskoleklass tillfrågades då de relativt nyligen genomgått 
övergången. Innan genomförandet lämnades missivbrev ut till tio vårdnadshavare till 
elever i förskoleklass. Anledningen till att det lämnades ut fler missivbrev än till 
genomförda intervjuer var för att säkerställa att tillräckligt många elever fanns på plats 
aktuell intervjudag. Dock återkopplade enbart hälften av vårdnadshavarna med att 
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lämna tillbaka missivbrevet underskrivet. Samtliga fem elever som deltog blev 
tillfrågade om de ville delta innan vi intervjuade dem.  
 
Om personen som intervjuar barnen redan har en relation till barnen ses detta som en 
fördel. Om barnen dessutom får berättat för sig vem som ska komma och prata med 
dem och varför underlättas kontakten (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000). De 
intervjuade förskoleklassbarnen är sedan tidigare bekanta för en av oss. 
Vårdnadshavarna hade tidigare blivit informerade och fått lämna ett skriftligt 
godkännande av intervjuerna. Forskaren hade även pratat med barnen vid ett tidigare 
tillfälle och berättat om intervjuerna och om den andra intervjuaren.  
 
5.4.1 Presentation av respondenter 
Intervjuerna genomfördes med fem flickor i en förskoleklass. Samtliga fem flickor har 
fyllt eller fyller 7 år under 2020. Alice och Olga har svenska som modersmål medan 
Jonna, Minna och Lisa har annat modersmål. Alla fem flickor har, innan de började 
förskoleklass, gått på förskolor i samma kommun som skolan.  
 
5.5 Genomförande 
För att öka möjligheten att de intervjuade barnen svarar med sina egna ord och fritt 
berättar är det av stor vikt att undvika rollen som förhörsledare. Genom att undvika 
frågor som börjar med hur, vem, vad, när och var och istället ha ord som berätta, 
beskriva och förklara i centrum kan vi minimera denna risk. Att inleda frågorna med 
orden kan och vill gör samtidigt frågorna till slutna men de får en mjukare ansats, vilket 
rekommenderas då det gäller barn (BRIS 2020).  
 
Innan intervjun kontaktades rektor och lärare på utvald skola för att få ett godkännande 
att få dela ut missivbrev och att genomföra intervjuerna av eleverna. I missivbrevet som 
delades ut till vårdnadshavare presenterades forskarna och syfte med studien. 
Vårdnadshavarna behövde lämna sitt godkännande för elevernas deltagande i studien då 
eleverna var minderåriga. Det togs även i beaktning att eleverna möjligtvis inte var på 
plats dagen som var planerad för intervjuerna eller att eleverna själva valde att inte 
delta. Därför gavs fler missivbrev ut än tänkta genomförda intervjuer för att säkerställa 
datainsamlingen. Responsen blev emellertid mindre än vi trott dock tillräcklig för att 
kunna genomför intervjuer och samla in empiri. Vi fick in fem underskrivna missivbrev 
av vårdnadshavare och det var dessa vars barn vi intervjuade.  
 
Kihlström (2007) menar att genom att spela in intervjuer minskas dels risken att man 
missar något viktigt i intervjuerna men även att informationen som återges är korrekt. 
Vi spelade därför in intervjuerna, transkriberade dem och efter det att studien är helt 
avslutad kommer de att raderas. Även Denscombe (2017) påtalar vikten av att spela in 
intervjuer och menar att en transkribering är nödvändig för fortsatt analys. Att ta med 
längre tystnader eller känslor i transkriberingen ger större förståelse i sammanhanget.  
 
Det är av stor vikt att förbereda barnen på vad samtalet kommer att handla om, tänka på 
val av plats, att förbereda inspelningsmaterial samt att erbjuda barnen att få lyssna på en 
del av inspelningen när intervjun är klar. Det är även fördelaktigt att det redan finns en 
form av relation mellan barnen och de som intervjuar (Doverberg och Pramling 
Samuelsson 2000). Dessa aspekter valdes att ta hänsyn till. Den av oss som redan var 
bekant med barnen berättade därför dagen innan intervjuerna vem som skulle komma, 
vad vi skulle prata om och varför. De enskilda intervjuerna genomfördes i ett litet 
arbetsrum i anslutning till klassrummen. Detta var det enda tillgängliga enskilda rum 
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som fanns att tillgå i en för barnen bekant miljö. Rummets storlek och möblering 
försvårade det tänkta upplägg av intervjun då det var ett mycket litet rum med endast en 
soffa och en stol. Vi förstår att rummet inte var optimalt för denna typ av intervju då 
rummet inte tillät en av oss att sitta vid sidan om. Detta var dock det enda logistiska 
alternativ som  fanns samtidigt som det låg avskilt men ändå nära barnets trygga miljö. 
Vi upplevde att barnen slöt sig och mest nickade och skakade på huvudet vilket 
resulterade i att vi fick frångå vår intervjuguide med öppna frågor. Vi fick i stället utgå 
mer från vad barnen sa och ställa slutna frågor för att vi skulle förstå vad de syftade på. 
Efter de enskilda intervjuerna pratade barnen om dessa och beskrev upplevelsen som 
spännande för sina andra klasskamrater. Vi beslutade att återkomma dagen efter för att 
genomföra en gruppintervju med samma barn som deltog i de enskilda intervjuer. Under 
gruppintervjun hade vi möjlighet att sitta i ett av klassrummen och vi valde att sitta på 
mattan där barnen varje dag har samling. Anledningen till att vi valde att sitta på mattan 
och inte på stolar vid bord var att öka chansen att intervjun skulle upplevas mindre 
förhörsaktig och mer avslappnad. Vid ett tidigare tillfälle hade barnen blivit tillfrågade i 
helklass om de kommer ihåg hur det kändes vid övergången mellan förskola och 
förskoleklass. Forskaren som ställde frågan fick en uppfattning av att barnen hade 
mycket att tillföra i intervjuerna. Skälet till att vi initialt valde att genomföra 
intervjuerna enskilt med barnen var att vi ville försöka få fram det enskilda barnets 
tankar och funderingar kring sin upplevelse av övergången mellan förskola och 
förskoleklass.  
 
5.6 Bearbetning av data  
Transkribering av intervjuer gjordes inom de närmaste dagarna efter intervjuerna för att 
säkerställa informationen. Vi som intervjuare hade då intervjuerna färskt i minnet. 
Risken för att data oavsiktligt raderades eller fördes vidare minimerades därav också. 
För att smidigare kunna strukturera svaren färgkodades empirin efter de tre 
frågeställningarna för att på ett smidigare sätt kunna genomföra den deduktiva ansatsen.  
Allwood och Erikson (2017) förklarar en deduktiv ansats som att analysera empiri efter 
utvalda befintliga begrepp eller teorier. Analys genomfördes med hjälp av våra valda 
teoretiska begrepp. Därefter gjordes kopplingar mellan respondenternas svar för att 
kunna skapa en kartläggning av trygghets- och otrygghetsfaktorer. Dessa faktorer 
kopplades sedan till valda teoretiska begrepp då en deduktiv ansats valts. De valda 
teoretiska begreppen kopplas på så vis samman med vår empiri.   
 
För att få fram genuina svar av barn kan intervjuare ställa liknande frågor vid olika 
tillfällen och ser huruvida liknande svar fås fram. Med andra ord om barnet inte ändrar 
sitt svar ökar svarens tillförlitlighet (Doverberg & Pramling Samuelsson 2000). Intervju 
i grupp ökar chansen att olika svar framkommer och möjliggör en diskussion 
(Denscombe 2017). En annan fördel med intervju i grupp är att barnen kan bli medvetna 
om olika sätt att tänka kring ämnet. En risk är däremot att barnen endast håller med 
varandra och inte framför sin syn på saken (Doverberg & Pramling Samuelsson 2000). I 
de enskilda intervjuerna fick vi fram svar i form av mest nickande och fåordiga svar. 
Dessa enskilda intervjuer gav oss en uppfattning om att eleverna har minnen kvar av 
övergången mellan förskola och förskoleklass. För att få ett mer djup i svaren valde vi 
att genomföra även en gruppintervju med samma elever dagen efter de enskilda 
intervjuerna. Vi ser gruppintervjun som fördelaktig då eleverna hade stöd av varandra, 
mer erfarenhet då de redan blivit intervjuade dagen innan samt att den tidigare okända 
intervjuaren nu var ett bekant ansikte.  
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5.7 Etiska överväganden 
En viktig del i forskning är att göra olika etiska ställningstaganden. De forskningsetiska 
principerna som finns ska hjälpa till att utföra en kvalitativ och god forskning. Det 
behöver finnas ett syfte med forskningen men även ett skydd för individer som deltar. 
Mellan syftet och individskyddet behöver det finnas en balans och överväganden 
behöver göras. Det finns även olika regler att ta i beaktning under forskning. 
Exempelvis ska alla individerna ge sitt samtycke till att delta, bli informerade om vad 
som ska göras och hur materialet ska samlas in och hanteras. Även att de garanteras 
anonymitet eller konfidentialitet är en viktig aspekt (Vetenskapsrådet 2017). Vi har i vår 
studie utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna som Björkdahl Ordell (2007) 
skriver om i boken Lära till lärare.  

 
Det finns fyra forskningsetiska principer att förhålla sig till vid individskydd och 
dokumentation. Den första principen är informationskravet som innebär ett 
förtydligande till de deltagande av forskningens syfte och deltagandets frivillighet. Den 
andra principen är samtyckeskravet som innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke 
till att delta. Om det handlar om barn under 15 år ska samtycke ges av både 
vårdnadshavare och deltagande barn. Samtyckeskravet innebär även att deltagarna ska 
få avbryta sitt deltagande när de vill under studiens gång samt att forskaren inte får 
påverka detta. Den tredje principen heter konfidentialitetskravet som innebär att 
deltagarnas personuppgifter ska förvaras med största försiktighet så att obehöriga inte 
kommer åt dem. De uppgifter som används i forskning ska avidentifieras så att inga 
utomstående kan känna igen deltagarna. Den sista och fjärde principen är 
nyttjandekravet och innebär att det insamlade materialet enbart får användas för 
forskningens ändamål (Björkdahl Ordell 2007; Vetenskapsrådet 2002). Rörande 
informationskravet i vår studie har vi med hjälp av vårt missivbrev informerat 
vårdnadshavarna om studiens syfte och frivillighet. De fem eleverna informerades även 
om studiens syfte och att deras deltagande var frivilligt. Informationen fick eleverna 
precis innan vi började intervjuerna. Detta gjordes verbalt med ett förenklat språk i 
jämförelse med det skriftliga missivbrevet. Anledningen till detta var att eleverna skulle 
förstå vad de deltog i. Rörande samtyckeskravet i vår studie skickades missivbrev ut till 
vårdnadshavare för underskrift då eleverna var under 15 år. Barnen fick även ge sitt 
verbala samtycke till deltagande innan intervjuerna startade. Under intervjuernas gång 
har vi avbrutit intervjuerna i de fall då vi uppmärksammat att eleverna ger indikation på 
att de är klara med intervjuerna. Exempelvis om de ställer frågan om vi är klara snart 
har vi tolkat det som att de uttrycker att de vill avsluta intervjun. Rörande 
konfidentialitetskravet i studien är alla namn fingerade samt varken kommun eller skola 
namngivna då detta kan innebära att eleverna går att identifiera. Insamlade 
undertecknade missivbrev förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. Rörande 
nyttjandekravet stannar materialet hos oss och används till vår studie och inget utöver 
detta. Därefter raderas det insamlade materialet. Vi har med andra ord tagit samtliga 
olika etiska aspekter i beaktning under studiens gång.  
 
5.8 Metoddiskussion  
Att intervjua elever i förskoleklassålder var svårare än vad vi från början anade. Vi läste 
om olika sätt att intervjua på och hur vi skulle ställa frågor. Då bara en av oss sedan 
tidigare var bekant med barnen kan detta påverka utgången av genomförandet. Vi 
önskar dock att det vore annorlunda. Enligt Doverberg och Pramling Samuelsson (2000) 
är det fördel att ha någon bekant som genomför intervjuer. Vi upplevde att barnen hade 
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en tendens att sluta sig. De enskilda intervjuerna gick därför inte riktigt som vi trodde. 
Eleverna upplevde troligtvis situationen i de enskilda intervjuerna som obekväma och 
gav oss inte några utförliga svar. Däremot fick vi en annan respons under 
gruppintervjun där eleverna tillsammans vågade återge sin upplevelse om övergången. I 
jämförelse mellan gruppintervju och de enskilda intervjuerna märkte vi i efterhand när 
vi lyssnade igenom materialet en stor skillnad på kvaliteten. Vi blev medvetna om att vi 
frångick vår intervjuguide (se bilaga B) mycket mer och ställde ledande frågor till 
barnen under de enskilda intervjuerna. Troligtvis för att vi var ivriga att få fram ett svar. 
Tack vare att vi genomförde både enskilda intervjuer och gruppintervjuer upplever vi att 
vi fick fram relevanta aspekter kring barns känsla av trygghet och otrygghet vid 
övergång mellan förskola och förskoleklass. För oss var det väsentliga i vårt arbete att 
utgå ifrån barnens perspektiv. Vi har med hjälp av dessa två typer av intervjuer fått svar 
på våra tre frågeställningar.  
 
En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet i vår studie är att samtliga intervjuer är 
genomförda i samma klass men då utgångspunkt ligger i barnens perspektiv anser vi 
ändå inte detta vara avgörande. Respondenterna hade trots detta olika upplevelser av 
vad som gav dem en känsla av trygghet och otrygghet. I vald kommun finns flera 
förskolor och utifrån de organisatoriska förutsättningarna blandas därför eleverna som 
ska börja i skolan och delas upp till olika skolor och olika klasser. Detta påverkar vad 
respondenterna hade för upplevelser kring tidigare pedagoger, övergången och vilka 
kamrater de kände sedan tidigare. I efterhand har vi även reflekterat över om studien har 
påverkats över att det var enbart flickor som deltog i studien. Vi valde dock initialt att 
inte undersöka trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergången mellan skolformerna 
utifrån ett genusperspektiv. När missivbrev lämnades ut var tanken att både flickor och 
pojkar skulle delta. Dock fick vi bara återkoppling från fem vårdnadshavare där barnen 
var flickor. Vi vet alltså inte vilken syn pojkarna har på övergången och om de upplever 
samma eller andra faktorer än flickorna.  
 
Valda teoretiska begrepp har hjälpt oss strukturera resultatet vilket har underlättat vårt 
analysarbete att besvara våra två första frågeställningar. Detta var givetvis vår 
förhoppning när vi valde teoretiska begrepp och detta upplever vi föll väl ut. När vi 
inledningsvis definierade barns trygghet och otrygghet var en av definitionerna att våga 
vara sig själv och att inte våga vara sig själv. I efterhand kan vi se problematiken i att 
använda dessa begrepp då barn med största sannolikhet har svårt att relatera till dem. 
Detta var därför något som var svårt för oss att urskilja utifrån insamlad empiri. Vår 
tanke kring detta är att det förmodligen hade krävts en etnografisk studie för att avgöra 
vad barnen upplevde i den frågan. Hela studiens överhängande begrepp som är trygghet 
och otrygghet är också två begrepp som kan upplevas svåra för barn att relatera till. 
Dessa upplever vi däremot att vi kunnat fånga med hjälp av våra intervjufrågor men 
även utav barnens förmåga att tala fritt under intervjuerna.   
 
Under resultat- och analysavsnittet har vi valt att använda oss av våra definitioner 
trygghet och otrygghet för att kategoriserar respondenternas uttalanden. Detta anser vi 
har varit till stor hjälp för tydliggörandet av empirin då vi utan problem kunnat dela in 
dem utifrån våra definitioner. Det enda vi hade viss svårighet att kategorisera var 
gosedjuret som respondenten uppgav ge henne trygghet. De intervjuade eleverna vet 
inte vad vi definierar som trygghet och otrygghet i vår studie utan har pratat med egna 
ord som vi sedan har tolkat och kategoriserat som trygghet och otrygghet. Vi har med 
hjälp av öppna frågor fått utförliga svar i form av berättelser av olika händelser i 
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gruppintervjun. I de enskilda blev frågorna mer stänga då respondenterna nickade och vi 
ställde en följdfråga.   
 
Tack vare att vi genomförde både enskilda intervjuer och gruppintervjuer kunde vi 
urskilja likheter och skillnader i barnens svar. Detta resulterade i att vi kunde göra en 
analys av tillförlitligheten i respondenternas uttalanden. Svarar respondenterna samma 
sak vid båda intervjutillfällena styrker detta tillförlitligheten i svaren. I vår studie har 
endast fem elever blivit intervjuade vilket innebär att resultatet tveksamt kan tillämpas i 
ett större sammanhang. I svaren respondenterna gav ser vi dock, som kan utläsas i 
resultat- och analysavsnittet, stora likheter med tidigare forskning, litteratur och våra 
valda teoretiska begrepp. 
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6. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultat och analys kring barns upplevda trygghetsfaktorer 
samt upplevda otrygghetsfaktorer. Studiens resultat av den insamlade empirin 
analyseras med hjälp av våra teoretiska begrepp och tidigare forskning. För att 
kategorisera resultatet utgår vi ifrån våra två första frågeställningar samt den 
sammanställda tabellen (tabell 1 nedan). Efter varje rubrik följer även en deduktiv 
analys. Rörande vår tredje frågeställning kommer den att besvaras under 
diskussionsavsnittet. Detta grundar sig i att resultatet av frågeställning ett och två utgör 
resultatet för frågeställning tre.  
 
Vårt mål med studien var att lyfta elevernas perspektiv så att förskollärare vet vilka 
områden som bör arbetas med för att nå, en för eleverna, känsla av trygghet vid 
övergång från förskola till förskoleklass. Syftet med studien var att synliggöra 
förskoleklasselevers perspektiv av trygghetsfaktorer och otrygghetsfaktorer vid 
övergång mellan de två skolformerna. Vi har valt att kategorisera vår empiri efter våra 
två första frågeställningar. Efter transkriberingen var färdig och utskriven valde vi 
därför att färgkoda empirin efter dessa två. Initialt gick vi igenom empirin i den enskilda 
intervjun för ett barn i taget för att sedan kolla hennes uttalanden i gruppintervjun. Detta 
för att dels försöka få en helhetsbild av hennes upplevelse av händelsen men även för att 
undersöka om svaren är genuina och tillförlitliga. För att kunna ge ett tydligt resultat 
användes namn på samtliga respondenter i kommande avsnitt. Dessa var dock fingerade 
enligt etiska forskningsprinciperna för att inte kunna identifieras. Under teoretiska 
begrepp har vi tydliggjort vad vi menade med barns trygghet och otrygghet med hjälp 
av nedanstående tabell (tabell nedan). Innebörden i dessa begrepp kunde som tidigare 
beskrivits liknas de som förklarades i kurslitteratur, läroplanen för förskola och skola 
gällande värdegrundsarbetet och aktuell forskning. Dessa definitioner av barns trygghet 
och barns otrygghet har vi valt att ha som utgångspunkt när vi strukturerar vårt resultat 
och analys. Därefter tydliggörs vad det var som gjorde att barnen upplevde 
trygghet/otrygghet. Med andra ord vilka trygghetsfaktorer/otrygghetsfaktorer som 
förskoleklasselever upplevde vara viktigast under sin övergång från förskola till 
förskoleklass. Vi anade att våga vara sig själv kan vara svårt att uttrycka för barn och 
utan att utföra observationer i en etnografisk studie kunde detta vara svårt att urskilja. 
Att våga vara sig själv ansåg vi gick delvis samman med att våga göra sin röst hörd. Att 
göra sin röst hörd hade vi i intervjuerna hört respondenterna ge uttryck för. Ännu en 
gång vill vi påtala vår medvetenhet kring tidsaspekten. Det var ett tag sedan eleverna 
gick igenom övergången och att frågorna därför kunde vara svåra för eleverna att svara 
på. Vi tog även med i beaktning att känslor, eller specifika händelser/handlingar inte 
alltid är lätta att sätta ord på. Nedan finns tabellen som en påminnelse för vad som 
presenterades under teoretiska begrepp definiera barns trygghet och otrygghet. Tabellen 
används för att kategorisera den insamlade empirin och det är även de uttryckta 
trygghetsfaktorer och otrygghetsfaktorer som använts till rubrikerna i aktuellt avsnitt. 
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Barns trygghet Barns otrygghet 

Våga vara sig själv  Att inte våga vara sig själv 

Våga göra sin röst hörd  Att inte våga göra sin röst hörd 

Våga utforska och prova  Stå tillbaka i aktiviteter pga osäkerhet 

Att ha kompisar / vara en del av gruppen  Ofrivillig ensamhet 

Närvaro av vuxen  Frånvaro av vuxen 
Tabell 1 

 
6.1 Upplevda trygghetsfaktorer   
Som tidigare beskrivits genomfördes de enskilda intervjuerna och gruppintervjun av 
fem flickor i en förskoleklass. Samtliga fem flickor har fyllt eller fyller 7 år under 2020. 
Alice och Olga har svenska som modersmål medan Jonna, Minna och Lisa har annat 
modersmål. Alla fem flickor har, innan de började förskoleklass, gått på förskola i 
samma kommun som skolan.  
 
I nedanstående stycke synliggör vi vilka trygghetsfaktorer som de fem 
förskoleklasselever upplevde vara viktigast under sin övergång från förskola till 
förskoleklass.  
 
Fyra av fem respondenter uttrycker både i den enskilda och i gruppintervjun att det 
kändes “bra” “spännande” vid övergången mellan förskola och förskoleklass. I 
gruppintervjun säger samtliga respondenter “bra”. En respondent förstärkte detta med 
att även ge tummen upp. Att det kändes bra tolkar vi som att de kände sig trygga då vi 
tror att barn kan ha svårt att relatera till begreppet trygg och otrygg. De fyra 
respondenterna som uttryckte en positiv upplevelse kring övergången kan dessutom ge 
uttryck för varför det kändes bra. Dessa kan förklaras utifrån tre av fem av vår studies 
definition av trygghet (se tabell 1 s.18), vilket i sin tur styrker vår tolkning att det är 
barns känsla av trygghet det rör sig om. Respondenternas svar analyseras efter varje 
resultatdel utifrån våra teoretiska begrepp och tidigare forskning. 

En av fem respondenter ger emellertid indikation i den enskilda intervjun på att hon 
hade blandade känslor kring hur det var att börja i förskoleklass då hon visar oss en 
vågrät tumme till svar på frågan hur det kändes (Minna). Detta till skillnad från hennes 
svar i gruppintervjun då hon svarar att det kändes bra. Respondenten skakade på 
huvudet till svar på frågan när frågan om varför det kändes så ställs. Varken i den 
enskilda eller i gruppintervjun framkommer varför hon kände som hon gjorde vid 
skolstart.  

6.1.1 Våga utforska och prova  
I den enskilda intervjun ställdes frågan om förskoleklassen var något respondenterna 
hade sett fram emot att börja i. Tre (Lisa, Olga, Minna) av fem uttryckte att det kändes 
“spännande” att börja i förskoleklass. En (Minna) av dessa tre var den respondent som 
upplevde övergången som tvetydig. En av fem uttrycker att hon ville börja i 
förskoleklassen (Alice). En (Jonna) av fem uttryckte sig med följande ord “nej” kring 
aktuell fråga. Denna flicka var dock en av de fyra som upplevde övergången som bra. 
Två av de (Lisa och Olga) som uttryckte att övergången kändes bra uttrycker även att de 
var färdig på förskolan. Lisa svarar “Färdig på förskolan, för jag var sex år”.  
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Under både gruppintervjun och de enskilda intervjuerna framkommer det att samtliga är 
sugna på att leka och jobba under arbetspass i förskoleklass. Att ha arbetspass med egna 
platser med namnskyltar ger samtliga respondenter uttryck för som något positivt för 
förskoleklassen. “Ähh, vi fick jobba och så. Jobba är min favoritsak (Lisa). “Spela 
spel”, “Leka med kompisar”(Alice). “Att jobba” (Minna) “Leka” (Olga). “Å jobba” 
(Jonna).  I gruppintervjun nämner respondenterna följande: “Att pyssla (Alice, Minna 
och Olga). “När vi var i gympa å när jag jobba å när vi läsa bok” (Jonna). “Mmmm, 
jobba å leka på rast å leka med kompisar (Lisa).  

6.1.2 Analys av att våga utforska och prova 
För att barnen ska kunna axla den nya utmaningen som en övergång mellan 
skolformerna innebär behöver de känna sig redo för det (Bulkeley & Fabian 2006). För 
barnens framtida skolgång är det av stor vikt att de förbereds inför övergången så att 
barnen upplever övergången på ett positivt sätt (Babic´ 2017). Två av de fyra 
respondenterna som uttryckte att de upplevde övergången som bra påtalade även att de 
var redo att lämna förskola och börja förskoleklass. Då fyra av fem respondenter 
upplever övergången från förskola till förskoleklass som bra kan vi dra slutsatsen att de 
alla fyra kände sig relativt redo att axla utmaningen av att byta skolform. Denna slutsats 
dras även om tre stycken inte verbalt uttryckte sig färdig på förskolan. Vi tolkar det som 
att majoriteten av respondenterna vågar prova och utforska den nya utmaningen som 
förskoleklassen innebär då majoriteten uttrycker övergången som spännande eller ha en 
vilja att genomföra övergången. Wahlström (1993) menar att barns trygghet kan 
förklaras när barn vågar göra sin röst hörd, prova nya saker och vara sig själv. Detta 
ligger till grund för vår tolkning. Vi tolkar det även som att de har förberetts i den 
omfattning att det, en för eleverna känsla av trygghet, infinner sig inför övergången. Vi 
kan utifrån detta resultat och analys påvisa att genom att förbereda barnen inför 
övergången så att de känner sig färdiga eller att det känns spännande eller bra att börja 
förskoleklass skapas en positiv känsla hos barnen. Denna positiva känsla hos barnen 
inför den nya skolformen ser vi därför som en trygghetsfaktor för att eleverna ska våga 
utforska och prova i den nya miljön.  
 
6.1.3  Kompisar / vara en del av gruppen  
Samtliga fyra respondenterna som uttryckte att det kändes bra vid övergången påtalar 
kompisar som en faktor till varför det kändes som det gjorde. “För att vi fick göra nya 
kompisar” (Lisa) “För att jag hade min vän med mig.” (Jonna) “Träffa 
kompisar”(Alice). En skillnad i uttalandena är dock att en av dessa vill “göra” nya 
kompisar, de andra pratar om redan kända kompisar.  
 
6.1.4 Analys av kompisar / vara en del av gruppen  
I resultatet där det framkommer att kompisar ger en bidragande effekt till känsla av 
trygghet för barnen vid övergång mellan förskola och skola ser vi att tre av fyra 
respondenter som upplevde övergången som bra syftar till redan befintliga kompisar, 
med andra ord välbekanta ansikten från förskolan eller fritiden. En av de fyra 
respondenterna uttrycker att hon vill träffa nya kompisar och att det var vetskapen om 
denna möjlighet som gjorde att det kändes bra att börja i skolan. Ackesjö (2015) menar 
att majoriteten av barn upplever det stressande att behöva skapa nya relationer. Även 
om respondenterna har haft kamrater med sig kan detta ändå upplevas stressande. I 
Friendsrapporten av Leander (2019) framkommer det att flera elever känner sig otrygga 
om det sker ofrivillig ensamhet. Det innebär att eleverna upplever utanförskap och att de 
inte passar in (Leander 2019). Då respondenterna ger uttryck för att det fanns 
välbekanta kamrater på plats första dagen i skolan som de lekte med tolkar vi det därför 
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som att detta var en viktig faktor att ta i beaktning. Vidare är det därför högst relevant 
att barnen vid övergången har kamrater med sig för att minimera risken för att ofrivillig 
ensamhet uppstår. Ackesjö (2016) menar att för de flesta barn är social kontinuitet 
viktig och att de sociala relationerna delvis hålls intakta. Majoriteten av respondenterna 
uttrycker välbekanta kompisar som en faktor till deras positiva känsla vid övergången 
vilket överrensstämmer med vad Ackesjö (2016) menar. Denna studie indikerar därför 
på att social kontinuitet i form av att barnen får med sig en bekant kamrat i sin nya klass 
utgör en trygghetsfaktor för de flesta barn vid övergång mellan förskola och 
förskoleklass. Dock framkommer det  även i vår studie  att det för en del elever är 
viktigt att även få skapa relationer med nya kompisar. Studien visar därför att det även 
kan vara önskvärt att en viss social diskontinuitet finns. 
 
6.1.5 Närvaro av vuxen  
En av de fyra respondenter som svarade att det kändes bra vid övergången svarar “Jag 
fick lyssna på fröken” (Alice) när frågan om det var någonting som kändes extra bra i 
början ställs. Samtliga fyra respondenter som svarade att det kändes bra vid övergången 
(Lisa, Alice, Olga, Jonna) säger även att de kände igen fröknarna sedan tidigare. Jonna 
svarar “mm men jag glömmer namnet” när hon i den enskilda intervjun får frågan om 
att hon hade träffat lärarna vid tidigare tillfälle än skolstart. Alice säger “Jag tror det” 
när hon får frågan om hon träffat lärarna tidigare. I gruppintervjun framkommer det 
även att dessa samtliga fyra (Lisa, Alice, Jonna, Olga) antingen visste vilka de skulle 
vända sig till eller faktiskt tog hjälp av sina nya lärare i olika situationer under den 
första tiden efter övergången till förskoleklass. Även den respondent som gav ett 
tvetydigt svar på känslan av övergången beskriver följande upplevelse och dialog med 
lärare.  

När vi skulle jobba då alla sittit i platserna då inte jag hittade en plats att sitta och jobba på. Då 
fröken sa att du kan sitta där som jag såg. Jag var lite blindis att jag inte såg att det var bara en 
stol att sitta på. Jag var lite blindis (Minna).  

En annan aspekt som framkommer under gruppintervjun som respondenterna självmant 
börjar samtala om är att deras vårdnadshavare har varit delaktiga under första dagen i 
förskoleklass. En respondent (Lisa) berättar att en elev var sjuk första dagen och 
missade att vårdnadshavarna var med.  “Så vi kunde inte, hon kunde inte se att 
mammorna och papporna står där runt.” (Lisa). Även Alice bekräftar att hon minns att 
vårdnadshavarna hade varit delaktiga. Vidare framkommer att ¨vårdnadshavarna hämtar 
och väntar på sina barn på skolan. “När vi börjat gå till matsalen, min pappa har väntit 
här.” (Jonna).  
 
6.1.6 Analys av närvaro av vuxen  
Under tidigare forskning beskrivs vikten av relationsskapande mellan 
förskoleklasslärare och elever (Bulkeley & Fabian 2006). Även i Friendsrapporten 
(2019) framkommer det att närvarande vuxna i skolan som lyssnar och ger stöd samt 
hjälper till är av mycket stor vikt för att eleverna ska våga ge uttryck för upplevd 
otrygghet. Eleverna behöver därför ha ett förtroende till den vuxne för att våga säga till 
om de upplever sig kränkta, utanför eller mobbade (Leander 2019). Därav är det högst 
väsentligt med en god kommunikation. Vilket Eriksson (2009) menar innebär att lyssna, 
stödja, möta barnet samt att engagera sig. Samtliga fyra respondenter som beskriver 
övergången som bra uttryckte även att de vuxna (i detta fall förskollärare i 
förskoleklass) var för dem bekanta ansikten samt att de visste vilka de skulle vända sig 
till. Respondenterna ger även uttryck för att de vågade fråga om saker samt be om hjälp. 
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Detta tolkar vi som att en tydlig närvaro av vuxen vilket gynnar barns känsla av 
trygghet.  

Då respondenterna berättar att deras vårdnadshavare var med under första dagen i 
förskoleklass ser vi det som en viktig aspekt för eleverna att det är något som bidrar 
med trygghet. Det är alltså inte bara viktigt att förskoleklasslärare är närvarande utan det 
finns indikationer på att det är betydelsefullt även att vårdnadshavarna är delaktiga. 
Bulkeley och Fabian (2006) och Ackesjö (2015) beskriver övergången som en kritisk 
och komplicerad händelse. Utifrån respondenternas uttalande gör vi en tolkning att de 
upplevde det som en trygghet att ha vårdnadshavarna delaktiga under första dagen. Dels 
för att detta var något som kom på tal utan att vi ställde frågan men även för att 
respondenterna fortsätter att samtala om att de blir hämtade av sina vårdnadshavare 
samt att vårdnadshavarna väntar på sina barn. Som nämns ovan är övergången något 
som kan upplevas kritiskt för eleverna och att då ha en, för de flesta barn, trygg vuxen 
med sig tillför något positivt. Detta påvisar därför att närvaro av vuxen både 
förskoleklasslärare och vårdnadshavare kan utgöra en trygghetsfaktor för barn vid 
övergång mellan förskola och förskoleklass.   

6.1.7 Okategoriserat 
En av de fyra respondenterna som svarade att det kändes bra vid övergången svarar att 
hon inte vet varför hon kände som hon gjorde. Hon svarar däremot på frågan om hon 
hade någon med sig första dagen i förskoleklass att hon hade “ett gosedjur” med sig 
(Olga).  
 
6.1.8 Analys av okategoriserat 
I tidigare kapitel nämns vikten av att lyssna till barnen och vara lyhörda för deras 
känslor och behov kring övergången. Det är viktigt att förskollärarna försöker inta ett 
barnperspektiv och utgå ifrån eleverna (Ackesjö 2014). Även kommunikationen är 
viktig där de vuxna är inlyssnande och stödjande (Eriksson 2009). Vår tolkning är att 
gosedjuret var en bidragande faktor till trygghetskänsla i detta fallet. Genom att 
förskollärarna är medvetna om sårbarheten den första tiden i förskoleklass och försöker 
inta ett barnperspektiv där en förståelse finns kring varför barnen har till exempel 
gosedjur med sig under dagen kan detta gynna elevernas känsla av trygghet. Detta ger 
därför ytterligare indikation på att närvaro av en vuxen där kommunikation förekommer 
kan utgöra en trygghetsfaktor för barn vid övergång mellan förskola och förskoleklass.   
 
6.2 Upplevda otrygghetsfaktorer  
I nedanstående stycke synliggör vi vilka otrygghetsfaktorer som de fem 
förskoleklasselever upplevde vara mest påtagliga under sin övergång från förskola till 
förskoleklass.  
 
Som förklarats tidigare var det fyra av fem respondenter som uttryckte både i den 
enskilda och i gruppintervjun att det kändes bra vid övergången mellan förskola och 
förskoleklass. En respondent påvisar en indikation på en tveksam känsla av trygghet vid 
övergången då hon sätter upp tummen vågrätt när hon får frågan om hur det kändes att 
börja i förskoleklass (Minna). Däremot i gruppintervjun svarade denna respondent att 
det känts bra. Hon nickar dock som svar när vi frågar om hon kände sig osäker. Under 
den enskilda intervjun får vi inte vidare information kring varför denna tveksamhet 
finns men under gruppintervjun framkommer flertal incidenter som skulle kunna ligga 
till grund till hennes känsla. Dessa beskrivs nedan tillsammans med övriga 
respondenternas upplevelser i övergången mellan förskola och förskoleklass utifrån 
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tidigare givna definition av otrygghet. Tre av fem respondenter beskrev olika händelser 
som kan förklaras ge en känsla av otrygghet. Den respondent som gav en tvetydig bild 
av sin övergång var den som uppgav flest händelser som skulle kunna upplevas som 
otrygghet. Både hennes och de övriga två respondenternas händelser kan kopplas 
samman med tre av fem definitioner av vad vi tidigare i studien exemplifierade som 
barns känsla av otrygghet. Detta styrker vår tolkning av att barnen genom dessa 
händelser upplevde en känsla av otrygghet. Dessa tre definitioner analyseras utifrån våra 
teoretiska begrepp och tidigare forskning.   
 
6.2.1 Att inte våga göra sin röst hörd 
Tre (Lisa, Minna, Jonna) av fem respondenter uttrycker i gruppintervjun en osäkerhet 
kring förskollärarnas agerande i olika situationer. Här framkommer en osäkerhet hos 
respondenterna om att fråga om hjälp då de känner en osäkerhet kring hur förskollärarna 
kommer svara eller agera. “När vi har börjat jag vågade inte säga till mmm “Alma” och 
“Pia” (lärarna i förskoleklassen)” (Jonna).  

Följande respondent som upplevde sin övergång som bra uttrycker sig i nedanstående 
citat. Här sker en dialog mellan Lisa och Minna.   

-  Mmm, när jag såg en gång att alla satt på röda mattan då trodde jag att fröken skulle skrika på 
oss. Men det gjorde hon inte. Men sen tog hon fram en bok och sen så trodde jag att hon skulle 
säga till någon att läsa hela boken. (Lisa) 
- Det är inte snällt. (Minna) 
- Sen så trodde jag att att när hon tog boken då trodde jag att hon skulle hålla mig i mina kläder.                                                      

(Lisa) 
 
Respondenten som gav uttryck för att hon upplevde övergången oklar uttrycker på 
följande vis.  “Jag kände att jag inte vågade riktigt.” (Minna). 
 

Mmm, när jag var första i den här skolan då var jag lite lite rädd att säga till “Alma” vad var min 
plats. Lite rädd. För jag trodde dom skulle säga att du kan hitta din plats själv. Sen säjde jag å 
sen sa dom ja jag ska visa dig ditt plats (Minna). 

 
I vårt resultat framkommer det att majoriteten av respondenterna upplever denna 
osäkerhet kring att fråga sina nya lärare.  
 
6.2.2 Analys av att inte våga göra sin röst hörd  
Ackesjö (2015) menar att vid en övergång från förskola till förskoleklass sker en 
ofrivillig separation från både kamrater och tidigare pedagoger. Det är av stor vikt att 
barnen får lära känna de nya lärarna för att övergången ska upplevas som trygg för 
barnen. Bulkeley & Fabian (2006) trycker på vikten av att lärarna prioriterar 
relationsskapande till barnen för att de ska känna sig trygga. Eriksson (2009) menar att 
kommunikation innebär att lyssna, stödja och utmana barnen och att detta är viktigt. Tre 
(Lisa, Minna, Jonna) av fem respondenter uttryckte en osäkerhet kring hur de skulle 
bemöta sina nya förskoleklasslärare och om de skulle få hjälp eller inte. De upplevde att 
de inte vågade kommunicera sina behov till sina nya lärare. En av dessa elever uttryckte 
även att hon var rädd för skrik, höga krav och fysisk handhållning. Precis som Bulkeley 
och Fabian (2006) skriver påverkar barns tidigare erfarenheter och upplevelser nya 
situationer. Har eleverna inte hunnit bekanta sig med sina nya lärare är det emellertid 
inte anmärkningsvärt att de inte är bekväma och upplever en osäkerhet i situationen. Får 
eleverna relativt snabbt möjlighet att skapa relation med sina lärare och kamrater 
möjliggör detta till en känsla av trygghet för eleverna. Vikten av att eleverna ges 
möjlighet till kommunikation visas genom intervjuerna. Ju fler fysiska träffar innan 
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skolstart innebär fler tillfällen att bekanta sig med nya lärare och nya kamrater vilket 
kan skapa ett socialt samspel och påbörja ett relationsarbete. Ju mer eleverna i denna 
situation känner sin nya lärare och sina kamrater ju mer vet eleverna vilket bemötande 
de får vid hjälp eller stöttning och desto mindre tveksamhet och känsla av osäkerhet 
finns.  

Två av tre faktorer som påverkar elevernas upplevelse av otrygghet och oro är enligt 
Ackesjö (2015) och Bulkeley och Fabian (2006) social och kulturell diskontinuitet. 
Eleverna befinner sig i en social diskontinuitet då det handlar om nya relationer till 
lärare. Då tre av respondenterna uttrycker att de inte vågar göra sin röst hörd på grund 
av osäkerhet av hur responsen av de nya lärarna blir handlar det om att den sociala 
diskontinuiteten utgör en otrygghetsfaktor. Detta påvisar därför att brist av 
kommunikation och vuxenstöd kan utgöra en otrygghetsfaktor för barn gällande att inte 
våga göra sin röst hörd vid övergång mellan förskola och förskoleklass. Likaså ger den 
kulturella diskontinuiteten en av respondenterna en upplevelse av otrygghet då hon inte 
vet vad som förväntas av dem i den nya skolformen när läraren tar fram en bok. 
Samtidigt ger respondenten uttryck för att inte våga fråga. Denna studie indikerar därför 
även på att social och kulturell diskontinuitet kan utgöra otrygghetsfaktorer för 
förskoleklasselever under sin övergång från förskola till förskoleklass.  

6.2.3 Ofrivillig ensamhet 
Under gruppintervjun berättar den respondent (Minna) som gav ett tvetydigt svar 
angående sin upplevelse av övergången om en händelse där hon blev lämnad själv i 
matsalen redan första dagen.     

När vi var färdiga i maten, jag hämtade mycket mat. Sen alla barn bara springde i trapporna och 
jag     var bara själv med fröken. Sen när jag blev färdig och fröken har gått då var jag själv och 
då jag dukat av och så och sen har jag gått och sen såg jag alla barnen färdiga (Minna). 

Samma respondent (Minna) berättar återigen om en händelse där hon under de första 
dagarna var själv på toaletten utanför matsalen.  

När jag var i början i skolan då då när vi var i matsalen då sa jag till fröken jag ville gå å kissa å 
sen när jag kissade då var det två dörrar å jag hittade å jag gått till den där dörren å då va jag i 
stora barn dörren (Minna). 

 
En av respondenterna (Minna) berättade att hon vid några tillfällen blev lämnad ensam 
och dessa händelser uttryckte hon under intervjuerna kändes läskiga.  
 
6.2.4 Analys av ofrivillig ensamhet  
Respondenten Minna upplevde en känsla av otrygghet var det för tidigt för att bli 
lämnad i matsalen själv och att gå på toaletten utan en vuxen i närheten. Respondenten 
gav uttryck för att hon gick fel och att de andra lämnade henne. Respondenten var inte 
tillräckligt van vid miljön och situationen för att med en känsla av trygghet klara dessa 
situationer utan hade behövt stöd och stöttning från någon vuxen som hade följt med 
eller stannat kvar. Under gruppintervjun berättar denna respondent om flera händelser 
där osäkerhet eller rädsla har uppstått. Detta kan i efterhand skapa en förståelse för 
varför denna respondent kände skolstarten som tvetydig. I Friendsrapporten 
framkommer det att den ofrivilliga ensamheten skapar otrygghet och en känsla av att 
inte vara önskvärd i det sociala samspelet (Leander 2019). I skolan ska 
värdegrundsarbetet ligga i fokus och arbeta för allas lika värde, visa omsorg och ta 
hänsyn till andra (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér 2015). Då respondenten uttryckte en 
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negativ upplevelse kring att bli lämnad själv ser vi därför att det stämmer överens med 
våra teoretiska begrepp.  
 
Fysisk diskontinuitet sker ofta vid övergången och kan få eleverna att känna oro och 
stress över nya lokaler och ny miljö (Ackesjö 2014). Den fysiska diskontinuitet som 
övergången inneburit för barnen har även inneburit en för dem ny situation. En av 
respondenterna uttrycker att hon inte hittade in eller hittade sin plats. Detta kan vara ett 
resultat av brist på kommunikation och stöd samt stöttning. Detta i sin tur verkade ge 
respondenten en upplevelse av otrygghet. Denna studie indikerar därför på att fysisk 
diskontinuitet tillsammans med ofrivillig ensamhet utgör en otrygghetsfaktor för barn 
vid övergång mellan förskola och förskoleklass.  
 
6.2.5 Frånvaro av vuxen  
Två (Alice och Minna) av fem respondenter berättade att de varken hittade sina platser i 
klassrummet, dörren in till skolan eller i matsalen. En av dessa var den respondent som 
gav tvetydigt svar angående sin känsla vid övergången från förskola till förskoleklass. 
Vid det tillfälle då två av respondenterna inte hittade in resulterade detta i att de båda 
kom för sent till arbetspasset. I gruppintervjun i en dialog mellan Minna och Alice 
framkommer följande:  
 

-  Jag hittade inte dörren när det ringde in. När vi lekte sen ringde in jag hittade inte dörren att gå 
in (Minna). 
- Nej, det hittade inte jag heller (Alice). 
- Jag går i skogen å sen gådde jag och hittade jag inte den. Sen hittade jag dörren och sen såg jag 
att alla barnen tittade på mig. Jag sa vad (Minna). 

Tre (Alice, Olga och Lisa) av fem respondenter uttryckte att de saknade sina fröknar på 
förskolan. Dessa tre uttryckte dock att de upplevde en bra övergång mellan förskola och 
förskoleklass. “ Mmm, det var jobbigt att fröknarna att vi går och lämnar fröknarna det 
var lite jobbigt. Dom saknar man dom fröknarna. Vet ni vad dom heter?” (Lisa).  

I gruppintervjun framkommer att en av respondenterna inte visste vad gymnastiken 
innebar. “När vi gått till gympan jag jag trodde inte vi ska leka” (Jonna). 

Det barn som gav en otydlig bild av sin upplevelse av övergången från förskola till 
förskoleklass beskriver en osäkerhet kring vad som görs i skolan. Detta framkommer 
vid frågan om det var något de kände sig osäkra på vid några speciella tillfällen. “När 
jag var första i skolan då vet jag inte vad man ska göra när man är i skolan nu” (Minna). 

6.2.6 Analys av frånvaro av vuxen  
När barnen byter miljö sker som förklarats en fysisk diskontinuitet. Det innebär att både 
det material och de lokaler eleverna är vana vid blir nya för dem (Ackesjö 2016). För 
elever kan det innebära en oro och stress att behöva byta lokaler och att inte kunna hitta 
(Ackesjö 2015). Även att majoriteten av barnen (fyra av fem) upplevde övergången som 
trygg fanns det inslag av otrygghetsfaktorer hos en av respondenterna som upplevde 
övergången som trygg. Tillsammans med den respondent som uttryckte en tvetydig 
känsla för övergången berättade de att de inte hittade in i de nya lokalerna eller inte 
heller hittade sina platser. Dessa två elever har i dessa nya situationer haft ett större 
behov av närvaro av en vuxen än vad som gavs. Denna studie indikerar därför på att 
fysisk diskontinuitet i samband med frånvaro av en vuxen utgör en otrygghetsfaktor för 
barn vid övergång mellan förskola och förskoleklass.  
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Majoriteten av respondenterna saknar sina tidigare förskollärare och pedagoger från 
förskolan. Bulkeley & Fabian (2006) menar att en abrupt diskontinuitet kan bidra till 
oro, förvirring och missnöjdhet hos barnen. Eleverna kan även uppleva övergången som 
svår och känna sig begränsade (Ackesjö 2014). Vid övergången sker denna sociala 
diskontinuitet då eleverna tvingas att separera från tidigare relationer (Ackesjö 2016). 
Respondenterna ger uttryck för en saknad av förskollärare och pedagoger de har haft på 
förskolan. Dock behöver det inte innebära en otrygghet att sakna någon, men det påvisar 
att det för eleverna har betydelse att skapa relationer med pedagoger i både förskola och 
lärare i skolan. De vuxnas frånvaro påverkar med andra ord eleverna vid övergången till 
förskoleklass då detta är en faktor för otrygghet.   

När barnen byter skolform sker en förändring i rutiner och arbetssätt, det vill säga en 
kulturell diskontinuitet (Ackesjö 2016). Inför skolstart och övergången är det viktigt att 
barnen är förberedda och att både kontinuitet och diskontinuiteter tydliggörs för barnen 
då detta hjälper dem i övergången (Ackesjö 2014; Babic´ 2017). Eleverna behöver 
delvis känna igen verksamheten de möter samtidigt som de behöver utmanas i det nya 
(Alatalos, Meiers & Frank 2014). I resultatet framkommer det att den av respondenterna 
som upplevde en tveksamhet inför upplevelsen av övergången inte visste vad skolan 
egentligen innebar och vad som gjordes i skolan. Som tidigare nämnts är det viktigt att 
eleverna förbereds och att det nya tydliggörs. Respondenten i detta fall hade behövt få 
mer stöd och hjälp av vuxna samt en bättre kommunikation om vad skolstarten innebar. 
En annan respondent uttryckte ovisshet om vad gymnastiken innebar och visste inte vad 
de skulle göra där. Detta kan förklaras med att det har för eleverna skett en kulturell 
diskontinuitet. Gymnastiken verkar vara en ny typ av undervisning för några av 
eleverna i förskoleklassen. Denna studie indikerar därför på att kulturell diskontinuitet 
utgör en otrygghetsfaktor för barn vid övergång mellan förskola och förskoleklass i de 
fall där de inte har fått möjlighet att förberedas tillräckligt. Även den kulturella 
diskontinuiteten i samband med vuxenfrånvaro utgör därför en otrygghetsfaktor för barn 
vid övergång mellan förskola och förskoleklass.   
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7. Diskussion 
I diskussionen kommer den tredje frågeställningen att besvaras. Med andra ord kommer 
vad förskollärare bör, utifrån elevernas perspektiv, prioritera i arbetet kring 
förskolebarns övergång mellan skolformerna förskola och förskoleklass framskrivas. 
Slutligen diskuteras även professionsrelevanta möjligheter och fortsatt forskning.  
 
Frågeställning ett belyser vilka trygghetsfaktorer förskoleklasselever upplever vara mest 
påtagliga under sin övergång från förskola till förskoleklass. Frågeställning två belyser 
otrygghetsfaktorer förskoleklasselever upplever vara mest påtagliga under sin övergång 
mellan de två skolformerna. Utifrån respondenternas tidigare svar om vad de upplever 
som trygghet respektive otrygghet grundar vi resultatet i frågeställning tre på. I 
ovanstående avsnitt påvisar resultat och analys på ett antal trygghetsfaktorer för 
eleverna vid övergången mellan förskola och förskoleklass. En av dem är att eleverna 
behöver  känna sig redo inför de utmaningar som övergången från förskola till 
förskoleklass innebär. De behöver samtidigt känna sig färdiga på förskolan vilket kan  
kopplas samman i ovanstående resultat ihop med att våga utforska och prova. Vidare 
innebär att ha kompisar men även att skaffa nya knyts samman med den sociala 
kontinuiteten och vikten att få vara en del av gruppen. Genom att det finns närvarande 
vuxna och att eleverna känner igen de nya förskollärarna samt bygger en relation mellan 
elever och förskollärare bidrar det till en trygghetsfaktor. Att eleverna tar med t.ex. 
gosedjur som i denna studien är en ny aspekt bidrar detta till trygghet enligt 
respondenten. 
 
De aspekter som i vår studie framkommer ger en känsla av otrygghet är att inte våga 
göra sin röst hörd och inte veta vilken respons förskollärarna ger. Vidare indikerar detta 
i sin tur på kulturell och social diskontinuitet. En annan otrygghetsfaktor som framkom 
var att eleverna blev lämnade själva, vilket bidrog till fysisk diskontinuitet och en 
ofrivillig ensamhet. Den fysiska och kulturella diskontinuiteten bidrog även till att 
eleverna kände en osäkerhet kring att hitta in eller veta vad som förväntades av dem och 
här hade en vuxen behövt att vara mer närvarande.  
 
Vi vet inte i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med, de för eleverna upplevda, 
trygghet- och otrygghetsfaktorerna då vi inte intervjuade förskollärarna. Vi drar 
emellertid slutsatsen att det är tillräckligt eller otillräckligt för att vissa elever ska känna 
en känsla av trygghet respektive otrygghet vid övergången mellan förskola till 
förskoleklass. Vi ställer oss delvis frågande till en av respondenternas tidigare 
erfarenheter kring vuxnas agerande. Rörande respondenten som uppgav att hon var rädd 
för fysisk handhållning och höga krav ser vi inte att det rent tidsmässigt finns möjlighet 
att denna respondent fått denna erfarenhet i förskoleklass. Respondenten förklarade att 
denna incident skulle skett redan första dagen. Det eleverna uppgav som 
trygghetsfaktorer bör fortsättas prioriteras hos förskollärare medan det som eleverna 
uppgav som otrygghetsfaktorer bör prioriteras ännu mer. Analys av de faktorer som gav 
eleverna en känsla av trygghet och otrygghet har i tidigare resultatavsnitt analyserats 
med förankring i våra teoretiska begrepp och tidigare forskning. Därför kommer vi i 
detta avsnitt lyfta skillnader mellan barnens perspektiv av vad som ger dem en känsla av 
trygghet/otrygghet och vad våra teoretiska begrepp och tidigare forskning framskriver 
ge barnen dessa känslor. På detta vis tydliggör vi vilka faktorer som eleverna upplever 
mest påtagliga vid övergången mellan de två skolformerna. Det som förskollärare 
utifrån elevernas perspektiv, bör prioritera i arbetet kring förskolebarns övergång mellan 
skolformerna förskola och förskoleklass är enligt vår sammanställda empiri följande;  
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 Att fortsätta möjliggöra och stärka barnen att våga utforska och prova nya saker. 
Exempelvis att våga delta i gymnastiken eller leka på den nya skolgården.  

 Att eleverna får fortsätta ha välbekanta kompisar med sig från sin förskoletid 
och att de får känna att de är en del av gruppen. Men även möjlighet till att skapa 
nya relationer med kompisar under trygga förhållanden.  

 Att vara närvarande som förskoleklasslärare samt att tillåta och bjuda in 
vårdnadshavare till elevernas första dag.  

 Att tillåta eleverna att ha privata ägodelar som inger trygghet med sig till skolan 
den första tiden i förskoleklass, exempelvis gosedjur.  

 Att arbeta mot att träffa de nya eleverna vid fler tillfällen innan skolstart för att 
starta igång ett relationsarbete så att eleverna känner sig trygga att fråga och be 
om hjälp.  

 Att motverka ensamhet genom att vara på plats och att inte lämna elevernas sida 
den första tiden i förskoleklass.  

 Att tydliggöra den nya miljön, rutiner och undervisningssituationer och att 
inneha en medvetenhet kring den avgörande roll förskollärare faktiskt har den 
första tiden i förskoleklass.    

 
Det som bör fortsätta prioriteras är att förbereda barnen på övergången mellan förskola 
och förskoleklass. Detta bör ske i sådan grad att eleverna får en känsla av att de känner 
sig redo att genomföra bytet av skolformerna och att axla alla förändringar som 
medföljer. Ackesjö (2014) trycker på vikten av att förbereda barnen inför övergången då 
förskollärarnas arbete i denna process är högst relevant då övergången påverkar 
elevernas framtida skolgång. 
 
7.1 Professionsrelevanta möjligheter  
Utifrån det resultat vi fått fram av studien ser vi att det finns professionsrelevanta 
konsekvenser. Vi väljer däremot att kalla det professionsrelevanta möjligheter i stället. 
Nedan exemplifierar vi framåtsyftande arbete kring framskrivna områden i studien.  
 
Barnens övergång från förskola till förskoleklass påverkas av organisatoriska faktorer. 
Dessa yttre faktorer utgörs av vilka rutiner som finns på skolan, hur övergången 
organiseras, hur många nya elever som ska börja i skolan och från hur många förskolor. 
En annan faktor som påverkar är uppfattningen om vad som är bäst för eleverna och 
deras lärande (Ackesjö 2015). Ackesjö (2014) påtalar även att förberedelse i form av 
besök i den nya skolan är något som för barnen är viktigt men det krävs mer än två till 
tre besök för att barnen ska känna sig bekväma i den nya miljön. I vår studies resultat 
framkommer vikten av att ha välbekanta kompisar med sig från sin förskoletiden. Trots 
organisatoriska faktorer bör det säkerställas att varje elev får någon välbekant kamrat 
med sig från sin förskoletid. Detta möjliggör att de redan från första dagen känner 
samhörighet med någon och att de får känna att de är en del av gruppen. Övergången 
bör också organiseras på så vis att förskoleklasslärare finns närvarande extra mycket 
första tiden. Dessutom bör vårdnadshavarnas närvaro möjliggöras den första dagen i 
skolan då detta enligt våra fem respondenter är av betydelse. Tillgänglighet av privata 
ägodelar som inger trygghet är också av betydelse och inget som bör förminskas. På 
detta vis skapas social kontinuitet trots att social diskontinuitet är övervägande då ett 
avslut och en början på nya relationer har skett. Ett konkret sätt för barnen att förberedas 
på är att besöka de nya skolorna och få träffa de nya lärarna samt sina nya 
klasskamrater. Detta bör förskollärare ta hänsyn till och i ett tidigt skede inför 
övergången träffa barnen både i deras miljö på förskolan och vid ett flertal besök i 
förskoleklassen. Finns inte möjlighet till detta bör förskollärarna agera 
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lösningsorienterat och arbeta utifrån de möjligheter som finns. Ett sätt kan vara att 
skapa ett informationsblad med bilder på de nya förskollärarna, ny fritidspersonal, de 
nya lokalerna och övriga nya miljöer tillsammans med en beskrivning. Ett annat sätt kan 
vara att skapa en film där personal, lokaler och nya miljöer presenteras. På så vis kan ett 
informationsblad eller en film vara behjälpligt vid övergången och därmed förbereda 
dem inför övergången för en ökad trygghetskänsla. Genom att öka känslan av trygghet, 
utifrån elevernas perspektiv, ökar även chansen att eleverna vågar utforska och prova 
nya saker. Dessa arbetsinsatser är för att starta igång ett relationsarbete så att eleverna 
känner sig trygga så snabbt som möjligt.  
 
Som tidigare nämnts sker en fysisk och kulturell diskontinuitet i övergången som kan 
skapa oro för eleverna. Känslan av den kan minskas med hjälp av rätt arbetsinsatser av 
förskollärare. En faktor som bidrog till otrygghet var att respondenterna upplevde att de 
kände sig osäkra kring den nya skolgården och att hitta sina platser i klassrum och 
matsal. Förskollärarna bör prioritera att röra sig mycket ute på hela skolgården tills dess 
att eleverna känner sig bekväma i den nya miljön. Som nämns i resultatet beskriver 
respondenterna att de inte hittade in, vilket hade kunnat tydliggöras med bilder/skyltar i 
närheten för att hjälpa eleverna att skapa tydlighet i början. Ytterligare behöver även 
tydliggörande finnas kring de nya rutinerna och de nya undervisningssituationerna.  
 
Med hjälp av studien har vi lyft elevernas perspektiv så att förskollärare vet vilka 
områden de bör arbeta mer med för att nå, en för eleverna, känsla av trygghet vid 
övergång från förskola till förskoleklass. På vilket sätt detta görs överlåter vi till alla 
kunniga förskollärare ute i verksamheterna. Studien påvisar emellertid tydligt att 
eleverna är i stort behov av att ett trygghetsskapande arbete sker vid övergången från 
förskola till förskoleklass. Vår uppfattning kvarstår, även efter studiens genomförande, 
nämligen att elevernas känsla av trygghet aldrig kan bli för stor.  
 
7.2 Förslag på fortsatt forskning  
Det vi uppmärksammade när vi studerade tidigare forskning kring ämnet var att väldigt 
få artiklar eller studier intog barns perspektiv. Det är trots allt barnen som genomgår 
övergången och därför bör det finnas mer kring hur de upplever övergången. Gällande 
framtida forskning kring ämnet kan tidsaspekten av intervjuerna av barn vara något som 
bör beaktas. Hade intervjuerna ägt rum tidsmässigt närmare övergången hade 
upplevelserna varit närmare och eleverna hade haft upplevelsen färskare i minnet. En 
annan aspekt att föredra är att båda som intervjuar barnen är bekanta för dem för att 
möjliggöra att barnen känner sig bekväma i situationen. Ytterligare en aspekt som bör 
beaktas vid framtida forskning är att öka studiens kvantitet för att möjliggöra dess 
generaliserbarhet.   
 

 
 

 
.  
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev  
 

 
 
Till dig som är vårdnadshavare och har barn i förskoleklass. 
Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie.  
 
Vi heter Sofie Fällgren och Anna Holmqvist och läser förskollärarprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. I vår utbildning ingår att skriva ett examensarbete. Vi har 
valt att studera upplevda trygghets- och otrygghetsfaktorer vid övergången från förskola 
till förskoleklass utifrån barnens perspektiv. Då vi vuxna kanske upplever trygghet och 
otrygghet på ett annat sätt än barn är det barnen vi önskar fråga om detta. Vi tror att 
barnens svar kan ge stöd i både förskolans och förskoleklassens förberedelser och 
trygghetsarbete inför och under övergången.  
 
Vi vill med andra ord . genomföra denna studie för att kunna lyfta barnens/elevernas 
perspektiv och på så vis få kunskap kring vilka områden vi bör arbeta mer med för att 
nå, en för barnen, känsla av trygghet vid övergång från förskola till förskoleklass.  
 
För att möjliggöra vår undersökning behöver vi därför intervjua elever i förskoleklass. 
Anledningen till att vi väljer elever i förskoleklassen är för att de relativt nyligen 
genomgick en övergång mellan de olika skolformerna. För att kunna samla in 
tillräckligt med empiri önskar vi intervjua 5 elever. Vi undrar nu om du som 
vårdnadshavare ger ditt tillstånd till att vi intervjuar ditt barn. Givetvis kommer barnen 
tillfrågas om de vill delta eller inte. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst 
avbrytas. En lärare som barnen känner från förskoleklass kommer sitta med hela 
intervjun.   
 
Ert barn kommer få svara på frågor om hur hen upplevde övergången från förskolan till 
förskoleklassen utifrån trygghet- och otrygghetsfaktorer. Intervjun beräknas ta 20-30 
min och spelas in i form av ljudupptagning för att underlätta sammanställningen av 
svaren. Barnen är anonyma i studien. Deras svar kommer skrivas ner och finnas 
tillhands för oss under hela arbetet, för att sedan slängas när arbetet är klart. De 
inspelade ljudupptagningarna från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas 
konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta 
del av det. Det inspelade materialet kommer att raderas när studien är klar. 
 
Om ni som vårdnadshavare samtycker till att ert barn blir intervjuad skriv under nedan 
och lämna till lärare. Vid eventuella frågor är ni välkomna att maila oss på nedanstående 
adresser.  
 
Har ni några frågor så hör gärna av er.  
Karlshamn 2020-02-26 
 
Studerande                                                                               
Handledare                                                                                                 
Sofie Fällgren                                                                            Zara Bersbo 



  
 

II 

Anna Holmqvist                                                                        xxxxxxx@lnu.se 
xxxxxx@student.lnu.se                                                             Universitetslektor 
xxxxxx@student.lnu.se                                                             Zara Bersbo 
 

**********************************************************************
***** 
 
Jag som vårdnadshavare godkänner att mitt barn deltar i en intervju och att materialet 
används till det självständiga arbetet.  
 

________________________________ 
Vårdnadshavare namn 
 

________________________________ 
Vårdnadshavare namnteckning  
 

________________________________ 
Barnens namn 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

 Berätta hur det känns att gå i förskoleklass? Har du haft samma känsla hela 
tiden? Uppmjukande fråga  

 
 Kan du berätta för mig hur det kändes att börja i förskoleklass? Uppmjukande 

fråga 

Nu vill jag att du tänker tillbaka till det att du precis hade börjat här i 
förskoleklassen.  

●      Kan du berätta för mig hur det kändes i största allmänhet att börja förskoleklass? 
Skulle det bli kul och spännande eller kändes det jobbigt? 

○      På vilket sätt kändes det bra? Kan du ge exempel på saker som kändes 
bra? Vad såg du fram mot? 

○      Var det någonting som kändes mindre bra? 

 Kände du dig trygg och säker de första dagarna i förskoleklassen? Exempelvis 
var det någonting som kändes bra?  

 
o Om ja kan du berätta mer, vad tror du det var som gjorde att du kände 

så? 
 

o (Om nej gå vidare till nästa fråga.)  
 

 Var det något du upplevde läskigt de första dagarna i förskoleklassen? 
Exempelvis var det någonting som gjorde att du kände dig rädd eller osäker?  

 
o Vad tror du det var som fick dig att känna så? Kände du dig rädd/osäker 

vid några speciella tillfällen (typ gympan, rasten, matsalen)? Kan du ge 
exempel?  

 
 Och slutligen vad är det bästa med att gå i förskoleklass? Avslutande lättsam 

fråga 
 


