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Abstract 

The aim of the study is to visualize and discuss how students perceive and make meaning 

in their transition from pre-school class to primary school. A special goal is to identify 

factors that facilitates and/or hinders students’ successful transition. In spring 2017, nine 

five-year-old children expressed their thoughts before starting in preschool class. The 

thoughts were documented in interviews and drawings that the students made. By going 

back to the students who were interviewed then and with their images as artifacts, this 

study wants to analyze how the students retrospectively describe their experiences of the 

transition and make the students' expectations and concerns visible to future transitions. 

In analyses, the study wants to understand what the important aspects to take into account 

at school transitions are. The study has a social constructionist framework. The children's 

experiences of transitions is constructed together with the researcher in the process of 

research (Alvesson & Sköldberg, 2017). A socio-cultural perspective is used and 

presumes that transitions are constructed in a social community. During transitions the 

students revise and re-identify their identities. The pupils´ experiences in the transition 

process becomes important aspects in the students' identity construction and meaning 

making (Newman & Paasi, 1998).The pupils were able to give their thoughts on things 

they saw as frightening but which turned out to be simple and other things that were really 

difficult. It is hoped that, based on the students' experiences, tools are found to use in the 

work with successful transitions. 
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1 Inledning 
 

Livet är fullt av övergångar. Hur vi hanterar dem kan påverka vår självbild, vårt 

självförtroende och därmed också vårt meningsskapande. Vid den första skolan där jag 

tjänstgjorde som lärare gavs nybörjareleven mycket extra uppmärksamhet. För att alla 

barn skulle känna sig trygga och för att inlärningen skulle bli lyckad fick de nya eleverna 

en inskolningsperiod på en termin. Vid höstens skolstart blev klassen indelad i två 

grupper, den ena gruppen kom på morgonen och den andra gruppen kom till lunch. Man 

hade en gemensam lektion och sedan gick förmiddagsgruppen hem medan 

eftermiddagsgruppen fortsatte ytterligare en lektion. Efter en tid bytte grupperna så att 

eftermiddagsgruppen fick morgontiden och vice versa.  

 

I mitt nuvarande rektorsområde kommer barnen till förskoleklassen från fem olika 

förskolegrupper. Några av barnen har mötts i förskolan men många ser varandra för första 

gången när de träffas i förskoleklassen vid den nya skolan. Inskolningen sker vid tre 

tillfällen och består i ett par timmars besök i förskoleklassen. Vid dessa tillfällen träffar 

barnen varandra och de pedagoger som ska bli deras nya lärare. Föräldrarna följer med 

vid det första besöket för att stötta barnen och ge trygghet. Skillnaden mellan 

inskolningarna är stor - det som förut tog en termin klarar man nu av på tre tillfällen - 

något som kan hänföras till beslut som togs av svensk riksdag i slutet av 80-talet när delar 

av den statliga styrningen kring skolans utveckling flyttades över till kommunnivå. Det 

innebar förändringar i styrsystemet som inverkade på skolans handlingsutrymme 

eftersom olika verksamheter ställdes mot varandra i en strävan efter budget i balans 

(Brante, 2014; Hansson, 2014; Ringarp, 2011). De beslut som togs då påverkar den 

övergång som vi idag erbjuder de barn som ska börja i förskoleklass. 

 

Övergången mellan förskola och förskoleklass kan på grund av många okända moment 

och många nya relationer kännas dramatisk för barnet (Ackesjö, 2014; Lago, 2014; 

Sandberg, 2012) Verksamhetsbytet kan innebära att barnet känner ängslan inför ny miljö 

såväl inomhus som utomhus, oro inför nya sätt att lära sig och ängslan inför nya relationer 

med fröknar och kamrater. Att även Skolverket ser övergången mellan förskola och 

förskoleklass som en viktig övergång kan förstås då berörda läroplaner har avsnitt som i 

förklarande text beskriver vad man bör ta hänsyn till vid övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Detta gäller både Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11, 2016b) och Läroplan för förskolan (Lpfö 18, 2018).  

Enligt läroplanerna har förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skyldighet att 

samverka, utbyta kunskaper och erfarenhet för att skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i barnens utveckling. Några nationella riktlinjer för hur detta samarbete ska 

gå till finns inte, men Skolverket har utformat stödmaterial med syfte att inspirera och 

visa på olika sätt att arbeta med verksamhetsövergången.  
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Övergångar från en verksamhet till en annan är en viktig händelse för alla barn och elever. De kan 

bidra till delaktighet och inkludering men även till marginalisering och exkludering. Vid övergångar 

ställs barn och elever ofta inför nya utmaningar och krav. I skollagen anges att barn ska ha möjlighet 

att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. En sådan fråga kan t.ex. handla 

om barnets önskemål, förväntningar eller oro inför en övergång (Sverige, 2014b, s.8). 

 

I annat stödmaterial från Skolverket (2014a) beskrivs hur forskning, både svensk och 

internationell, har diskuterat övergångar under många år. Man konstaterar att kvalitén på 

övergångarna i skolans tidigare år kan påverka studieresultat högt upp i åldrarna. I 

stödmaterialet betonas att elever och vårdnadshavare behöver tryggas genom delaktighet 

och kommunikation. Skolverket har förutom stödmaterialet även publicerat ett dokument 

med mål att underlätta informationsöverföringen mellan förskola och förskoleklass 

(Skolverket, 2016a). Att arbetslagen i förskola och förskoleklass har gemensamma tankar 

och rutiner kring hur övergången ska organiseras och genomföras blir en viktig del i 

arbetet med att stötta elevens skolgång. Från och med hösten 2018 är förskoleklassen 

obligatorisk, vilket innebär att elever som är bosatta i Sverige har skolplikt från den 

hösttermin de fyller sex år. Förskolans frivilliga verksamhet med en läroplan som sätter 

gruppen i centrum och jobbar mot strävansmål och förskoleklassens verksamhet som är 

obligatorisk, kartlägger på individnivå och har fastlagda mål att uppnå har ökat gapet 

mellan verksamheterna.  

 

Övergången mellan förskola och förskoleklass är en känslig passage. Därför är det 

angeläget att söka förstå på vilket sätt verksamhetsskiftet har påverkat attityder och 

förhållningssätt inför övergångar som ligger framför för elever som redan har hanterat 

övergången. Genom att gå tillbaka till några elever som intervjuades 2017 inför att de 

skulle börja i förskoleklass vill jag söka förstå vad de har erfarit. Livet är fullt av 

övergångar. Hur vi hanterar dem påverkar vår självbild och vårt meningsskapande. 

 

Av den forskning som är gjord gällande övergångar i skolans tidigare år har många studier 

utgått från policydokument, läroplaner, pedagoger eller observationer av elever. Få 

studier har tagit den unga elevens perspektiv och tagit del av deras röster (Lago, 2014). 

Utifrån detta kan denna studie ses som ett kunskapsbidrag. 

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med studien är att synliggöra och diskutera elevers 

meningsskapande i samband med skolövergångar i skolans tidigare år och via 

analyser identifiera vad som fungerar underlättande och/eller hindrande vid 

elevers verksamhetsbyten.  
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1.2 Frågeställningar  

 

Hur beskriver eleverna retrospektivt sina erfarenheter av övergången mellan 

förskola - förskoleklass och hur beskrivs förväntningar och farhågor inför 

kommande övergångar? 

 

Hur formar tidigare erfarenheter av övergångar attityder, tankar och 

förhållningssätt inför övergångar som ligger framför? 

 

Vad verkar underlättande och vad försvårar övergången mellan verksamheterna i 

skolans tidigare år? 
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2 Tidigare forskning och litteraturstudier  

 

För att få tillgång till forskning som behandlar övergångar i skolans tidigare år har 

sökningar gjorts via Umeå universitetsbiblioteks allmänna söktjänst och databasen ERIC. 

En önskan om att litteraturen skulle motsvara den verksamhet och det fenomen som skulle 

undersökas gjorde att sökningarna avgränsades till att i första hand behandla svenska 

avhandlingar och artiklar tryckta efter år 2000. Efter genomläsning av några svenska 

studier och böcker tog ett rhizomatiskt arbetssätt vid. Avhandlingar, artiklar och böcker 

genomlästes, litteratur som sedan förde vidare till andra källor.  

Erfarenheten av en övergång bär man med sig till nästa övergång. Det kan vara en positiv 

upplevelse men också en negativ, något som påverkar identitet och meningsskapande. I 

följande avsnitt kommer några studier som representerar olika aspekter av övergångar att 

presenteras. Avsnittet avslutas med forskning kring elevens erfarenhetsperspektiv.  

2.1 Kontinuitet och progression 

Ackesjö (2014) har i en longitudinell studie intervjuat och observerat barn i övergången 

till och från förskoleklassen och vidare upp till årskurs ett. Avhandlingen består av tre 

artiklar och behandlar barns separation från förskolan, barn och deras vandring över 

institutionella gränser och ofrivilliga brott i kamratrelationer som kan uppstå i samband 

med övergångar. I avhandlingen problematiserar Ackesjö olika varianter av 

diskontinuitet. Hon konstaterar att barnen i hennes studier inte upplevde några svårigheter 

vid fysisk diskontinuitet - förändringar i miljön kunde till och med upplevas som något 

positivt. Social diskontinuitet var jobbigare, förskolebarnen i studien upplevde att det var 

svårt att lämna sina kompisar i förskolan. Även den filosofiska diskontinuiteten med 

processen att ”konstruera en ny identitet” innebar svårigheter för några av barnen som 

ingick i studien. Kontinuitet och diskontinuitet problematiserar också av Lago (2014) i en 

intervjustudie med elever och pedagoger i övergången mellan förskoleklass och årskurs 

ett. I avhandlingen diskuteras olika sätt som elever och pedagoger talar om och skapar 

mening kring övergången samt hur olika aktiviteter används för att markera övergång. 

Övergångsaktiviteter diskuteras även i en fallstudie av Lundqvist och Sandström (2020). 

I studien jämförs två kommuners övergångsaktiviteter i samband med övergången 

förskola - skola. Studien visar att barns övergångar från förskola till skola är olika. Flera 

övergångsaktiviteter genomförs med syfte att göra övergången välfungerande. Sex 

utvecklingsområden framkommer: 1) Personal på fritidshem behöver involveras. 2) 

Övergångsaktiviteter behöver utvärderas i större utsträckning. 3) Barnen behöver 

involveras vid planering och utvärdering av aktiviteterna. 4) Skolan och förskolan 

behöver ha en speciell grupp som ansvarar för övergångsaktiviteterna. 5) Ett utökat 

erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma behövs för att nå sammanhang kontinuitet och 

progression i barns lärande och utveckling. 6) Rutiner för barns övergångar behöver vara 

likartade och upplevas som rättvisa av barnen.    
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I en artikel argumenterar Seung Lam och Pollard (2006) för att göra övergångar mellan 

verksamheter för barn i unga år så mjuk som möjligt. De menar att pedagogens viktigaste 

uppgift är att trygga barnen i övergången så att de känner igen sig och känner sig 

accepterade i den nya miljön. De ser att detta görs genom att anpassa och göra 

verksamheterna så lika varandra som möjligt. Övergången ska vara så mjuk att barnen 

inte upplever någon skillnad mellan de olika verksamhetsmiljöerna. Garpelin (2008) har 

i en intervjustudie där han jämför två förskolors övergångar kommit fram till ett annat 

resultat. Han konstaterar i en artikel att barn mår bra av tydliga gränser mellan 

verksamheterna. Denna slutsats överensstämmer med tidigare forskning gällande elever 

i övergången mellan mellanstadium och högstadium (Garpelin, 2003). Kontinuitet i 

övergången menar Garpelin uppnås genom att pedagogerna möts över gränserna. Han 

förespråkar en öppen mötesplats för pedagoger, en arena för förhandling och samvaro. 

Med sådana mötesplatser ökar möjligheten att nå positiva övergångar menar Garpelin.  

 

Sandberg (2012) stödjer Garpelin i tanken att elever mår bra av en tydlig övergång. Hon 

ser att en tydlig övergång som upplevs som ett naturligt och positivt steg i livet är det som 

bäst gynnar eleverna. Här är det viktigt att de sårbara eleverna får stöd på vägen. Hennes 

åsikter baseras på forskning kring barns övergångar mellan förskoleklass och årskurs ett 

i en studie som bygger på deltagande observationer och intervjuer av specialpedagoger 

och elever. Sandberg betonar som Garpelin (2003) och Lundqvist och Sandström (2020) 

vikten av att pedagoger i förskolan, förskoleklassen och skolans tidigare år har insikt och 

förståelse för varandras verksamheter som ett led i att stödja elevernas läranderesa.  

 

En annan studie som förespråkar att pedagogerna möts över gränserna är Alatalo, Meier 

& Frank (2014). Forskargruppen har utifrån intervjuer med pedagoger och enkäter vända 

till pedagoger funnit att läroplanens formulering om kontinuitet och långsiktigt lärande 

behöver leda till ett samarbete mellan skolformerna. För att förskolans pedagoger ska 

kunna beskriva barnens utveckling mot läroplanens målområden behöver progressionen 

följas upp i verksamheten. Pedagoger i förskoleklass är betjänta av att använda 

informationen om varje individs lärande till planering, genomförande och utvärdering av 

verksamhetens innehåll.  

 

I en isländsk studie jämför Einarsdottir (2010) lärare för förskolans äldre barn i relation 

till lärare för skolans yngre barn och deras olika arbetssätt. Hon konstaterar att sedan den 

isländska förskoleklassen blev obligatorisk har skolans arbetssätt och kultur ”flyttats ned” 

till förskoleklassen. Ett något annorlunda resultat uppfattade Hellbom-Thibblin (2013) i 

en svensk studie där man fann att skolans tradition till viss del präglade förskoleklassens 

organisation och struktur men att förskollärarna försvarade förskolans värden och 

pedagogik, vilket kunde ses i att hälften av förskoleklassens undervisningstimmar 

användes till barnens fria lek. Studien byggde på intervjuer med förskollärare och 

specialpedagoger.  
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Dahlberg (1994) har via socialhistoriska analyser undersökt förskolan- och skolans 

traditioner. I studierna framträder två olika konstruktioner av barnet -förskolan som ser 

på barnet som natur och skolan som uppfattar barnet som kultur och kunskapsåterskapare. 

Pramling & Wallerstedt (2019) och Engdahl (2019) diskuterar i sina studier förskolan och 

förskoleklassens lektradition. De menar att barnen/eleverna har behov av lek som i högre 

grad tränar socialt samspel. De hävdar vidare att den fria-leken i högre utsträckning 

behöver vara pedagogstyrd. 

2.2 Positiva övergångar ger bra självförtroende och stödjer lärande 

Hattie (2008) har i en forskningsöversikt kring vad som påverkar lärandet och skolresultat 

kommit fram till att kamratinflytande och klassrumsklimat är mycket starka 

påverkansfaktorer för lärande. Tanken att kompisar hjälper till med anpassning och 

inlärning finns också hos Peters (2011). Hon betonar i sina studier förskolans viktiga roll 

i att träna barn i turtagning, att lyssna och dela med sig, att prata om hur man är en bra 

kompis och hur man gör för att behålla vänner. Peters menar att kamratskicklighet är en 

viktig kompetens inför övergångar och indirekt ger en god grund för lärande. Ytterligare 

forskning som stödjer tanken att kamrater hjälper till att skapa trygga övergångar är 

Fabian (2002). Hennes studier visar att det är bra att få med sig sina kamrater vid 

övergången då detta ökar självförtroendet hos barnet och bidrar till en stabil grund i 

övergången mellan skolformer. Hon menar också att en bra övergång i de lägre stadierna 

bäddar för trygga övergångar högre upp i åldrarna. Lumholdt (2015) konstaterar i en 

forskningsöversikt kring övergången mellan förskola och förskoleklass att ett en elev som 

är beredd på vad som ska hända upplever en känsla av sammanhang som är positiv och 

som skapar förutsättning för en lyckad övergång.  

2.3 Student Voice - Elevens röst 

För att kunna utgå från eleverna och få del av deras erfarenheter och tänkande räcker det 

inte med att observera dem, vi måste också fråga eleverna hur de tänker, menar Doverborg 

& Pramling Samuelsson (2000). Annan forskning som pekar på vikten av att lyssna på 

elevernas röster är Bergmark & Kostenius (2012, 2016, 2018a, 2018b). De har i olika 

aktionsforskningsprojekt funnit att vi genom att lyssna på eleverna får respons i form av 

engagerade elever som tar makt över sitt eget lärande och blir en aktiv del av sin skola. 

Att lyssna på elevernas respons är ett alternativt och framgångsrikt sätt att nå 

skolutveckling menar forskarna. Levin (2000) poängterar, att elevernas sätt att se på 

skolvardagen är unik och varken lärare eller föräldrar kan nå eller få del av elevernas 

förståelse om de inte tar tid för att lyssna på elevens reflektioner. Detta är tankar som får 

stöd hos Sandberg (2018 s. 81) som utifrån ett större forskningsprojekt där ett antal 

intervju- och fallstudier har ingått och där en fördjupad analys av barns perspektiv har 

genomförts, menar att resultaten visar att barn reflekterar och mycket väl kan återge hur 

de uppfattar och upplever övergången till årskurs 1.  
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3 Teori 

 

Här följer en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter vilka är 

socialkonstruktionism och sociokulturellt perspektiv. 

3.1 Socialkonstruktionism  

Som övergripande teoretisk utgångspunkt för denna studie används 

socialkonstruktionism, ett perspektiv som ser verkligheten som socialt konstruerad och 

där forskningens viktigaste uppgift blir att undersöka hur de sociala konstruktionerna går 

till. Studien delar Biestas syn på meningsskapande och identitetskonstruktion: att lärande 

inte bara handlar om överföring av kunskaper utan berör elevens personlighet och 

möjlighet att ”bryta in i världen” som en unik och särskild varelse. En livsåskådning som 

betonar vikten av att ge eleven förutsättningar att visa vem man är och var man står (Biesta 

2006 s. 34). Människor behöver tillgång till miljöer där de har möjlighet att reagera och 

träda fram på sitt eget unika sätt.  

 

Flertalet forskare (Biesta, 2006; Carlgren, 2015; Säljö, 2014; Vygotskij, 1978) menar att 

identiteter konstrueras i relation till andra. Biesta (2006) hävdar att en förutsättning för 

att vi ska ”bli till” är att vi möter andra ”begynnare” som tar upp vårt initiativ på nya 

oförutsägbara sätt, först då kan man som människa bli till i världen. Även Newman & 

Paasi (1998) betonar att identiteter konstrueras i relation till olikheter. De menar att vi 

beskriver oss i relation till vad vi inte är. Jenkins (2008) ser också att identiteter skapas 

och omskapas i social interaktion och att identiteter därför alltid i viss mån är 

förhandlingsbara och alltid kontextberoende. Slutsatsen blir att eleverna konstruerar sina 

identiteter utifrån upplevelser och meningsskapande i relation till hur andra ser på dem i 

olika situationer, vilket i viss mån kan omformuleras om kontexten förändras. Vid 

övergångar mellan verksamheter och skolformer förhandlar eleverna om och 

reidentifierar sina identiteter. Elevernas meningsskapande i övergångsprocessen blir 

därför viktiga aspekter i elevernas identitetskonstruktion. Alvesson och Sköldberg (2017) 

menar att socialkonstruktionismen är ett brett perspektiv som analyserar förgivettagna 

sanningar och försöker se bakom det vi uppfattar som självklart. Enligt dem skapas 

sociala relationer i vanor, rutiner och nya kategorier när vi observerar andra och deras 

handlande, vi habitualiserar. Vanor, rutiner och kategoriindelningar sprids mellan olika 

aktörer, institutionalisering uppstår i form av t.ex. familj, förskola och skola. Ett särskilt 

viktigt medel för legitimering av institutioner är språket. Att studien har en 

socialkonstruktionistisk ansats kan ses i att barnens erfarenheter av övergångar inte 

betraktas som något som ”finns där ute klart att utforskas” utan konstrueras tillsammans 

med forskaren i forskningsprocessen. Forskaren kommer i studien att söka förstå hur 

konstruktionen blir till. Språket har en central roll i studien. Det är något som ses i val av 

övergripande teoretisk utgångspunkt men också i val forskningsstrategi och tolkningsram.  
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3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Arbetet har ett sociokulturellt perspektiv. Det innebär att eleverna i studien betraktas som 

aktiva individer som genom förhandlingar utvecklar förväntningar på det som ska ske. 

Förväntningarna är gemensamma mellan elever och pedagoger och utvecklas i dagliga 

rutiner och i samspel. Vygotskij (1978) beskriver detta samspel i begreppet zon of the 

proximal development där han argumenterar för att det som barnet idag kan göra med 

assistans kan barnet göra själv i morgon. Barnet har en självständig kompetens inom ett 

område men utöver det finns en potential för utveckling och lärande, en potential som kan 

utvecklas i samverkan med andra mer kompetenta individer. Lärande, sett ur 

sociokulturellt perspektiv, är en social process där människor lär sig genom samverkan 

med varandra (Carlgren, 2015; Säljö, 2014; Vygotskij, 1978). Samhället och dess 

utbildningssystem utgör kulturella ramar och sätter villkor för hur övergången mellan 

verksamheter kan ske. Inom dessa ramar kan eleverna förhandla, agera och göra 

övergångsprocessen till sin egen. Elevernas beskrivning av vad de erfarit i övergången 

och deras farhågor och förväntningar inför nya övergångar kan ses som individuella 

rekonstruktioner inom historiskt, kollektivt och kulturellt givna ramar. Det 

sociokulturella perspektivet gör det möjligt att studera det eleverna erfarit, deras 

uppfattningar och förståelse samt synliggöra variationer som framträder eleverna 

emellan.  

 

  



13 

4 Metod  

 

I följande avsnitt presenteras studiens longitudinella karaktär och en forskningscirkel som 

fungerat som reflektor för den framväxande studien. Vidare redogörs här för den 

tolkningsram som använts, det urval och de datainsamlingsmetoder som studien bygger 

på. Därefter följer en framställning av analysförfarandet samt en beskrivning av etiska 

överväganden som gjorts.  

4.1 En studie av longitudinell karaktär 

En longitudinell forskningsdesign beskrivs av Bryman (2018) med att data samlas in i 

samspel och vid minst två tillfällen. I denna studie kan den longitudinella karaktären ses 

i studiens teoretiska inramning som ser barns övergångar som en process som sker över 

längre tid. Det ses också i det faktum att den första intervjun skedde när eleverna var 

femåriga barn i en förskolegrupp. Den andra intervjun när eleverna var åtta år och gick 

sitt andra år i skolan. Styrkan med en longitudinell studie är att man följer verksamheter 

och personer över tid vilket gör att den empiri som konstrueras kan jämföras över tid. 

Ackesjö (2014) menar att man i en longitudinell studie kan synliggöra variationer i 

individers erfarenhets och meningsskapande.   

4.2 Forskningscirkel   

Under arbetets gång har den framväxande studien diskuterats i en forskningscirkel som 

bedrivits i det rektorsområde där studien är gjord. Forskningscirkelns syfte har varit att 

utveckla och underlätta övergången mellan förskola och förskoleklass för blivande elever 

i rektorsområdet. I gruppen finns förskollärare från förskoleklasser, fritidspedagoger, 

förskollärare som är representanter för fem avdelningar med förskolebarn, rektorer för 

respektive verksamheter och specialpedagog. Gruppen har i samband med reflektion 

kring innevarande studie förstärkts av filosofie doktor i etnicitet Catarina Lundqvist. Hon 

har utifrån egen avhandling kring unga vuxnas inträde i yrkeslivet hjälpt oss att reflektera 

och fördjupa våra tankar kring övergångar och meningsskapande (Lundqvist, 2010). 

4.3 Hermeneutik    

För att förstå det empiriska materialet har en hermeneutisk tolkningsram använts. 

Hermeneutik handlar om att tolka och förstå. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) har 

ett huvudtema för hermeneutiken alltid varit förhållandet mellan del och helhet. En 

hermeneutisk tolkningsram utgår från att meningen hos en del, endas kan förstås i relation 

till helheten, och omvänt kan helheten endast förstås utifrån delarna. Detta 

beroendeförhållande beskrivs i den ”hermeneutiska cirkeln”. Kvale (1997) och Alvesson 

och Sköldberg (2017) ser att den hermeneutiska tolkningsansatsen ursprungligen 

användes för att tolka litterära, religiösa och rättsliga texter. Man menade t.ex. att en 

bibeltext endast kan förstås om den sätts i relation till hela Bibeln. Utifrån detta hävdar 



14 

Ödman (2016) att hermeneutik kan sägas vara en kontextuell filosofi eftersom 

sammanhanget, kontexten, oftast har stor betydelse för tolkningen och förståelsen. Annat 

som har betydelse för tolkningen är det dialektiska förhållandet som råder mellan 

förförståelse, förståelse och intentionalitet. Ödman (2016 s.103) förklarar att vi genom att 

tolka texten får ny förståelse och ny mening. Den nya förståelsen ändrar ibland riktningen 

för våra strävanden och upplevelser, och vi utvecklar en ny förförståelse att utgå ifrån. 

Den del av vår intentionalitet som strävar efter struktur och klarhet gör att vi omtolkar vår 

verklighet och slutligen uppfattar verkligheten på ett nytt sätt.  

 

Begreppet ”text” har med tiden utvidgats och idag omfattar hermeneutikens textbegrepp 

även diskurser, handlingar och att förmedla. Westlund (2015) menar att det utvidgade 

textbegreppet gör att en hermeneutisk tolkningsram med fördel kan användas i studier där 

syftet är att förmedla barn och ungas upplevelser av ett fenomen i skolvärlden. 

Föreliggande studie med syfte att förstå vad unga elever erfarit i övergångar kan därför 

analyseras utifrån beskriven tolkningsram. Innevarande studie har en longitudinell 

karaktär och följer en process där elever retrospektivt berättar vad de erfarit. Studien 

blickar också framåt och söker i analyser synliggöra hur tidigare övergångar påverkar 

tankar och attityder hos eleverna inför kommande övergångar. Processen överensstämmer 

med hermeneutikens grundläggande cirklar: den mellan del och helhet och den mellan 

förförståelse och förståelse. I detta sammanhang ses förståelse av ny text som något som 

kräver förförståelse, men som också förutsätter förståelse för att utvecklas. Genom att 

tolka ”texten” nås insikter. Studien har som mål att ge underlag för förståelse snarare än 

att fastställa sanningar.  

4.4 Urval 

I tidigare studie (Dahlbäck 2017) intervjuades nio femåriga barn från en förskolegrupp i 

en förskola i Norra Sverige. Alla gruppens femåriga barn och deras vårdnadshavare 

tillfrågades om jag, tillsammans med deras mentor i förskolan kunde få göra en intervju 

med frågor kring barnens förväntningar och rädslor inför att börja i förskoleklass. Alla 

ställde sig positiva till detta. Barnen intervjuades två och två. Barnens tankar 

dokumenterades i intervjuer och i bilder som barnen ritade. Genom att gå tillbaka till de 

som intervjuades då vill jag i denna studie retrospektivt ta del av vad de erfarit, deras 

tankar kring övergångar som ligger framför och söka förstå hur tidigare upplevelser 

påverkar förhållningssätt och attityder inför kommande verksamhetsskiften. Av nio 

informanter (en hade flyttat) tillfrågades åtta vårdnadshavare och elever om samtycke för 

att delta i innevarande studie. Alla åtta gav sitt medgivande och denna studie bygger på 

deras erfarenheter av övergången förskola - förskoleklass, deras erfarenhet av att börja i 

årskurs ett samt deras förväntningar på mellanstadiet. Informanternas tidigare berättelser 

och bilder användes som artefakter att samla ny kunskap kring. Genom att ge eleverna en 

möjlighet att reflektera och retrospektivt delge sin bild av övergången mellan förskola 

och förskoleklass och sedan i ett framtidsperspektiv berätta om förväntningar och 
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farhågor inför framtida övergång har eleverna i samverkan med mig som forskare fått en 

ny möjlighet att bryta in i världen. Elevernas beskrivningar säger något om deras 

meningsskapande och identitetsarbete och blir nyckelhål in i en förändringsprocess som 

är möjlig att observera och analysera.  

4.5 Datainsamlingsmetoder 

Inom samhällsvetenskaplig forskning framträder två huvudsakliga strategier för att 

bedriva forskning, kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman (2018 s. 61) beskriver de 

båda strategierna enligt följande. Den kvantitativa forskningen kännetecknas av ett 

deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Strategin har 

införlivat naturvetenskapliga modellers normer och tillvägagångssätt och ser på den 

sociala verkligheten som en yttre och objektiv verklighet. Den kvalitativa forskningen 

betonar i huvudsak induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning. Den tar 

avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt samt 

rymmer en bild av den sociala verkligheten som något som tillhör individernas skapande 

och konstruerande förmåga. Vilken forskningsstrategi som ska väljas bedöms utifrån 

syftet med studien. Innevarande studie har syftet att synliggöra och diskutera elevers 

meningsskapande i samband med skolövergångar i skolans tidigare år och identifiera vad 

som fungerar underlättande och/eller hindrande vid elevers verksamhetsbyten. Jag är 

intresserad av att förstå hur informanterna skapar mening, gör självrepresentationer och 

markerar social identitet. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt att 

nå grundligt prövad kunskap. Utifrån ovanstående har den kvalitativa forskningsintervjun 

valts som strategi för att nå förståelse.  

 

Tekniskt har intervjuerna varit halvstrukturerade. En intervjuguide som är uppbyggd 

kring teman med mer eller mindre bestämda frågor och ordningsföljd har utformats 

(Kvale, 1997). Öppna frågor har använts för att ge informanterna större möjlighet att 

förmedla sina tankar (intervjuguide se bilaga 3). Frågorna har varit tematiserade i en viss 

ordning men har ställts beroende på den riktning som intervjun har tagit. Det har dock 

varit viktigt att få med alla frågeområden innan intervjun avslutats (Jeansson, 2017). I 

tidigare studie (Dahlbäck 2017) intervjuades eleverna två och två. Syftet den gången var 

att de då femåriga barnen skulle inspirera varandra för att kunna ge en fylligare bild. 

Denna gång har de nu åttaåriga eleverna intervjuats en och en, för att öka möjligheten för 

varje elev att fritt ge uttryck åt sin egen åsikt. Jag har diskuterat förfaringssättet med andra 

pedagoger och forskare. Där fanns en risk för att eleverna inte skulle hitta sina tankar utan 

att få inspiration av kamrat. Här fanns också den sneda maktbalans som lätt finns i skolan 

då eleven gärna vill ge korrekta svar till en vuxen i en önskan om att vara till lags. En 

fördel med tillvägagångssättet var möjlighet för eleven att våga säga sin åsikt utan att bli 

begränsad av kamratens eventuella åsikter, att våga säga även pinsamma saker. Detta 

vägde till slut över till en och en intervjuns fördel. För att underlätta analysarbetet och för 

att öka validiteteten har intervjuerna spelats in. Intervjuer med barn ställer krav på särskild 
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hänsyn till vilken tidpunkt på dagen intervjuerna genomförs och vilken plats som väljs 

för genomförandet. Intervjuerna har därför utförts efter lunch, i enskilt rum utan yttre 

stimuli som har kunnat distrahera och där vi har fått vara ostörda. Intervjuerna har 

genomförts på den skola där eleverna har sin skolvardag - ett förfaringssätt som hittar 

stöd hos Doverborg & Pramling Samuelsson (2000).  

 

Vid intervjuerna har Stimulated recall använts. Denna modell tar hjälp av ett stimuli för 

att påminna informanten om hur han eller hon tänkte under en viss period eller vid ett 

visst tillfälle. Stimulated recall sammankopplas oftast med videoinspelningar som den 

intervjuade reflekterar kring men även andra metoder kan användas för att återuppleva 

tankar och känslor (Haglund, 2003). I denna undersökning har de bilder som barnen ritade 

och de teman som framkom i intervjuerna när barnen gick i förskolan fungerat som 

stimuli för intervjuerna. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) beskriver i sin 

metodikbok för elevintervjuer bilden som ett viktigt hjälpmedel att använda i intervjuer 

med yngre elever. De anser att bilden hjälper barnet att fokusera så att de kan knyta an 

till den egna erfarenheten. Haglund (2003) ser en svaghet med datainsamlingsmodellen 

Stimulated recall, och menar att det är svårt att veta om det informanten berättar verkligen 

är ett minne och inte en i efterhand skapad konstruktion. För denna studie har detta inte 

någon egentlig betydelse eftersom både minnen och efterhandskonstruktioner har varit 

intressanta för syftet. Att alla minnen bär spår av det upplevda menar Kourken (2011) då 

han hävdar att vi inte minns bokstavliga spår utan kontentan av en erfarenhet. Det betyder 

att minnet, även om det inte är en direkt återgivning, bär märken av ursprunget. 

Ytterligare stöd hittar jag hos Lundqvist (2010) när hon påpekar att både små och stora 

berättelser säger något om en individs meningsskapande. Med stöd av ovanstående menar 

jag att elevernas retrospektiva beskrivningar med hjälp av Stimulated recall är intressanta 

för syftet. 

4.6 Analysförfarandet 

Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt. Jag har betraktat hela det empiriska 

materialet som delar i en helhet. Forskningsprocessen har inneburit en vandring mellan 

helhet och delar, en rörelse med mål att skapa förståelse. Med en hermeneutisk ansats ser 

jag att tolkningen inleddes redan innan intervjuerna genomfördes, då tolkning av 

problemområdet ledde till forskningsfrågor som låg till grund för intervjufrågor till 

eleverna. Det talade materialet skapades i ett intervjusammanhang. Som intervjuare fanns 

jag med och bidrog till att skapa de texter som blev, i samspel och tolkning tillsammans 

med informanterna. Intervjuerna spelades in, transkriberades och tolkades i sin helhet. 

Den text som blev är annorlunda än den litterära texten men inte heller densamma som 

själva intervjun eftersom den saknar intervjusituationens kontext och samröre med 

informanterna. Fortsättningsvis analyserades intervjuerna som text. 

Forskningsintervjutexten formades aktivt av mig som tolkare och kan därför sägas 

innehålla både skapande och tolkning av texten redan under tillkomsten (Jeansson, 2017; 



17 

Kvale, 1997; Ödman, 2016). Texten har lästs igenom flera gånger för att ge en helhetsbild 

av alla informanters berättelser och deras beskrivning av vad de erfarit. Jag har strävat 

efter att identifiera egna förutfattade meningar för att kunna ställa dem åt sidan och på så 

sätt låta det empiriska materialet tala för sig själv. Jag har sökt förstå vilket 

tolkningssammanhang som skapat texten. Meningskoncentrering och 

meningskategorisering har använts för att ge en bild av detta (Kvale, 1997). Materialet 

har efter genomläsning delats in i övergripande teman utifrån forskningsfrågor och 

nyckelord som återkommit. Som teman i analysen har olika former av kontinuitet använts. 

Ett val som har gjorts utifrån att kontinuitet och diskontinuitet är något som ofta 

diskuteras i forskning kring övergångar (Ackesjö, 2014; Lago, 2014). Resultatet har 

speglats mot annan relevant forskning med mål att få förståelse för i vilken mån den egna 

tolkningen är trovärdig, ett förfaringssätt som hittar stöd hos Westlund (2015) och Kvale 

(1997). 

4.7 Etiska överväganden 

All forskning innebär etiska dilemman. För att informanterna ska skyddas har 

Vetenskapsrådets etiska råd följts, forskaren har informerat studiens deltagare och deras 

vårdnadshavare vad materialet kommer att användas för, och var, fått samtycke, samt 

värnat konfidentialitet för de som deltar i studien (Hermerén & Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtyckesformulär för intervju samt samtycke för att använda elevernas bilder finns i 

bilaga 1 och 2. Studien placerar elevernas tankar och föreställningar i förgrund och 

närmar sig, på ett respektfullt sätt, barnens perspektiv. 

Det kan vara svårt för informanterna och deras vårdnadshavare att föreställa sig vad de 

ger sitt samtycke till Eskilsson & Karlman (2007, s.20). Därför har vårdnadshavarna 

informerats både muntligt och skriftligt om studien och dess syfte samt fått några dagars 

betänketid hemma. Denna metod har gett vårdnadshavarna en ökad möjlighet att 

överblicka vad de gett sitt samtycke till. 

Närvänän, (1999) hävdar att det finns starka etiska skäl till att inte välja 

forskningsområden där forskaren själv är yrkesverksam och engagerad i, då ett sådant 

förhållande kan påverka konfidentialitet. Å andra sidan understryker Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) vikten av att i barnintervjuer ha en relation till 

informanterna. Lundqvist (2010) ser i sin avhandling att hennes informanter, som 

intervjuades och observerades vid olika tillfällen under ett år, gav olika berättelser som 

svar på hennes forskningsfråga beroende på forskarens relation till och livssituationen för 

informanten. Eleverna som intervjuas för denna studie finns i den verksamhet som jag är 

en del av. Detta har påverkat intervjuerna och barnens svar på mina frågor men då 

elevernas berättelser i första hand inte tolkas som en faktabeskrivning av vad som hänt 

utan snarare som en modell för att förstå elevernas upplevelse av övergångar utifrån deras 

berättelser ser jag att det går att bortse från denna påverkansfaktor. 

I studien ses elevernas beskrivningar av sina erfarenheter som ett sätt för eleverna att 

skapa mening, göra självrepresentationer och markera social identitet.  
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5 Resultatredovisning 

 

För att spegla kontinuitet, progression och sammanhang har intervjumaterialet delats in i 

tre former av kontinuitet: filosofisk kontinuitet, fysisk kontinuitet och social kontinuitet. 

De tre formerna av kontinuitet har delats in i dåtid och framtid.  

 

 Filosofisk kontinuitet Fysisk kontinuitet Social kontinuitet 

Dåtid Elevers retrospektiva 

erfarenhet av mötet med en 

ny undervisningskultur 

Elevernas retrospektiva 

beskrivning av en ny 

fysisk miljö 

Elevernas retrospektiva 

erfarenhet av nya sociala 

kontakter 

Framtid Elevernas förväntningar 

och farhågor inför den 

undervisningskultur som 

ligger i framtiden 

Elevernas 

förväntningar och 

farhågor inför en ny 

fysisk miljö 

Elevernas förväntningar 

och farhågor kring nya 

sociala kontakter 

Tabell 1 En översiktsbild över resultatredovisningens tematisering. 

 

För att underlätta läsningen och ändå värna konfidentialitet har informanterna i 

resultatredovisningen fått fiktiva namn. 

5.1 Filosofisk kontinuitet - retrospektiva erfarenheter av mötet med en 

ny undervisningskultur  

Förskolans undervisningskultur ställer gruppen i centrum och strävar mot mål att uppnå. 

Denna undervisningskultur ska möta förskoleklassens mer formella undervisning med 

kartläggningar av kunskap och målskrivning. Följande avsnitt vill visa på elevernas 

beskrivning av mötet med en ny undervisningskultur.   

Då eleverna ska dra sig till minnes och återge vad de i förskoleklassen saknade från 

förskolans undervisning handlade mycket om leksaker som man hade tyckt varit roliga. 

Man saknade glasskiosken, de mjuka gungorna och den, då nya lastbilen. Men man 

saknade också uteleken som inte avbröts av en ringsignal som betyder att det är dags att 

avsluta leken och gå in. En elev beskriver friheten och saknaden av att leka så mycket 

man vill på följande sätt: 

 

A-C:    Finns det någonting som du kommer ihåg att du, när du gick på sexårs, saknade från   

förskolan? 

Tilde:  Friheten 

A-C:    Friheten, Vad betyder det? 

Tilde:  Alltså man fick leka hela tiden. I sexårs hade vi lektioner. 

 

När barnen lämnade förskolan för att börja i förskoleklass hade de förväntningar på den 

nya verksamheten som något som skulle vara skolliknande. De såg framför sig hur de 

skulle sitta i bänkar, räcka upp handen och svara på frökens frågor. De såg fram emot det 

nya med skräckblandad förtjusning, - att lära sig någonting nytt, att bli stor, kändes roligt. 



19 

Samtidigt fanns där en oro för att inte kunna hantera nya krav. Retrospektivt ser de att det 

inte riktigt blev som man hade förväntat sig.  

 
Bild 1: Eleverna hade förväntningar på förskoleklassens undervisning som något som skulle vara 

skolliknande. 

 

A-C:    Du sa att du tänkte att i förskoleklass så sitter man i bänkar och säger de rätta svaren.   

Viktor: Ja på saker.  

A-C:    Stämde det?  

Viktor: Nää inte riktigt.  

A-C:    Vad var det som inte blev som du trodde?  

Viktor: Alltså, det blev ju inte riktigt, alltså allting som det där, var inte alls som jobbet var här.  

A-C:    Vad gjorde ni mest i sexårs?  

Viktor: Vi lekte, de vi gjorde mest av allt var fri lek. Det hade vi varje dag i sexårs. 

 

Att förskoleklassåret inte blev som man föreställt sig hade barnen olika tankar kring. 

Någon beskrev: 

 

Signe: Man fick mer, man fick typ bara leka där och det tyckte jag var lite tråkigt.  

A-C:   Vad hade du velat ha i stället?  

Signe: Typ matte. 

 

Ytterligare en elev uttryckte besvikelse över att det inte blev så skolliknande som man 

föreställt sig. Den eleven hade tidigare i intervjun beskrivit att undervisningen i 

förskoleklassen inte hade inneburit så mycket skrivning som förväntat. På frågan vad 

eleven tyckte om det berättar eleven:   

 

Neo: Bra, men ändå lite dåligt.  

A-C: Lite dåligt. 
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Neo: Jag hade faktiskt sett fram emot att skriva. 

 

Trots att några elever uttrycker besvikelse över att det inte blev så mycket skolliknande 

undervisning som man hade trott i förskoleklassen beskrev de flesta eleverna att det man 

ville ta med sig från förskoleklassens undervisning till skolan var just den ”fria leken”. 

Den fria leken är något som man längtar tillbaka till.  

 

A-C   Berätta om något som man gjorde i sexårs som du skulle vilja att man gjorde även i skolan.  

Elias: Ja… fri lek 

 

Nästan alla elever nämner den fria leken som något positivt och något som man gärna vill 

ta med till skolan. En elev beskriver den fria leken: 

 

Edith: I sexårs då har man mest fri lek.  

A-C:   Vad gör man på fri lek?  

Edith: Man kan rita. Jag ritar ju mycket. Jag ritar med min kompis Anna. Åsså kan man pyssla.  

 

Den fria leken innebär möjlighet att själv välja lek och en möjlighet att själv välja den 

man vill leka med. 

Skillnaderna mellan den undervisningskultur som eleverna fick möta när de lämnade 

förskoleklassen och började i årskurs ett upplevde några elever som mödosam.  

 

A-C:   Hur var det att gå från sexårs till skolan. Vad tyckte du om det?  

Signe: Det var roligt men vissa saker var svårt i ettan.  

A-C:   Berätta om det som var svårt…   

Signe: Att lära sig mer minus och plus och att lära sig alfabetet. Jag kan inte alla med rätt ordning.      

Jag har tränat jättemycket och så har vi tränat ännu mer och sånt där men jag har inte fått in det än.  

 

De elever som tydligast uttryckte att de hade velat jobba med skolliknande uppgifter redan 

i förskoleklassen var också de som beskrev att de hade haft problem med kunskapsstoffet 

i årskurs ett. Dessa elever beskriver att kunskapsinhämtningen blev jättesvår i ettan. Den 

ena eleven tycker att det var svårt att lära sig bokstäverna och att den andra eleven 

beskriver att det var svårt att förstå hur man skulle räkna. 

 

Neo: Matte, det vart ju jättesvårt i ettan. När vi precis började med matte. 

A-C: Var det svårt för dig? 

Neo: Mm 

A-C: Vad hände när du tyckte det var svårt?  

Neo: Jag räckte upp handen och grejsimojsa och tänkte…  
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Bilden som eleverna som femåriga barn hade av förskoleklassens undervisning både 

stämmer och inte. Någon elev saknar friheten i förskolan eftersom man i förskoleklassen 

har jobbat med skolliknande saker, man hade haft lektioner precis som förutspåtts. Andra 

berättar att det inte blev så skolifierat som man trott och menar att de är besvikna över 

det. De hade velat ägna mer tid åt att lära sig skriva och att jobba med matte. Några tycker 

att det nya blev lika bra medan ett par beskriver att de hade velat ha ett annat 

kunskapsinnehåll i förskoleklassens undervisning. De hade önskat att jobba mer med 

klassiska skolämnen samtidigt som de berättar om den fria leken som något som de saknar 

och som de gärna vill ta med till skolan. När eleverna efter ett år i förskoleklassen ska 

börja i årskurs ett finns de kvar i samma lokaler. De har träffat den nya pedagogen 

eftersom de tillsammans har funnits i samma skola, men kunskapsstoffet och sättet att ta 

till sig kunskap är nytt. Ett par elever berättar att övergången från förskoleklassens 

undervisningskultur till skolan var mödosam, det var svårt att lära sig bokstäverna och 

svårt att förstå hur man skulle räkna. En elev berättar om idogt tränande men att man trots 

träning ännu inte fått in det.  

5.2 Filosofisk kontinuitet - förväntningar och farhågor inför den 

undervisningskultur som ligger i framtiden 

 

 
Bild 2: Undervisningen i framtidens skola kommer att vara organiserad på ett klassiskt sätt 

 

För att beskriva den undervisning som ligger i framtiden får de elever som vill rita bilder 

samtidigt som de berättar. I elevernas beskrivning av den undervisning som ligger framför 

används termer som svårare, jobbigare och mera läxor. I ord och bilder framkommer att 

eleverna föreställer sig att framtida undervisning kommer att vara organiserad på ett 

klassiskt sätt med en lärare framme vid tavlan och elever som sitter vid bord i rader 

framför. En elev har uppfattat att det är olika pedagoger som ansvarar för olika ämnen. 

En annan elev berättar att på mellanstadiet får man lyssna på musik från telefonen, bara 

man har lurar så att man inte stör de som inte vill lyssna. Alla intervjuade elever beskriver 

undervisningen som svårare. Speciellt talen i matematik föreställde sig eleverna som 

avancerade. Här är det multiplikationstal som ofta nämns som komplicerade.  
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A-C: Vad får man göra på mellanstadiet som man inte får göra här? 

Viktor: Jag tror att vi kommer att ha högre multiplikationstal.  

 

En elev har ett syskon som tycker att läxan på mellanstadiet är svår. På frågan om det 

finns något som är svårt på mellanstadiet svarar eleven så här:  

 

Signe: Mm Det är med Olles läxa. Han klarar inte den och då blir jag lite ledsen. 

 

En annan elev beskriver att på mellanstadiet måste man tänka snabbare, för där har man 

mindre med tid för att lära sig. Eleven beskriver sin syster och hur hon trivs på 

mellanstadiet:  

Isac: Hon tycker att det är bra. Men hon har svårt att lära sig för man har mindre tid att tänka.  

A-C: Det ska gå fort, man hinner inte tänka.  

Isac: Det säger hon. 

A-C: Hur tänker du om det? Kan bli så för dig också?  

Isac: Jag tror inte det. 

 

Trots förväntade svårigheter tycks de intervjuade eleverna ha förhoppningar om att kunna 

hantera det nya kunskapsstoffet. En elev berättar på frågan vad han gör om han inte 

kommer på svaret på mattetalet.  

 

Viktor: Eemm jag räknar ut det helt själv. Alltså kolla. Hära om vi säger 24 +55= 79 Det kommer 

inte att bli… 

 

Eleven tycks tänka att det finns inneboende resurser att klara av kunskapsstoffet även om 

det är svårt. Materialet i sin helhet signalerar att eleverna har positiva tankar kring sin 

egen kunskapsinhämtning i den framtida skolan även om kunskapsstoffet kommer att bli 

svårare. Men att lära sig helt på egen hand blir svårt, eleverna ser att de kommer att behöva 

hjälp. En elev konstaterar att hon, trots att hon gillar ämnet, kommer att behöva hjälp för 

att klara av matteuppgifterna. På frågan vad pedagogerna på mellanstadiet behöver veta 

om eleven svarar hon:  

 

Signe: Att jag gillar matte, men ibland behöver jag ganska mycket hjälp. För det är vissa tal som är 

jättejätte svåra.  

 

Eleverna förväntar sig att undervisningen ska bedrivas på ett liknande sätt på 

mellanstadiet som på lågstadiet. Det känns bra att känna till koden, att veta hur man ska 

agera. 

 

Edith: Jaa För här är det ju så att man måste räcka upp handen och det är det ju där också.  
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Annan elev beskriver sina förväntningar på kunskapsstoffet när han sitter och ritar.  

 

A-C: […] Vad tror du att de har för grejer framför sig? 

Isac: Samma grejer men svårare. 

 

Eleverna förväntar sig en liknande undervisning som den de kommer ifrån. 

Kunskapsstoffet kommer att vara svårare men eleverna tycks ha tilltro till egen förmåga 

och de tänker att de kommer att kunna hantera det nya med hjälp. Tanken på att 

undervisningen kommer att bedrivas på ett liknande sätt som det man är van tycks ingjuta 

lugn.  

5.3 Fysisk kontinuitet - retrospektiv beskrivning av en ny fysisk miljö 

När eleverna som femåriga barn skulle beskriva sina förväntningar kring den miljö som 

väntade fanns förväntningar men också viss oro inför det som låg i framtiden. En elev 

signalerade oro för att inte nå upp till böckerna och oro för att inte hitta. Ett par elever var 

oroliga för balansgång och klätterställning som de tyckte såg hög ut. Några elever 

påpekade att de behövde hjälp när de skulle sätta på sig handskarna för att gå ut (Dahlbäck 

2017). I ett retrospektiv ser eleverna att det som verkade skrämmande när de gick i 

förskolan faktiskt fungerade bra efter en tid i den nya fysiska miljön.  

A-C:   Det står också här att du tyckte att det verkade lite läskigt med balansgången.  

Elias: Då vet jag vilken som var läskig, det är här bakom på baksidan, det är typ en balansgång. En 

platt som man går på.  

A-C:  Var den lite läskig i början? 

Elias: Ja men inte nu. 

Någon var orolig för att inte kunna hantera den nya matsituationen och såg framför sig 

hur han skulle vingla med brickan. 

 

 
Bild 3: Eleverna var som femåriga barn oroliga för att inte kunna hantera den nya fysiska miljön. 
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A-C: […] Sen så pratade vi om hur man gör när man ska hämta mat. Man bär ju på en bricka. Då sa 

du: – Det kan hända att jag kommer att bli skakig i händerna. Det kommer att bli svårt att balansera.  

Isac: Så är det inte för mig längre. 

 

Det som eleverna som femåriga barn kände viss ängslan inför gällande den nya miljön 

kunde de i ett retrospektiv se att de inte längre var bekymrade över. När jag i 

intervjusituationen visar deras bilder och påminner dem om vad de sa då, känner eleverna 

igen beskrivningen av oro men kan också konstatera att: – Så är det inte nu. Inför 

övergången mellan förskoleklass till årskurs ett känner de intervjuade eleverna till 

lokalerna. De vet hur klassrummen ser ut då rummen fungerar som fritids även för 

förskoleklassen på eftermiddagen, där informanterna deltar. De vet hur matsalen, 

toaletterna, skolgården, gymnastiken och musiken används och vilka förväntningar som 

är kopplad till de olika miljöerna. De vet hur man hittar och hur man gör. Den fysiska 

övergången mellan förskoleklass och årskurs ett upplevs känd och van för informanterna. 

5.4 Fysisk kontinuitet - förväntningar och farhågor inför en ny fysisk 

miljö  

 
Bild 4: Att bli ”stor” känns både härligt och utmanande 

 

För att kunna beskriva framtidens fysiska miljö får de elever som vill rita medan de 

redogör sin bild av den framtida skolan. Från bilder och samtal framkommer att alla 

intervjuade elever, i olika ärenden, redan har besökt den skolgård som väntar på dem när 

de ska börja på mellanstadiet. Någon har lekt där på kvällen. Någon har varit där på 

sommaren. Alla har passerat skolgården när de har varit på hälsobesök hos 

skolsköterskan. De har noterat att på framtidens skolgård finns en cykelbana, två 

spindelgungor, vanliga gungor, ett pingisbord som står ute, bänkar och en liten scen för 

uppträdanden. I framtidens fysiska miljö handlar mycket om att det som väntar är större. 

Större skolgård, större barn, större barngrupper och större lokaler.  

 

A-C: […] vad tror du att man får göra där som man inte får göra här?  
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Neo: Man får ha större lekplats, man har inga leksaker men en större skolgård. 

A-C Vad gör dom på skolgården då? 

Neo: Leker och gungar och kör pingis. Det finns ett pingisbord. 

 

Skillnaden på mellanstadiets miljö och att gå på lågstadiet beskrivs av en annan elev så 

här:  

Agnes: I Storskolan får man vara inne på rasterna. Man får ha skåp i stället för bänk. Man får sitta 

vid vanliga bord och inte ha bänk. Det är som att man är lite mer fri och slutar senare.  

 

Elev med äldre syskon berättar under ritandet att på mellanstadiets raster får eleverna 

använda sina telefoner.  

A-C    […] Vad gör eleverna när det är rast?  

Edith: Då brukar, dom får ju har med sig telefonen så vissa brukar ju använda telefonen ute. 

A-C    Där står de med sin mobiltelefon. Tror du att de pratar med varandra eller spelar de nått spel 

eller vad gör de?   

Edith: Det finns en App som heter TikTok då kan man göra videos. Så vissa gör ju videos och vissa 

använder inte telefonen och brukar prata.  

 

Informanterna tänker att klassrummen kommer att vara organiserade på samma sätt som 

nuvarande klassrum med elever i rader framför en pedagog. I klassrummen finns inga 

bänkar men vanliga bord. Personliga ägodelar och böcker förvaras i eget skåp. Ingen av 

de intervjuade eleverna signalerar oro för att inte kunna hantera den nya fysiska miljön 

snarare kan man ana glad förväntan inför ökad frihet och nytt lekmaterial. Eleverna 

signalerar att de kommer att vara på en större skolgård med fler barn och färre leksaker 

men mera utrymme och med telefoner. Man blir mer vuxen.  

5.5 Social kontinuitet - retrospektiv erfarenhet av nya sociala 

kontakter 

I intervjuer och i bilder signalerade barnen som skulle börja i förskoleklass att det var 

viktigt för dem att de nya pedagogerna visste vad de hette. Det barn som vid den första 

intervjun när barnen gick i förskolan redan varit i kontakt med de nya pedagogerna och 

visste att de kände till syskon och föräldrar var påtagligt nöjd med det. Kompisen som 

inte hade haft samma möjlighet visade på viss besvikelse. Att bli en del av en ny 

gemenskap, att skapa nya relationer och att förlora några av tidigare var det som vållade 

störst oro för barnen inför att börja i förskoleklass (Dahlbäck 2017). När eleverna i ett 

retrospektiv ska beskriva hur de upplevde de sociala relationerna i förskoleklassen så 

framkommer att den nya situationen till en början också blev lite nervös och till viss del 

vemodig för många av de intervjuade barnen.  
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Bild 5: Att någon vet vem jag är beskrevs som viktigt av barnen inför att börja i förskoleklass. 

 

Några elever berättar att när de började i förskoleklassen så saknade de initialt de ”gamla” 

pedagogerna. Det kändes lite osäkert och otryggt i början.  

 

Edith: Jag saknade lite mina fröknar som jag hade där.  

A-C:   mmm 

Edith: Eftersom att jag inte kände fröknarna som var här så bra eftersom att jag inte var här.  

 

Någon elev saknade sina fröknar från förskolan. Några saknade kompisar som hade börjat 

i annan skola. En elev berättar om några barn från gruppen som började i en annan skola.  

 

A-C:   Finns det något som du känner att du saknade från förskolan? 

Signe: I början var det svårt för att vissa började ju i annan skola och då var det som svårt. Jag 

började tappa dem som var där som var mina vänner. Jag började tappa dem som vänner. 

 

Andra elever beskrev hur de hade varit blyga när de började i förskoleklassen eftersom 

de inte kände de andra eleverna eller fröknarna. Detta tycks dock ha varit en övergående 

problematik. Trots att eleverna kände oro och otrygghet i början av förskoleklassen tycks 

känsloläget efter en tid i förskoleklassen ha omvandlats till ett stabilare läge. De 

intervjuade eleverna berättar om kompisar som de hade med sig från förskolan och hur 

de efter ett tag i förskoleklass fick fler kompisar. På frågan hur det gick med kompisarna 

svarade eleven: 

 

Agnes: Bra. Jag fick ju massor med kompisar.  

A-C: Så bra! Och hur gjorde du, för när du gick på förskolan frågade jag dig: – Hur ska du göra om  

du vill ha nya kompisar? Då sa du så här: – Jag kan fråga vad dom heter. Var det så du gjorde? 

Agnes: Ja jag började med att fråga vad de hette och sen började jag som leka med dom och fråga 

om de ville leka med mig. Den första kompisen som jag fick var Erik.  
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De kamrater som man har haft med sig från förskolan har gett trygghet och skapat en 

social plattform som man sedan har kunnat utgå och gå vidare ifrån. Att tidigare ha fått 

träna i att vara kamratsmart hjälper till i kontakttagningen. De intervjuade eleverna 

berättar hur de förr var tillsammans med kompisarna som de hade med sig från förskolan 

men att de nu leker med nya vänner. En elev beskriver hur hon har utvidgat sin 

kamratkrets. 

 

Edith: Jaa! Förr var jag ju ganska mycket med Anna och Julia… men nu brukar jag vara med Ellen 

och en som heter Liv och med Linnea. Förr lekte min kompis Linnea med en annan som heter Emma. 

Men jag känner ju båda.  

 

Övergången från förskoleklass till årskurs ett upplevs ur social synpunkt inte så 

omvälvande för studiens informanter. De elever som fanns i förskoleklassen är också de 

elever som bildar klass ett. I förskoleklassen var eleverna stora delar av dagen uppdelade 

i två grupper men från och med årskurs ett finns alla i en gemensam klass. Många av 

informanterna berättar att i årskurs ett fick man fler vänner. De nya pedagogerna har 

tidigare undervisat äldre elever. Elever som lämnat skolan och som nu går på 

mellanstadiet. De nya mentorerna är till viss del kända för eleverna eftersom de har 

funnits på samma skola och man har setts i skolans gemensamma lokaler och i utemiljön. 

Många av de intervjuade eleverna berättar att de fick fler kompisar när de började i årskurs 

ett.  

 

A-C: Blev det någon skillnad med kompisar i förskoleklassen och i årskurs ett och två?  

Isac: Jag fick mer kompisar.  

 

En informant signalerar missnöje med rasterna i årskurs ett och två eftersom eleven tycker 

att det skulle behövas fler rastvärdar ute. Den intervjuade önskar fler vuxna vid 

bandyplanen där eleven tycker att det förekommer för många diskussioner och dispyter. 

De övriga intervjuade eleverna tycks nöjda med det sociala klimatet både inne i 

klassrummet men också tillsammans med övriga elever ute på raster. De tycks nöjda över 

sitt nuvarande sociala sammanhang.  

5.6 Social kontinuitet - förväntningar och farhågor kring nya sociala 

kontakter 

När eleverna ska berätta om sina tankar inför att börja på mellanstadiet får de elever som 

vill rita samtidigt som de delger förhoppningar och farhågor. I samtal visar det sig att 

många av eleverna redan känner någon av de äldre eleverna som går på mellan- och 

högstadiet. Detta att redan känna någon elev som finns på skolan tycks ge trygghet.  

 

Tilde: Det kommer att kännas så bra för jag har min syster om jag gör illa mig. 

A-C:  Berätta. 
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Tilde: Jag har min syster där och hon kommer att gå i nian då. […] Jag kommer att veta var hennes 

klassrum är, så om det är nåt kan jag springa till henne. För jag har min syster med mig.  

A-C: […] Är det när man har gjort illa sig som man behöver en syster?  

Tilde: Och kanske om det är någon som har slått mig eller nåt sånt och jag inte vågar säga till 

skolsyster eller fröken. Då kan min syster följa mig dit.  

 

Eleverna tycks förhoppningsfulla när det gäller att hitta kompisar och att trivas på 

mellanstadiet. Det är tryggt att de redan känner någon som går på mellan- och högstadiet 

och det är tryggt att få med sig sina klasskamrater.  

A-C: Hur tror du att det blir med kompisar då? 

Neo: Det kommer att komma mycket fler kompisar. Men hela min klass kommer ju, följer ju med 

så… dem känner jag ju. Jag kan få hjälp av dem då. Och så går ju de som gick i trean när vi börja i 

ettan, kommer ju att vara där. 

 
 Bild 6: De större barnen kan vara elaka och dumma 

 

Men helt lugnt känns det ändå inte. Efter att ha berättat om alla som kommer att finnas 

på mellan- och högstadiet som eleven redan känner berättar informanten att han har hört 

att det finns de som mobbar folk på skolan.   

 

A-C: Finns det någonting som du tror blir skrämmande här?  

Neo: Nää utom en sak… Isak har berättat att det finns några i sexan nu, som mobbar folk. 

 

Ytterligare en elev berättar om äldre barn som kan vara coola och dumma. Han berättar 

medan han ritar att det finns större barn som säger elaka saker och gör illa folk.  

 

Viktor: Jaa eller inte helt lugnt. Det finns ju större barn  

A-C:    Vad tror du att de större kan göra då? 

Viktor: […] Dom brukar göra illa folk, de är dumma.   
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A-C:    Tror du att det kan finnas sådana där på mellanstadiet?  

Viktor: Jaa jag faktiskt tror det. Jag ritar en cooling här. 

A-C:    Om man träffar på en cooling, vad kan man göra då?  

Viktor: Springa allt vad han kan och hämta en lärare. 

 

Eleven signalerar oro inför att träffa de äldre och större barnen på mellan- och högstadiet. 

Informanten tänker att det finns äldre elever som retas och säger elaka saker och eleven 

ser att det finns en risk för att själv bli utsatt. Eleven upplevs ändock inte uppgiven 

eftersom han i en konfliktsituation har kapacitet att kunna springa ifrån de elaka. Eleven 

litar också till de vuxna som upplevs ha kontroll över situationen och kan hjälpa till med 

att reda ut konflikten.  
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6 Analys 

 

Resultatet har delats in i tre former av kontinuitet: filosofisk, fysisk och social. En 

indelning som inspirerats av Fabian (2002) och Ackesjö (2014). Med filosofisk 

kontinuitet avses kontinuitet i undervisningen, fysisk kontinuitet ska förstås som 

kontinuitet i mötet med nya miljöer och social kontinuitet ska förstås i termer av 

kontinuitet i samband med sociala kontakter. I följande avsnitt kommer det 

meningsskapande som sker i de olika formerna av kontinuitet att analyseras och 

diskuteras.  

6.1 Meningsskapande och filosofisk kontinuitet 

Eleverna hade i tidigare studie (Dahlbäck 2017) förväntningar på förskoleklassens 

undervisning som något som skulle vara skolliknande. När de i ett retrospektiv ska 

beskriva vad de har upplevt tycker ett par elever att förväntningarna överensstämmer med 

det de fick möta, medan de andra ser att förskoleklassens verksamhet inte 

överensstämmer med förväntningarna. Att det inte blev som man tänkt tycker några inte 

gör någonting medan ett par elever uttrycker besvikelse. Även andra studier (Ackesjö, 

2014; Lago, 2014) beskriver elever som i samband med övergångar i skolans tidigare år 

uttrycker besvikelse då den filosofiska övergången inte motsvarar deras förväntningar. 

Om man ser på kontinuitet i betydelsen ”ingen förändring” visar dessa resultat att eleverna 

hade förväntningar på motsatsen: diskontinuitet. De såg fram emot en förändring 

(Ackesjö, 2014). Kontinuitet kan också ses som ett mått på uppfyllda förväntningar, 

eleverna såg fram emot och hade förväntningar på en förändring (Lago, 2014). Eleverna 

i den här studien såg fram emot och hade förväntningar på en förändring vilket inte 

uppfylldes.  

 

Syftet med den här studien är inte att undersöka i vilken mån kontinuitet uppnås utan 

snarare på vilket sätt kontinuitet kontra diskontinuitet påverkar övergångsarbetet och 

meningsskapandet runt övergången. Med den utgångspunkten synliggörs att de 

intervjuade eleverna har olika uppfattning om övergången mellan förskola och 

förskoleklass. De flesta är nöjda medan ett par uttrycker missnöje. Olika förutsättningar, 

behov och erfarenheter gör att övergången uppfattas olika. Alla elever kan dock, trots låg 

ålder, beskriva hur de upplevde och uppfattade övergången. Intervjuerna andas en vilja 

till medverkan. Informanterna vill vara med och dela med sig av sin erfarenhet och de ser 

sitt eget bidrag som viktigt.  

6.1.1 Frihet 

När eleverna ska beskriva vad de saknar från förskolan nämner många en saknad efter 

roliga leksaker, glasskiosken och de mjuka gungorna. Men någon beskriver också en 

saknad efter frihet, efter möjligheten att få leka så mycket man vill utan att bli störd av en 

signal som talar om att det är dags att gå in för lektion. Förskolans undervisning där frihet 
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och lek är ett centralt innehåll i jämförelse med förskoleklassens mer inrutade dagar och 

mer formella undervisning kan upplevas som en mödosam övergång för elever. Dahlberg 

(1994) konstaterar skillnader i undervisningskulturerna då man via socialhistoriska 

analyser kring förskolan och skolans traditioner ser att två olika konstruktioner av barnet 

framträder. Hon menar att förskolan konstruerar barnet som natur medan skolan och 

förskoleklass har ett synsätt på barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Eleverna i 

innevarande studie hade förväntningar på förskoleklassens undervisning som 

överensstämde med forskarens analyser. I ett retrospektiv såg de att förskoleklassens 

undervisning inte var så kunskapsåterskapande som de hade förväntat.  

 

I årskurs ett blir skoldagarna ännu mer inrutade. Nu finns ytterligare krav på att hantera 

kunskapsstoff och förmåga att prestera mot kunskapsmål. De ökade kraven beskrivs 

dubbelbottnat av de intervjuade eleverna. Eleverna tycks nöjda och stolta över det arbete 

de utför i skolan och uttrycker att det är roligt att lära sig. En elev menar att det är bra att 

veta ganska mycket om det som finns i världen så att man vet sen när man får egna barn 

och de frågar om grejer. Ett par elever uttrycker en saknad efter mer formell undervisning 

redan i förskoleklassen. Trots detta är det den fria leken som de flesta eleverna i ett 

retrospektiv beskriver att de skulle vilja ta med sig från förskoleklassen till årskurs ett. 

Även i andra studier (Garpelin & Sandberg, 2018) framkommer en viss ambivalens hos 

eleverna när det gäller den filosofiska övergången mellan förskoleklass och årskurs ett. 

Detta överensstämmer med denna studie där eleverna inför övergången uttrycker glädje 

och stolthet inför nya utmaningar och uppgifter samtidigt som man saknar och känner 

sorg över lek och frihet som begränsats. I den forskningscirkel som har varit kopplad till 

innevarande studie kunde förskollärare från förskola och förskoleklass förstå att eleverna 

saknade frihet och lek och blev förvånade över att det fanns elever som efterfrågade mer 

styrd undervisning.  

 

En av de intervjuade eleverna uttrycker i motsats till de flesta andra informanterna att det 

var för mycket fri lek i förskoleklassen. Den fria leken har diskuterats av forskare 

(Einarsdottir, 2010; Pramling & Wallerstedt, 2019). Pramling & Wallerstedt (2019) 

menar att den fria leken inte är så fri och hävdar att den fria leken kan vara grym och 

exkluderande. Den fria leken kan fungera uteslutande för vissa barn, t.ex. för den som 

alltid får vara hund i rolleken eller för den som inte får sitta med vid pysselbordet. 

Forskarna föreslår att ordet fri-lek tas bort och att man istället bara använder ordet lek. 

Man menar att det är viktigt att pedagogerna finns med och arrangerar leken så att barnen 

i lekens form tränar sociala förmågor. Pramling & Wallerstedts åsikt delas av Engdahl 

(2019). Forskarna hävdar att leken inte ska vara pedagogfri utan ett sätt för pedagogerna 

att med leken som redskap skapa tillfällen för barnen att bli trygga och träna samspel med 

varandra. Att denna studies informant önskade mindre fri lek kan bero på en önskan om 

mer styrda aktiviteter eller, som Pramling & Wallerstedt och Engdahl ser, att eleven hade 

ett behov av fri lek som i högre utsträckning tränade socialt samspel och kamratskap.  
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6.1.2 Förväntningar 

De intervjuade eleverna har förväntningar på mellanstadiets undervisning som något som 

kommer att vara organiserad på samma sätt som undervisningen är organiserad på 

lågstadiet men med ett svårare kunskapsstoff. Några elever kan berätta om äldre syskon 

som får kämpa med läxan. En elev beskriver att på mellanstadiet måste man tänka 

snabbare. Trots förväntade svårigheter signalerar eleverna förhoppningar om att kunna 

hantera det nya. Det tycks ge trygghet att veta att man har en egen skolerfarenhet att luta 

sig mot. Studier visar att förväntningarna inför en övergång också kan bidra till att skapa 

förutsättningar för övergången (Ackesjö, 2014; Einarsdottir, 2010). I studierna har man 

funnit att förväntningar skapas i samspel med kamrater, föräldrar, syskon och lärare men 

också genom tidigare (skol)erfarenheter, vilket också Pramling Samuelsson (2000) ser i 

sina intervjustudier. De konstaterar att förväntningar inför en övergång hjälper till med 

anpassning till nästa verksamhet redan innan övergången görs och menar utifrån det att 

det är viktigt att förstå elevers förväntningar.  

 

Övergångar spelar stor roll. Barn som är mer sårbara är också mer känsliga för 

övergången (Sandberg, 2012). Om eleven hamnar fel i en ny miljö finns risk för att fastna 

i negativa tankar om sig själv. Självförtroendet får sig en törn, något som kan vara svårt 

att vända och reparera. Identiteten skapas i ett socialt sammanhang och först när den finns 

i relation till något eller någon annan blir konstruktionen meningsfull. Jenkins (2008) 

menar att den bild vi bygger om oss själva inte är statisk. Den kan förändras utifrån det 

vi upplever. Däremot är identitetsskapandet alltid kontextbunden. Jenkins ser att 

klassificering och identifiering är sociala processer som bygger på att vi uppmärksammar 

likheter och olikheter vilket i sin tur påverkas av samhälleliga hierarkier och 

maktrelationer. Newman & Paasi (1998) menar också att identiteter skapas i sociala 

sammanhang i samband med klassificering och identifiering och att konstruktionen sker 

i relation till olikheter. De menar att vi beskriver oss i relation till vad vi inte är. Det är 

viktigt vad eleverna får uppleva i övergången, den bild de konstruerar om sig själva i 

identitetsprocessen påverkar deras möjlighet till växande.   

 

Den identitetskonstruktion vi byggt om oss själva påverkar de tankar och förväntningar 

vi kan ha om framtiden. Ett par elever beskriver att de i förskoleklass hade velat få mer 

tid för att arbeta med mer skolliknade uppgifter. Samma elever beskriver också att 

kunskapsstoffet var svårt att ta till sig när de kom till årskurs ett. Det är också de eleverna 

som i ett framtidsperspektiv förväntar sig att de kommer behöva hjälp när de kommer till 

mellanstadiet för att kunna ta till sig den undervisning som sker där. En annan elev ser 

inte några problem med att ta till sig matematikundervisningen i årskurs ett. Som åttaåring 

i årskurs två uppvisar eleven ett gott självförtroende när det gäller matematik och visar 

också i intervjusituationen att han kan räkna ut svåra tal i huvudet. I ett framtidsperspektiv 

ser eleven hur han på mellanstadiet inte kommer att behöva någon hjälp från pedagogerna 

utan hanterar de stora talen på egen hand.  
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Eleverna har konstruerat olika bilder om sig själva och sin identitet, bilder som påverkar 

den syn de har på sig själva i ett framtidsperspektiv. Biesta (2006) menar att undervisare 

i skolan behöver visa intresse för varje elevs unika initiativ och tankar. På ett speciellt sätt 

behöver skolan ha beredskap för att möta de sårbara eleverna så att de får möjlighet att 

erfara att de utgör ett viktigt bidrag till gruppen som den unika människa de är. Biesta 

anser utifrån detta att vi behöver ett skolsystem som inte är fixerat vid resultat och 

rankinglistor, utan i stället låter lärarna lägga tid och kraft på att hitta balansen mellan 

barnet och läroplanen så att det skapas reella möjligheter för eleverna att företa sig något 

nytt och eget. 

6.2 Meningsskapande i ny fysisk miljö 

När informanterna som femåriga barn stod i begrepp att börja i förskoleklass kunde en 

viss oro inför den nya miljön anas. I den forskningscirkel som bedrivits i anslutning till 

denna studie menade förskollärare från förskolan att dessa orostankar överensstämde med 

det som förskolebarnen brukar signalera till dem inför övergången till förskoleklass. Då 

eleverna i ett retrospektiv reflekterar över sin upplevelse ser de att det som de oroade sig 

för inför att börja i förskoleklassen inte blev så svårt som de hade befarat. Ackesjö (2013) 

kommer i en studie fram till ett något annorlunda resultat. Hon fann att förskolebarnen 

inför att börja i förskoleklass främst uttryckte spänning och förväntan inför en ny fysisk 

miljö. I övergången från förskolemiljö till skolmiljö såg barnen i stor utsträckning fram 

emot nya möjligheter och utmaningar. Ackesjö menar att den fysiska diskontinuiteten 

mellan förskola och förskoleklass uppfattades positivt av barnen. Hon ser att elevernas 

positiva tankar kring den nya fysiska miljön uppstod då den nya miljön utgjorde en synlig 

gräns mellan det gamla och det nya.  

 

Inför att börja i förskoleklass beskrev eleverna i innevarande studie viss oro inför en ny 

miljö. En annan bild framträder när elever ska beskriva sina förväntningar inför att börja 

på mellanstadiet. Då känns Ackesjös beskrivning av positiv förväntan inför fysisk 

diskontinuitet igen. Informanterna har redan sett och besökt den fysiska utemiljön som 

kommer att bli deras när de kommer till mellanstadiet. Eleverna beskriver den nya 

skolmiljön som något som är större, större lekplats (utan leksaker), större barngrupper 

och större lokaler. Eleverna vet att på mellanstadiet behöver man inte vara ute på rasten 

och i den nya skolan får man använda sin telefon. I klassrummet används telefonen för 

att lyssna på musik under arbetet och på rasten för att spela in filmer. Ingen av de 

intervjuade eleverna signalerar oro inför den nya fysiska miljön. Elevernas förväntningar 

kring mellanstadiets skolmiljö tycks i stället vara förknippad med glad, energigivande 

förväntan. Att vara friare, att jobba längre och att få använda sin telefon, alltihop är 

signum för att bli äldre. På mellanstadiet börjar något nytt och det nya är ett led i att bli 

stor. Detta är något som eleverna ser fram emot och nämner som positivt. I elevernas 

beskrivningar kan man utläsa förväntan på en övergång där diskontinuiteten upplevs 
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positivt och fungerar som en synlig gränsmarkering mellan den gamla och den nya 

skolformen.  

6.3 Meningsskapande och social kontinuitet 

Att bli en del av en ny gemenskap, att skapa nya relationer till nya pedagoger och till nya 

barn och att förlora några kontakter var det som eleverna som femåriga barn beskrev som 

mest mödosamt. Det var inom de sociala kontakterna som den största oron kunde anas. 

Många av de då femåriga barnen uttryckte att de ville att de nya pedagogerna i 

förskoleklassen skulle veta vad de hette vilket tolkades som en önskan om att vara väntad 

och efterfrågad. De barn som visste att pedagogerna kände till familjen på grund av äldre 

syskon som sedan tidigare fanns på skolan var mycket nöjda över det. När eleverna i ett 

retrospektiv ska delge vad de erfarit visar det sig också att deras farhågor besannades. 

Några elever beskriver att den nya sociala situationen till en början var lite nervös och 

vemodig. Det var spännande och lite oroligt med nya fröknar och nya kamrater. Några 

beskriver också saknad efter kamrater som började på annan skola.  

 

Ackesjö (2014) menar att för eleven innebär varje övergång till och inträde i en ny 

elevgrupp att man tvingas till re-orientering och re-definition av sig själv och sin sociala 

tillhörighet. Jenkins (2008) stödjer Ackesjös tankar och menar att identiteter skapas och 

omskapas i social interaktion. Han ser att sociala identiteter inte kan betraktas som 

statiska helheter utan snarare som ett tillstånd, ett socialt samspel mellan individen och 

dennes omgivning. Identiteter skapas, omskapas, legitimeras, omprövas och utmanas i 

sociala interaktioner och kan därför, i viss utsträckning ses som förhandlingsbara. För 

några elever innebär denna re-orientering och re-definiering inte några problem. De ser 

övergången och den nya situationen som ett sätt att få nya kamrater. De vet hur man kan 

ta nya kontakter och är införstådda i tillvägagångssättet för att ingå i och tillhöra en ny 

social gemenskap, de ser det nya sociala kontaktnätet som en positiv utmaning. För andra 

är det svårt att skapa nya kontakter och det är mödosamt att lämna en social gemenskap 

som man sen tidigare kände tillhörighet i. Sammantaget visar den innevarande studiens 

empiriska material att den sociala diskontinuiteten för några passerade utan problem 

medan den för andra ledde till känslor av sorgsenhet och visst socialt utanförskap. 

6.3.1 Övergångskompetens 

I den forskningscirkel som har varit kopplad till detta arbete konstaterar förskollärarna att 

många av barnen som börjar i förskoleklass redan i förskolan har varit med om 

separationer och uppbrott från sociala gemenskaper. Främst vid terminsskiften kommer 

det in nya barn och andra lämnar gruppen men också i samband med att barnen lämnar 

småbarnsgrupp och börjar i äldre barngrupp konfronteras barnen med nya sociala 

kontaktnät. På så sätt har eleverna redan som små barn på förskolan fått en viss 

övergångskompetens. De har tränat på att skapa nya relationer och att ingå i nya sociala 

gemenskaper. Förutom detta har eleverna redan på förskolan tränat på olika strategier att 

använda när man vill lära känna nya barn. Detta visade sig också i intervjuerna då några 
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elever berättade hur de gjorde för att få nya vänner. För de elever som har tillägnat sig 

denna kompetens blir övergången lättare. Peters (2011) betonar i en studie vikten av att 

tidigt träna elever i turtagning, kommunikation och olika förhållningssätt eftersom det är 

något som skapar grund för att få och kunna behålla vänner. Hon hävdar att 

kamratskicklighet är en viktig kompetens inför övergångar och indirekt en god grund för 

lärande. Ackesjö (2014) menar att eleverna genom att resonera kring sin förmåga att 

lämna en social gemenskap och skapa eller ingå i en ny övar sig i övergångskompetens 

som också tränas genom att konkret öva sig i att avsluta tidigare relationer och att skapa 

nya.  

 

Garpelin (2003, 2008) ser vinster i att låta elevgrupper göra övergången tillsammans. Han 

menar att den gemensamma förberedelsen inför övergången, genomförandet och sedan 

en framtid när man gemensamt ta sig an det nya bildar en kollektiv rit. Övergången blir 

ett naturligt inslag i utvecklingen för alla elever i gruppen och blir en del av att bli äldre. 

Detta stödjs av Sandberg (2012) som ser övergången som ett viktigt och positivt steg i 

livet och utvecklingen. Eleverna i innevarande studie berättar hur de sin första termin i 

förskoleklassen mest var tillsammans med sina ”gamla” kamrater från förskolan men hur 

de allt eftersom har fått nya vänner. Kamrater från förskolan tycks ha fungerat 

språngbräda in i nya relationer vilket stödjer Garpelin (2008) och Sandbergs (2012) tankar 

om att det är bra att få göra övergången tillsammans med dem man redan känner, det gör 

övergångsarbetet smidigare.  

6.3.2 Att ingå 

Många av informanterna signalerar positiva förväntningar inför mellanstadiets sociala 

kontext. De tänker att det kommer att finnas många barn i den nya skolan vilket är 

skrämmande men samtidigt vet de också att de redan känner några av de som går där. Här 

nämner en informant syskon som redan går på högstadiet och som kommer att hjälpa till 

om olyckan är framme. En annan elev påpekar att klasskamraterna kommer att följa med 

vid övergången och eleven menar att de kan hjälpa till om någonting känns osäkert. 

Dessutom finns äldre kamrater redan där. Lumholdt (2015) menar att övergången har 

större förutsättningar att bli bra om de som ingår i övergången känner att de har 

tillhörighet till den nya gruppen. Att känna delaktighet är inte individ eller 

omgivningsrelaterat utan en känsla som konstitueras ur ett samspel mellan individen, den 

sociala och den fysiska miljön. När nya grupper ska skapas är det bra att i möjligaste mån 

hålla ihop tidigare vänskap. Detta har betydelse för tryggheten och därför också i vilken 

mån övergången kommer att upplevas som lyckad av eleverna (Fabian, 2002; Garpelin, 

2003).  

 

Ett par av de intervjuade eleverna menar initialt att de har positiva förväntningar kring 

mellanstadiets sociala kontext men efter en stunds samtal tänker den ena informanten att 

det nog inte kommer att bli helt enkelt att komma till den nya skolan eftersom det finns 

stora elever där som kan vara både coola och tuffa. Den andre informanten drar sig till 
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minnes att grannens pojke säger att det finns de som mobbar andra på mellanstadiet. 

Fabian (2002) menar att det finns mycket som elever kan oroa sig för inför ett 

verksamhetsskifte såsom större elevgrupper, äldre elever och att inte längre vara den som 

är äldst och mest kompetent. Hon menar att detta kan eleverna få hjälp att hantera genom 

att besöka den nya skolan för att sedan i samtal reflektera kring vad man har sett och hur 

man kan agera i situationer som ses som skrämmande. Hon hävdar att både de pedagoger 

som överlämnar och de som tar emot har viktiga roller i övergången. Genom att ge 

eleverna strategier i kamratskicklighet, ge stöd för att hantera aggression och samtala om 

hur och varför man visar omsorg om andra ökar prognosen för en positiv övergång 

(Fabian 2002). Även Hattie (2008) poängterar pedagogens viktiga roll i att skapa ett gott 

klassrumsklimat. Relationen pedagog - elev menar han är en framgångsfaktor för trivsel 

och inlärning. De intervjuade eleverna beskriver hur de tänker att läraren ska hjälpa till 

när äldre elever uppträder hotande men också när de behöver hjälp med de svåra 

multiplikationstalen. 
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7 Diskussion 

 

Det övergripande syftet med studien är att synliggöra och diskutera elevers 

meningsskapande i samband med skolövergångar i skolans tidigare år och att via analyser 

identifiera vad som fungerar underlättande och/eller hindrande vid elevers 

verksamhetsbyten. 

För att få svar på detta har följande forskningsfrågor ställts  

 Hur beskriver eleverna retrospektivt sina erfarenheter av övergången mellan 

förskola - förskoleklass och hur beskrivs förväntningar och farhågor inför 

kommande övergångar? 

 Hur formar tidigare erfarenheter av övergångar attityder, tankar och 

förhållningssätt inför övergångar som ligger framför? 

 Vad verkar underlättande och vad försvårar övergången mellan verksamheterna? 

Diskussionen inleds med svar på forskningsfrågorna. Detta följs av en metoddiskussion 

och avsnittet avslutas med en jämförelse med tidigare forskning kontra validitet samt 

tankar kring vidare forskning.  

7.1 Elevers retrospektiva beskrivning och tankar inför kommande 

övergångar 

Studien visar att elever reflekterar och kan återge sin uppfattning kring övergångar i 

skolans tidigare år. Trots ett empiriskt material som endast omfattar åtta elever visar 

intervjuerna att eleverna utifrån olika förutsättningar, behov och erfarenhet ser på 

övergångar på olika sätt. Även i en liten grupp på åtta elever finns olika röster. I 

intervjuerna kan man ana att informanterna vill vara med och dela med sig av sina 

erfarenheter och de ser sitt bidrag som viktigt. För att få kunskap om övergångar mellan 

skolformer räcker det inte med att studera policydokument, läroplaner, pedagogers och 

föräldrars perspektiv. För att få en heltäckande bild behöver också de som övergången 

berör - eleverna - få möjlighet att göra sin röst hörd. Att elever har rätt att bli lyssnade till 

är en ståndpunkt som jag delar med andra forskare (Ackesjö, 2014; Bergmark & 

Kostenius, 2012; Garpelin & Sandberg, 2018; Lago, 2014; Levin, 2000).  

7.1.1 Att konstruera en ny identitet 

Studien utgår från socialkonstruktionism. Med utgångspunkt i detta har jag i analyser sökt 

förstå hur de sociala konstruktionerna i övergången går till. I tolkningen av den här 

studiens empiriska material framträdde att övergångar mellan skolformer inte bara 

handlar om övergångar mellan institutionella gränser. Övergången innebär också ett 

inträde i nya gemenskaper men även en separation från invanda miljöer och tidigare 

relationer. Identitetsprocessen utmanas i verksamhetsskiftet. Ackesjö (2014) menar att 

övergångsprocessen innebär en re-orientering och en re-definition för eleven. Genom att 

ingå i olika gemenskaper och genom förändringar i relationer ges möjlighet att konstruera 
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olika sätt att vara. Newman & Paasi (1998) menar att övergångar innebär förändrade 

roller, vilket i sin tur innebär förändringar i status och identitet. Min tolkning är att 

identitetskonstruktion för någon är en mödosam process medan det för andra är ett 

utmanande äventyr. I empiriskt material kan skönjas att övergångsprocessen startar redan 

i förväntningar inför framtiden, i samband med att förskolebarnet positionerar sig som en 

förskoleklasselev och lågstadieeleven positionerar sig som en mellanstadieelev. 

7.1.2 Kontinuitet - Diskontinuitet 

Det empiriska materialet har delats in i filosofisk, fysisk och social kontinuitet. I forskning 

om övergångar är det vanligt att kontinuitet och diskontinuitet diskuteras. I flera studier 

har man analyserat likheter och olikheter mellan verksamheter med syftet att skapa en 

övergång där eleverna känner igen sig (Lago, 2014; Seung Lam & Pollard, 2006). 

Kontinuitet har eftersträvats. Men det finns också forskning som visar att de unga 

eleverna i en övergång kan se fram emot och få energi av, en förändring/diskontinuitet i 

en önskan om att vara ”stor” (Ackesjö, 2013). Att tillskapa en övergång helt utan 

diskontinuitet är svårt då det ligger i övergångsprocessens natur att sträva efter förändring. 

Utifrån min tolkning av empiriskt material pendlar eleverna i studien mellan en önskan 

om kontinuitet och diskontinuitet. Någon elev vill vara kvar i frihet och lek medan en 

annan vill vidare till mer formell undervisning. Pendlingen kan också finnas inom en och 

samma elev i saknaden efter invanda sociala relationer och i glädjen över att få nya vänner 

och i det oroande i att möta äldre barn tillsammans med stoltheten i att förväntas hantera 

större frihet och ansvar. Det finns stora variationer i upplevelsen av en övergång och 

materialet i studien pekar på övergångens komplexa problematik och vikten av att ge 

varje elev möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet.  

7.1.3 Sammanfattning 

Studiens svar på den första forskningsfrågan blir enligt mina tolkningar: 

 Elever kan, trots låg ålder ge uttryck för sin åsikt och de ser sitt bidrag som 

värdefullt.  

 Elever har olika upplevelse av det som varit, att var och en får möjlighet att 

beskriva sin erfarenhet blir därför viktigt.  

 Identitetsprocessen utmanas i övergången. Studien pekar på att 

övergångsprocessen startar redan i förväntningarna inför en övergång.  

 Studiens elever pendlar mellan en önskan om kontinuitet och diskontinuitet i 

övergången. 

7.2 Hur har tidigare erfarenheter av övergångar format tankar kring 

framtiden? 

Jenkins (2008) beskriver hur sociala identiteter konstrueras i en process där identitet 

skapas och omskapas i social interaktion. Utifrån mina tolkningar signalerar eleverna i 

innevarande studie att de med utgångspunkt i olika villkor, önskningar och mognad också 
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konstruerar olika bilder om sig själva. Den elev som ser sig som kompetent tänker att hen 

i ett framtidsperspektiv kommer att hantera svårigheter på ett positivt sätt, medan den som 

upplever sig i behov av hjälp också framgent ser sig som hjälpsökande. Den bild vi 

konstruerat om oss själva påverkar våra förväntningar om framtiden. Det finns stöd för 

detta i ett sociokulturellt perspektiv och hos Ackesjö (2014) när hon menar att 

förväntningar inför övergångar kan ses som individuella rekonstruktioner. Historiskt, 

kollektivt och kulturellt givna ramar sätter gränser för vilka förväntningar som är möjliga. 

Ett skadat självförtroende kan vara svårt att återställa även om det inte är omöjligt, Jenkins 

(2008) menar att vår identitetskonstruktion inte är statisk utan kan omskapas. Enligt 

Biesta (2006) kan skola skapa positiva självbilder genom att låta eleven få uppleva att 

hen har något viktigt att tillföra gruppen utifrån att hen är en unik varelse med ett unikt 

sätt att uppleva världen.  

 

I jämförelse med elevernas beskrivningar och förväntningar inför att börja förskoleklass 

och trots att ett par elever i föreliggande studie uttrycker oro för äldre elever tolkar jag 

elevernas förväntningar på övergången till mellanstadiet sammantaget som positiva och 

förväntansfulla. Informanterna ser fram emot övergången med tillförsikt. Att ha en egen 

skolerfarenhet att luta sig mot ger trygghet. Ackesjö (2014) och Einarsdottir (2010) har i 

studier funnit att förväntningarna inför en övergång också bidrar till att skapa 

förutsättningar för övergången. De menar att i samspel med (skol)erfarenheter, kamrater, 

föräldrar, syskon och lärare skapas i förväg förutsättningar för att hantera övergången när 

den verkligen äger rum.   

7.2.1 Erfarenhet av social kompetens 

Redan som mycket unga får många barn möta nya kontakter och ta avsked från sociala 

relationer. Barn som finns i förskolan tar avsked från pedagoger och barn som av olika 

anledningar byter avdelning, men möter också nya personer i samband med att 

avdelningen tar emot nya barn och pedagoger. Brott i relationer och skapandet av nya 

kontakter sker främst vid terminsstart men också i samband med byte från småbarnsgrupp 

till äldre barngrupp. Utifrån mina tolkningar visar föreliggande studie att denna erfarenhet 

tar eleverna med sig till verksamhetsövergångar högre upp i åldrarna. Förutom detta 

beskriver studiens elever hur de redan i förskolan tränat på strategier att använda när man 

vill lära känna nya människor. I ett retrospektiv kan de berätta att dessa strategier också 

nyttjades i kontakten med nya elever inför förskoleklass och årskurs ett. Förmågan att få 

och kunna behålla vänner betonar Fabian (2002) utifrån sin forskning som viktig i arbetet 

med att på ett bättre sätt hantera övergångar.  

7.2.2 Sammanfattning 

Studiens svar på den andra forskningsfrågan blir enligt mina tolkningar: 

 Den bild vi konstruerar om oss själva påverkar våra tankar om framtiden.  

 Elever med ett redan sårat självförtroende behöver stöd i övergången. 

 Egen skolerfarenhet ger trygghet i övergången. 
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 Erfarenhet av socialkompetens ger trygghet i övergången. 

7.3 Vad verkar underlättande och vad försvårar övergången mellan 

verksamheterna? 

I forskarvärlden diskuteras vilken typ av övergångar som är de bästa för eleverna. Några 

förordar övergångar som är så mjuka och osynliga som möjligt, de menar att det som 

skapar kontinuitet främst är övergångar som upplevs så lik den verksamhet man lämnar 

som möjligt (Seung Lam & Pollard, 2006). Medan andra hävdar att tydliga och mer 

markanta övergångar är att föredra. De forskare som förordar den mer markanta 

övergången menar att eleven mår bra av att se på övergången som ett naturligt steg i livet 

(Garpelin & Sandberg, 2018; Lago, 2014). Garpelin (2003, 2008) har studerat övergångar 

i olika stadier och i olika typer av organisationer. Han hävdar att de övergångar där man 

bejakar övergången och ser dem som naturliga utvecklingssteg är de som fungerar bäst 

för eleven. Tydliga övergångar innebär enligt Garpelin att eleverna har fått möjlighet att 

förbereda sig på det som väntar. Det innebär också ett tydligt avslut från den verksamhet 

man lämnar. I mina tolkningar av elevernas beskrivningar av övergångar i skolans tidigare 

år ser jag att eleverna ställer in sig på att gå vidare till nästa verksamhet. Det är inte 

lokalerna, undervisningen eller de sociala relationerna som är lockande utan det är så det 

ska vara, det är ett naturligt steg i livet. 

 

 I sättet eleverna beskriver den verksamhet som de är på väg mot går det att ana den 

besvikelse det skulle innebära om de inte fick följa med samtidigt som alla andra. 

Verksamhetsskiftet fungerar som en rit där det naturliga är att delta. Orostankar är lättare 

att hantera om de har ventilerats i reflektion tillsammans med andra menar Fabian (2002). 

I stället för att göra verksamheterna så lika varandra som möjligt ser jag det som viktigt 

att de elever som signalerar oro får möjlighet att reflektera kring sina farhågor. De 

skolelever som känner oro för äldre som mobbar behöver få lyfta detta. Förväntade 

svårigheter kan också mildras och förebyggas genom att eleverna får möjlighet att besöka 

den mottagande verksamheten. Att genom besök redan veta något om det som väntar är 

en faktor som verkar tryggande (Ackesjö, 2014; Fabian, 2002; Garpelin & Sandberg, 

2018). 

7.3.1 Gruppkonstellationer 

Att göra övergången tillsammans med andra eller individuellt, i en liten grupp eller med 

hela klassen är viktiga aspekter att diskutera inför en övergång. Studiens informanter 

tänker att de kommer att börja på mellanstadiet tillsammans med hela klassen. Fabian 

(2002) menar att vänner hjälper till att göra övergången tryggare. Utifrån egna 

erfarenheter vet jag att det kan vara svårt att organisationsmässigt låta hela klassen följas 

åt i övergången. Elever kan byta skola, elevantalet kan göra att gruppen blir för stor eller 

för liten. Sandberg (2012) menar att det inför en övergång är viktigt att analysera vilka 

sociala relationer som är elevens viktigaste och i möjligaste mån hålla ihop dessa. Man 
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behöver ta hänsyn till vilka elevgrupper som fungerar bra socialt och vilka grupper som 

man av erfarenhet vet lätt har hamnat i konflikter. Den tid som den pedagogiska 

personalen lägger ner på att skapa stabila grupper ger avkastning i form av bra 

klassrumsklimat i de nya grupperna, något som påverkar självbild och meningsskapande 

hos eleverna (Hattie, 2008).  

7.3.2 Pedagogens roll 

Övergångar påverkar självbild och självförtroende (Fabian, 2002). Enligt mitt resultat är 

några elever mer känsliga för övergångar medan andra inte alls påverkas. De sårbara 

eleverna behöver stöd i sitt meningsskapande så att de inte hamnar i negativa tankar om 

sig själv. Pedagogerna som finns i anslutning till övergången har en viktig roll. De kan 

stödja elever och förebygga att de hamnar fel i den nya miljön (Garpelin & Sandberg, 

2018). De pedagoger som är inblandade i övergången är hjälpta av att ha insyn och 

förståelse för varandras verksamheter. Att detta är något som främjar stabila övergångar 

har många studier kring övergångar i skolans tidigare år kommit fram till (Ackesjö, 2014; 

Alatalo et al., 2014; Einarsdottir, 2010; Fabian 2002; Garpelin & Sandberg, 2018; 

Lundqvist & Sandström, 2020; Lago, 2014). Genom att pedagoger från olika 

verksamheter samtalar om förväntningar på elever, svårigheter, vad som fungerar bra, 

elevers individuella behov och behov på grupp och organisationsnivå får pedagogen 

redskap för att stödja eleverna till ett positivt meningsskapande i verksamhetsskiftet. 

 

7.3.3 Sammanfattning 

Studiens svar på den tredje forskningsfrågan är enligt mina tolkningar: 

 Eleverna har förväntningar på att gå vidare till nästa övergång. 

 Att eleverna har besökt mottagande verksamhet gör övergången tryggare. 

 Att eleverna ges möjlighet att reflektera kring eventuella farhågor underlättar 

övergångsprocessen. 

 Att i möjligaste mån hålla ihop trygga relationer underlättar övergångsarbetet. 

 Att berörda pedagoger har insyn i varandras verksamheter ökar möjligheten att 

tillgodose kontinuitet och progression i övergången.  

 Att eleverna har mött mottagande mentor och känner att de är väntade och 

efterfrågade underlättar övergången.  

 Positiva förväntningar från pedagoger och elever underlättar 

övergångsprocessen.  

7.4 Metoddiskussion 

Att tolka och förstå elevers uttalanden och kroppsspråk i en intervju är inte lätt. Många 

faktorer påverkar vad som framträder. En faktor är samspelet mellan intervjuaren och 

informanten, en annan är maktbalansen i intervjusituationen. Maktbalansen är en 

påverkansfaktor som är särskilt framträdande i elevintervjuer där det finns en risk för att 
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eleven försöker ge den vuxne ”de rätta” svaren (Einarsdottir, 2010; Garpelin & Sandberg, 

2018). Därför är skolan med sin tydliga maktbalans kanske inte den bästa platsen för 

intervjuer. Samtidigt har många tidigare studier kring övergångar i skolans tidigare år 

framförallt tagit avstamp i strukturer och personer runt eleverna. Några studier utgår från 

elevobservationer, men få studier efterfrågar och utgår från elevers egen erfarenhet. 

Speciellt de unga elevernas röst saknas (Lago, 2014). Därför ser jag, trots problem med 

maktbalansen, empirin i innevarande studie som ett viktigt bidrag till forskning då det är 

svårt att på annat sätt få tillgång till den unga elevens röst. Det är viktigt i en skola för 

alla.  

 

I den retrospektiva delen av intervjuerna har modellen Stimulated recall använts. Det är 

en modell som bygger på att informanten med hjälp av ett stimuli får stöd i att komma 

ihåg hur han eller hon tänkte vid ett visst tillfälle. Haglund (2003) ser en svaghet med 

modellen då han menar att det finns risk för att informanten delar med sig av en 

efterhandskonstruktion i stället för att dela med sig av ett verkligt minne. Jag tar stöd av 

Kourken (2011) som hävdar att vi inte minns bokstavliga spår utan kontentan av en 

erfarenhet. Han menar att minnet därför bär märken av ursprunget. Ytterligare stöd hittar 

jag hos Lundqvist (2010) när hon påpekar att både små och stora berättelser säger något 

om en individs meningsskapande. Utifrån detta menar jag att elevernas retrospektiva 

beskrivningar med hjälp av Stimulated recall är intressanta för syftet.  

 

Studien har en longitudinell karaktär. Det finns en risk med detta sätt att genomföra en 

studie nämligen att studiens informanter av olika anledningar försvinner (Ackesjö, 2014). 

I innevarande studie flyttade ett barn. Därför frågades om samtycke för åtta elever i stället 

för nio. Trots att studien inte fick med alla elever kan man se en styrka i att gå tillbaka till 

samma elever en andra gång. På detta sätt synliggörs elevernas variation i erfarenhet och 

meningsskapande över tid.  

7.5 Jämförelse med tidigare forskning och validitet 

När denna studies resultat jämförs med tidigare forskning framträder flera likheter. Här 

kan nämnas hur eleverna i beskrivning av erfarenheter och önskningar inför framtiden 

pendlar mellan en önskan om diskontinuitet och kontinuitet (Lago, 2014), att 

identitetsprocessen utmanas i verksamhetsskiftet och innebär en re-orientering och en re-

definition för eleven (Ackesjö, 2014), att förväntningar om framtiden också formar 

framtiden (Einarsdottir, 2010), att övergången görs tillsammans med vänner gör 

övergångsprocessen stabilare (Garpelin, 2008), vidare att elever kan beskriva sina 

erfarenheter av en övergång och sina förväntningar inför övergångar i framtiden och att 

de ser sitt bidrag som viktigt (Bergmark & Kostenius, 2018b).  

 

I denna studie beskriver elever sina förväntningar inför en övergång, deras retrospektiva 

beskrivning av övergången och sedan även förväntningar inför ett verksamhetsskifte som 
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finns i framtiden. Att annan forskning stödjer studiens resultat, att övergången beskrivs 

utifrån olika vinklar, att forskningen har en longitudinell karaktär samt att studiens data 

kontinuerligt har analyserats i en forskningscirkel där berörda pedagoger har ingått torde 

sammantaget öka validiteten för tolkningen. 

7.6 Tankar inför vidare forskning 

Einarsdottir (2010) lyfter i isländsk studie fram en tendens till förändring av 

verksamhetsinnehåll för sexåriga barn i samband med att sexårsverksamheten blev 

obligatorisk på Island. Hon såg att tidigare fokus på omsorg, lek och fritt val av aktiviteter 

ersattes av betoning på ämneskunskaper och undervisning i samband med 

omorganisationen. I Sverige däremot har en studie av (Hellblom-Thibblin, 2013) kommit 

fram till ett resultat som indikerade att förskollärarna i förskoleklassen försvarade det 

förskolepedagogiska arbetssättet. Studien visade att leken hade en central roll i 

förskoleklassen. Från och med hösten 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolverket 

har beslutat att alla sexåriga elevers kunskaper i svenska och matematik ska kartläggas 

den termin de börjar i förskoleklassen. Detta visar på myndighetens betoning av 

individuella ämneskunskaper. Hur påverkar detta förskoleklassens filosofiska, fysiska 

och sociala rum? En studie som fångar de unga elevernas beskrivning av den nya 

verksamheten skulle fylla ett kunskapsglapp.  

 

Lundqvist och Sandström (2020) efterlyser i en studie kring övergångsaktiviteter elevers 

syn på och erfarenhet av aktiviteter i samband med övergångar. Detta skulle vara 

intressant att gå vidare med och undersöka som ett led i arbetet med att utveckla 

verksamhetsövergångar i skolans tidigare år. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 
 

Hej! 

Jag heter Ann-Charlotte Dahlbäck och arbetar som specialpedagog i vårt skolområde. Jag 

är en del av en forskningssatsning som görs i vår kommun. En satsning där man erbjuder 

de pedagoger som önskar möjlighet att delta i en högskoleutbildning med 

forskningsinriktning, med Umeå universitet som huvudman. Detta läsår kommer jag att 

avsluta utbildningen genom att skriva en magisteruppsats.  

 

Våren 2017 fick ni ett liknande brev. Då bad jag om ert medgivande för att få intervjua N 

om hennes tankar inför att börja i förskoleklass. En intervju som utfördes utifrån vårt 

områdes strävan efter att göra skolövergångarna trygga, ge kontinuitet och möjlighet till 

progression för eleverna. N ritade en bild och berättade hur hon tänkte att det skulle bli i 

förskoleklassen. Bilder och intervjuer som arkiverades och sammanställdes i en rapport. 

Jag vill fördjupa arbetet genom att göra ett retrospektivt tillägg. Genom att visa N och de 

andra informanterna, de bilder och tankar som de hade då, vill jag gå vidare genom att 

fråga hur de tycker att det blev och försöka förstå vad de har för tankar inför övergångar 

som ligger framför. Jag kommer att intervjua barnen en och en eller två och två. Barnen 

kommer att få se på den bild de ritade då och fundera vidare kring framtiden. Intervjuerna 

kommer att förläggas till skoltid och kommer att ta ca.20 minuter.  

 

Det är helt frivilligt att delta. Alla som medverkar i studien kommer att vara 

avidentifierade, materialet kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med 

rådande god forskningssed. Elevernas svar kommer att sammanställas och skrivas ut i en 

rapport. En rapport som det efter slutförande går bra att få del av för den som önskar.  

Innan jag frågar N om jag får ställa frågor till henne frågar jag dig/er som vårdnadshavare 

om ni tillåter att ert barn är med i en intervju med frågor som handlar om hur det var att 

börja i förskoleklassen och tankar kring vidare övergångar.  

 

Med vänlig hälsning/  Ann-Charlotte Dahlbäck 

 



 

Jag tillåter att mitt barn deltar i en intervju med frågor som handlar om barnets tankar 

efter en övergång och tankar inför övergångar som ligger framför: 

 

Barnets namn:__________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namn:___________________________________________________ 

 

TACK <3 

 

 

  



 

Bilaga 2 

Samtycke 

 

 

 

 

 

Jag ger mitt samtycke till att ……………………………………. bild finns 

med i Ann-Charlotte Dahlbäcks magisteruppsats. 

 

Vårdnadshavare…………………………………………………………….. 

 

Elev…………………………………………………………………………. 

 

 

  



 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

 

Inför förskoleklassen 

Innan du skulle börja i förskoleklass ritade du denna bild.  

 

Hur tänkte du då om miljö, kompisar och undervisning? (Den gamla intervjun finns i närheten 

för att kunna hjälpa till att komma ihåg.)  

 

I förskoleklassen 

Hur blev det? Stämde din bild? Vad fick ni göra i förskoleklassen? Vad var roligt? Hur gick det 

med kompisar? Raster? 

Finns det något som hade kunnat vara bättre? 

Vad kan vi vuxna göra för att det ska bli bättre? 

 

I skolan 

Vad gör ni i skolan? Hur gick det med kompisar? Raster? 

Vad är det för skillnad på att vara i förskoleklassen och att gå i skolan? 

Finns det någonting från förskoleklassen som du hade velat ta med dig till skolan.  

Finns det någonting i skolan som du tycker att man ska göra i förskoleklassen.  

 

Kommande övergångar 

Hur kommer det att bli att börja på mellanstadiet? 

Vad får man göra där som man inte gör här? 

Hur fungerar det med kompisar?  

Vad behöver de vuxna på mellanstadiet tänka på för att du ska trivas där? 

 

 

 

 



 

 



 





 

 


