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Abstract 
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The start of school is an important period in life. For some children, it is critical and affects 
their first time in school. It might have great importance for their learning and well-being. The 
aim of this thesis is to deepen the understanding of how different children face the school, 
based on the conditions that have been set for participation and learning, with special regard 
to literacy. Attention will be given to the start of school as an important transition in life, 
literacy activities, and special support in preschool-class and first grade. Both children and 
teacher perspectives are considered. 

The theoretical framework is a dynamic and interactional perspective.  This ethnographic 
study is inspired by the hermeneutic tradition. The empirical material has been collected 
through a case study at two schools, where two different groups of children have been ob-
served from the latter part of preschool-class up until first grade. Furthermore, qualitative 
interviews have been held with special pedagogues at nine schools. 

The results show that the strive of teachers in preschool-class to create social security and 
ensuring close-knit group seem to have an impact on children during their entrance into 
school. Children appear well-prepared and comfortable in the school environment of first 
grade. Nevertheless, an organization that requires two transitions is inherently problematic, 
given the change in activities, roles and relations for children within one year. 

In terms of didactics, preschool-class and first-year class are weakly linked. There is no 
clear association between the reading and writing activities in the two forms of school, and 
there is no arena for teachers to develop a common ground for the didactic effort, a border-
land. This can have consequences in terms of halting or interrupting children’s learning 
process.  

A well-developed special-pedagogical work strategy and careful surveying is made of 
children’s learning processes. But, with the cautious attitude shown, the support of individual 
children is not put into process until the spring of their first school year or later. The issues of 
when and how special support should be offered are tied to different dilemmas. 
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Förord  

Undervisning och barns lärande är ett stort intresse och har också genomsy-
rat hela mitt yrkesliv, i rollen som lågstadielärare och specialpedagog. Att få 
möjlighet att närma sig detta område från en ny position, forskarens, upple-
ver jag som en mycket stor förmån. Det har tillfört andra dimensioner och 
gett mig ny förståelse. Under arbetet med avhandlingen är det många perso-
ner som haft stor betydelse. Möten i olika sammanhang har satt avtryck och 
lett till nya insikter. Till er alla som på olika sätt har utmanat, inspirerat och 
uppmuntrat mig under den här tiden vill jag inledningsvis rikta ett stort och 
varmt tack.  

En studie som den här bygger på att det finns människor som är beredda 
att öppna dörrar och dela med sig av sina erfarenheter. Det är med stor tack-
samhet jag tänker på er alla barn, lärare och skolledare, som har gjort den här 
avhandlingen möjlig.  

Förutom de barn och lärare som den här boken handlar om, är det några 
som har betytt alldeles särskilt mycket under arbetets gång. Till min huvud-
handledare Anders Garpelin, vill jag rikta mitt allra djupaste tack. Du har 
lyssnat och visat på vägar, ifrågasatt och sporrat. Redan när jag skrev C- och 
D-uppsats under din handledning imponerades jag av ditt sätt att både utma-
na till självständigt tänkande och samtidigt skapa arenor för att gemenskap. 
Jag vill också tacka Kerstin Bengtsgård, min biträdande handledare. Genom 
din läsning och eftertänksamma kommentarer har jag gjorts uppmärksam på 
att det finns ett värde i att se lite utanför den egna sfären och att det finns 
flera olika sätt att tänka.  

Ett avhandlingsarbete är på många sätt ett ensamarbete. Att känna tillhö-
righet och gemenskap i ett vidare sammanhang blir då särskilt värdefullt. 
Under den tid som arbetet pågått har jag haft förmånen att tillhöra olika kol-
legie- och seminariegrupper. En av dessa är POET (Pedagogies of Educatio-
nal Transitions) vid Mälardalens högskola med Anders Garpelin, Fia Serran-
der, Pernilla Kallberg och Tina Hellblom-Thibblin. Till er vill jag framföra 
mitt allra varmaste tack för det fantastiska stöd ni har gett under de senaste 
åren. Genom kreativt samarbete med olika projekt och presentationer, kon-
struktiva diskussioner och många glada skratt har ni kommit att betyda 
mycket för mig. Ett särskilt tack till Tina, som på alla sätt varit ett stort stöd i 
undervisning och skrivande. Din noggranna läsning av mitt manus och den 
positiva utgångspunkt som är ditt signum har lett mig vidare i arbetet.   
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En annan, för mig viktig gemenskap är det specialpedagogiska kollegiet, 
SPEIC, vid Mälardalens högskola. Att få ta del av all kompetens, värme och 
öppenhet som finns samlad i denna grupp är mycket inspirerande och jag vill 
tacka er alla. Tack också till er deltagare i doktorandseminarierna, BUSS 
(Barn och unga i skola och samhälle), som läst och diskuterat delar av min 
text och på så sätt bidragit till nya perspektiv.  

Ytterligare en viktig tillhörighet under den här tiden har varit den vid 
Uppsala universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten har gett de ekono-
miska förutsättningarna för min doktorandtjänst. På Institutionen för peda-
gogik, didaktik och utbildningsstudier (tidigare Institutionen för didaktik) är 
det många som på olika sätt har stått för stöd och inspiration. Jag har getts 
möjlighet till att delta i olika seminarier tillsammans med övriga doktorander 
i didaktik, något jag har funnit mycket givande. Det är möten som har lett till 
”synvändor” och nya perspektiv på frågor om didaktik och forskning. Andra 
viktiga personer är mina tidigare lärarkollegor, som inte bara väglett mig in i 
den universitetspedagogiska praktiken utan också erbjudit trivsamma möten 
och samtal. Något som också betytt mycket är det administrativa stöd som 
getts av er som på ett vänligt och professionellt sätt har svarat på mina 
många frågor. Till er alla vill jag framföra mitt varma tack.  

Att skriva en avhandling är en lång process och i en sådan är de seminari-
er då manustexten diskuteras viktiga uppehåll för eftertanke och utveckling. 
Det är med stor tacksamhet jag tänker på er som har läst mitt manus och fått 
mig att stanna upp och begrunda. Christer Stensmo, som läste mitt 10 % -
manus, finns inte längre bland oss, men är genom sina kommentarer till ma-
nus och sina texter ändå närvarande. Margareta Sandström och Mara West-
ling Allodi läste 50 % - respektive 90 % - manus och bidrog på så sätt till att 
mitt manus kunde utvecklas, i synnerhet i de delar som berör tolkning och 
etiska aspekter.  

Till min vän och tidigare kollega, Ann Jacobson, vill jag också rikta ett 
varmt tack. Förutom allt trevligt vi gör tillsammans vill jag tacka för att du 
fick mig att förstå att specialpedagogik handlar om att se möjligheter och att 
det finns vägar till alla olika barns lärande och utveckling. 

Slutligen vill jag uppmärksamma och tacka mina allra närmaste för allt de 
har betytt under den här tiden. Mina föräldrar som genom livet alltid upp-
muntrat och stöttat mig i det jag har tagit mig för. Mamma fick tyvärr inte 
följa arbetet med avhandlingen till slut, men finns alltid med i mina tankar. 
Desto viktigare har det dagliga morgonpratet med pappa blivit, det är speci-
ella stunder på dagen. Linn, David, Jon, Mattias, Emelie och Elin, ni är alla 
en källa till mening och glädje. Förutom att ni bistår mig på olika sätt, med 
allt från teknisk support till bilvård, får ni mig att tänka annorlunda och att 
pröva nya saker. Ni inspirerar och utmanar mig på olika sätt: i samtal om 
existentiella frågor, på spinningcykeln, i vegetarisk kokkonst, i löpspåret 
eller i pisten. Ett speciellt tack till Linn, som har korrekturläst all text och 
ställt bra frågor. Per, min man och bäste vän. Du representerar på många sätt 
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den etymologiska betydelsen av ditt namn. Under den här tiden har det varit 
extra viktigt att du ordnat och uppmuntrat, fått mig att må gott och att skrat-
ta. Tack för att du finns och för att du ror. 

 
   Wiks backe 2012-10-15 
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1. Inledning 

Då kommer vi att börja ettan. Jag tänker att det kan bli roligt att göra läxorna 
ändå fast jag tror kanske att det är tråkigt. Tänker typ, det kan bli svårt, det 
kan bli lätt, jag tänker lite så där. Man ska svara på tal, höga och små. Man 
får göra mera läxor, det är lite spännande. Det känns lite så där, roligt spän-
nande och tråkigt spännande. Det känns pirrigt nu när du frågar om det. Det 
känns jättekonstigt i magen, som om någon kittlar mig innanför, fast det inte 
kittlas. Det känns att maten snurrar runt därinne [hon skrattar]. 

Jorun, som ovan berättar om sina förväntningar inför att börja i ettan, är en 
av de fyrtiofyra olika barn1 som den här avhandlingen handlar om. De har 
just påbörjat sin väg in i skolan och under en lång tid framöver kommer det 
som händer där att ha stor betydelse i deras liv. Intresset är också riktat mot 
de lärare2 som arbetar tillsammans med dessa barn, deras didaktiska och 
specialpedagogiska förhållningssätt och strategier för att möta variationen 
bland barnen.  

Valet av begreppet olika barn vill markera att det inte handlar om specifi-
ka grupper eller kategorier av barn, utan om variationen av barn med olika 
förutsättningar, erfarenheter och behov som börjar grundskolan tillsammans. 
Det är en formulering som ligger i linje med hur Ann Petriwiskyj (2010) 
genom att använda uttrycket ”diverse learners” vill betona en strävan mot att 
uppmärksamma och ta hänsyn det unika hos varje barn, utan att samtidigt 
kategorisera och sätta etiketter.  

A broader understanding of diversity that incorporates giftedness, gender, so-
cial background, learning variations and behavioral concerns as well as cul-
tural and linguistic difference and disability” (Petriwskyj, 2010, p. 196).  

Som påpekas av Mara Westling Allodi (2002) är det i forskningssamman-
hang såväl som i den praktiska verksamheten viktigt att inkludera alla barn. 
Olika barns representation medför ökade möjligheter till en fördjupad förstå-
else för de erbjudanden som ges i de didaktiska praktikerna. Barn har olika 

                               
1 Begreppen barn respektive elev brukar ge upphov till diskussioner om hur de bör användas i 
förhållande till förskola och skola. Vanligt är att barn används inom förskola och förskole-
klass medan de i och med inträdet i den obligatoriska skolan kallas för elever. I denna text 
används företrädesvis barn om de barn som ingår i studien. Begreppet elev förekommer också 
i vissa sammanhang som till exempel i referat från utsagor av lärare eller andra texter.     
2 Lärare används ibland som ett sammanfattande begrepp för de tre lärarkategorier (förskollä-
rare, klasslärare, specialpedagoger) som ingår i den empiriska studien.   
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förutsättningar, erfarenheter och behov, något som i hög grad påverkar mötet 
med skolan.   

Tiden inför och efter skolstart ses som en viktig och för vissa barn också 
kritisk period i livet. Skolstarten innebär förändringar och betydelsen av den 
påverkar inte bara den första tiden i skolan utan kan också ge avtryck i ett 
betydligt längre perspektiv. För barn som på något sätt är mer sårbara än 
andra kan övergångar mellan olika verksamheter eller skolformer innebära 
en särskild påfrestning (Broström, 2003; Bulkeley & Fabian, 2006; Dockett 
& Perry, 2007; Garpelin, 2003; Margetts, 2007; Rimm-Kaufman & Pianta, 
2000).  

Vad som avses med skolstart är inte helt entydigt i Sverige. Sedan 1998 är 
kommunerna skyldiga att erbjuda alla barn en plats i förskoleklass från och 
med höstterminen det läsår barnet fyller sex år. De allra flesta svenska sexår-
ingar är inskrivna i denna frivilliga och kostnadsfria skolform. Förskoleklas-
sen omfattas av samma läroplan, Lgr11, som grundskola och fritidshem. 
Läroplanens två första delar som behandlar skolans värdegrund och uppdrag 
samt övergripande mål och riktlinjer gäller för verksamheten i förskoleklas-
sen (Skolverket, 2011b). Jorun och hennes kamrater i förskoleklass befinner 
sig redan inom skolans väggar och de är också i flera bemärkelser del av 
skolans kultur. På så sätt kan inträdet i förskoleklass betraktas som den 
egentliga skolstarten (Karlson, Melander, Peréz Prieto & Sahlström, 2006). I 
den här avhandlingen står emellertid skolstart för den period när barnen bör-
jar den obligatoriska skolan.3 Det som då förändras, utöver den skolplikt som 
träder i kraft, är att alla barn förväntas uppnå de av samhället uppsatta kun-
skapskrav som formuleras i läroplanens tredje del. Denna del, som inte gäller 
för verksamheten i förskoleklass, innehåller förutom kunskapskrav för års-
kurserna 3, 6 och 9 kursplaner för skolans ämnen (Skolverket, 2011b).  I 
relation till dessa förväntningar och krav kan barns olikhet på ett tydligare 
sätt än under tiden i förskola/förskoleklass ses som ett dilemma eller till och 
med en komplikation och vissa barn blir elever i behov av särskilt stöd. I 
läroplanen ges anvisningar om att ”undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov”(s. 5).4  Här anges också att skolan har ett 
speciellt ansvar för att ge stöd till dem som riskerar att inte uppnå målen för 
utbildningen.  

Utgångspunkten för avhandlingen är således olika barns möte med skolan 
och förenar på så sätt ett specialpedagogiskt intresse med ett didaktiskt. Un-
der senare tid har specialpedagogik alltmer kommit att betraktas som det 
kunskapsområde som ska ge ”skolan stöd för att möta hela variationen av 

                               
3 Alla barn blir skolpliktiga när de fyller sju år. Om föräldrarna önskar det kan barnen få börja 
i skolan redan när de är sex år (SFS2010:800, §10, §11).  
4 Vid tiden för den empiriska studien gällde den tidigare läroplanen, Lpo 94 (Skolverket, 
2006). De formuleringar som hänvisas till i stycket ovan är formulerade på likartat sätt i de 
båda läroplanerna.  
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elevers olikheter” (Ahlberg, 2007, s. 92) och det är denna dimension av spe-
cialpedagogik som huvudsakligen fokuseras i studien. Studien har också ett 
didaktiskt intresse på så sätt att undervisningssituationer och strategier, före-
trädesvis med ett (skrift)språkligt innehåll, uppmärksammas särskilt. 5 

Tillkortakommanden i det tidiga skriftspråkslärandet6 är en av de vanli-
gaste orsakerna till att elever möter misslyckanden och erbjuds särskilt stöd 
(Skolverket, 2008d). Som uppmärksammas i en forskningsöversikt med 
fokus på lärande och välbefinnande (Gustafsson et al., 2010) finns studier 
som tydligt visar samband mellan dessa båda faktorer. För barn i de första 
skolåren handlar det ofta om att misslyckanden i skriftspråkslärandet synes 
påverka faktorer som självbild och socialt samspel. Negativa spiraler kan på 
så sätt uppstå, de förefaller också verka i motsatt riktning och få konsekven-
ser som kvarstår (Se t.ex. Halonen, Aunola, Ahonen & Nurmi, 2006; Taube, 
2007).  
 
Skolstart är en viktig händelse som i olika grad kan innebära påfrestningar 
för barnen. Ibland kan dessa påfrestningar kopplas till ökade förväntningar 
och krav på att utveckla särskilda förmågor, som att läsa, skriva och räkna. 
Intresset i studien är riktat mot mötet mellan barn med olika förutsättningar, 
erfarenheter och behov och skolans praktik och de villkor för delaktighet och 
lärande som skapas i detta möte.   

Med utgångspunkt i den problemställningen har en empirisk studie ge-
nomförts. Jorun, hennes klasskamrater samt en klass på ytterligare en skola 
har följts ”på väg in i skolan”, det vill säga från vårterminen i förskoleklass 
till och med årskurs 1 i grundskolan. För att i någon mån kunna fånga de 
villkor som skapas för barnen i samspelet med skolans didaktiska och speci-
alpedagogiska praktiker beaktas, förutom de undervisningsaktiviteter som 
observerats, barnens och lärarnas perspektiv såsom de kommer till uttryck i 
intervjuer och samtal. Genom kvalitativa intervjuer med specialpedagogerna 
på de två studerade skolorna samt med sju specialpedagoger från andra sko-
lor inom samma kommun vidgas förståelsen för hur skolan svarar mot varia-
tionen av barn.  

  

                               
5 I avhandlingen refereras också till pedagogik. Hur dessa tre fält, pedagogik, didaktik och 
specialpedagogik förhåller sig till varandra kan förstås från olika positioner beroende på den 
innebörd som läggs i respektive begrepp (För vidare diskussion kring avgränsning och defini-
tion av specialpedagogik se t.ex. Ahlberg, 2009; Vetenskapsrådet, 2007 och för didaktik t.ex.: 
Hopmann, 2007; Klafki,1995; Klette; 2007; Kroksmark,1989; Uljens, 1997).  
6 I avhandlingen används på ett synonymt sätt begreppen skriftspråk och läs- och skriv i sam-
mansättningar som t.ex. skriftspråkslärande, läs- och skrivprocesser.  
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Disposition 
Avhandlingen är strukturerad enligt följande: 

 
Kapitel 1 ger en inledande orientering över avhandlingens övergripande 
intresse och syfte samt en kort introduktion till den empiriska studien. 
 
Kapitel 2 syftar till att ge en bakgrund till det område som studeras och över-
siktligt beskriva historiska och rådande synsätt och skeenden samt ett urval 
av tidigare forskning med relevans för studiens fokus. Avslutningsvis pre-
senteras ett preciserat syfte och frågeställningar som legat till grund för den 
empiriska studien.  
 
Kapitel 3 presenterar avhandlingens teoretiska utgångspunkter och de be-
grepp och modeller som använts i det fördjupade analysarbetet av det empi-
riska materialet.  
 
Kapitel 4 redovisar studiens metodologiska utgångspunkter och övervägan-
den samt metoder för insamling av data.   
 
Kapitel 5 ger en sammanställning över det insamlade materialet och därefter 
presenteras kort de miljöer och aktörer som ingår i studien.  
 
Kapitel 6 är det första av tre resultatkapitel. Med utgångspunkt i observatio-
ner och intervjuer fokuseras övergången från förskoleklass till årskurs 1 och 
dess betydelse för olika barn.    
 
Kapitel 7 riktar intresset mot didaktiska strategier och aktiviteter, i första 
hand kopplade till skriftspråkliga sådana.  

 
Kapitel 8 fokuserar frågor av specialpedagogisk karaktär, förhållningssätt 
och attityder samt de praktiker som formas för att erbjuda särskilt stöd.  
 
Kapitel 9 är avhandlingens sista i vilket en diskussion förs med utgångspunkt 
i studiens genomförande och resultat.  
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2. Olika barns möte med skolan 

Avsikten med detta kapitel är att placera det studerade området i ett sam-
manhang, med anläggande av historiska och aktuella perspektiv samt att 
redovisa ett urval av tidigare forskning. Kapitlet är indelat i fyra delar. Den 
första tar upp skolstart i en kort historisk tillbakablick7. Därefter följer tre 
avsnitt som relaterar till de tre aspekter av olika barns möte med skolan som 
fokuseras i studien: skolstart som en viktig övergång i livet, språk- läs- och 
skrivaktiviteter i tidiga skolår och skolans arbete med att erbjuda och forma 
särskilt stöd till de elever som bedöms vara i behov av detta. Ett preciserat 
syfte och de frågeställningar som väglett arbetet med avhandlingen avslutar 
kapitlet.  

Från skolmognad till en skola för alla 
Under denna rubrik redovisas en historisk resumé över hur skolstart har or-
ganiserats från och med folkskolans införande 1842 fram tills idag. Den ut-
går helt från svenska förhållanden och baseras på läroplaner och historiska 
översikter.  

I folkskoleförordningen från 1842 fastställs att barnen skall påbörja sin 
skolgång när de är mellan sju och nio år, men det var vanligt att den första 
undervisningen i läsning och skrivning förväntades ske i hemmet. Som av-
lastning för folkskolan och dess lärare tillkom 1858 särskilda avdelningar, 
småskolor, för undervisning av nybörjare. Småskolan skulle ge färdigheter i 
främst kristendomskunskap, modersmål och räkning och flyttning till den 
egentliga folkskolan skedde efter särskild prövning. (Nordström, 1968) 

Skolutredningen av år 1940 gav landets dåvarande professorer i pedago-
gik i uppdrag att utreda den lämpligaste åldern att börja skolan. Dessa mena-
de att sjuårsåldern kunde anses lämplig men att större individuell hänsyn 
måste tas. Barn som var kroppsligt och intellektuellt tidigt utvecklade borde 
få börja vid sex år medan sent utvecklade barn kunde vänta ett år. Man före-
slog att bedömningen skulle grunda sig på läkar- och psykologutredningar. 
Experterna lyfte alltså fram begreppet skolmognad samt möjligheten att mäta 
detta. I den ovan nämnda skolutredningen föreslås att skolmognadsklasser 
borde prövas som alternativ till uppskov med skolgången. 1946 års skol-

                               
7 Delar av denna text har tidigare publicerats (Sandberg, 2011). 
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kommission föreslog därefter att omsorgsfull skolmognadsprövning skulle 
genomföras som underlag för nybörjare samt att det skulle anordnas särskil-
da skolmognadsklasser. År 1942 genomfördes de första skolmognadsunder-
sökningarna, vilka ägde rum på våren innan skolstart. Graderingen grunda-
des på en lärares bedömning av barnet under en veckas lekskola, läkarunder-
sökning och ett skolmognadsprov, som var ganska likt ett intelligenstest. 
Andra varianter utvecklades och spred sig snabbt under 1940-talet. (Ahl-
ström, Emanuelsson & Wallin, 1986; Bladini, 1990) 

I Undervisningsplan för rikets folkskolor (1955) betonas vikten av att un-
derlätta övergången från hemmet till skolan för barnen, genom att begränsa 
undervisningstiden under det första året. Övningarnas innehåll och svårig-
hetsgrad bör, enligt planen, anpassas efter ”barnens ståndpunkt” (s. 19). En 
av de viktigaste uppgifterna för småskolan anges vara modersmålsundervis-
ning.  

I Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) beskrivs skolmognadsklass som en 
verksamhet för de barn ”som ej bedöms ha nått den mognad som krävs för 
att med framgång delta i undervisningen i vanlig klass trots att de har upp-
nått levnadsåldern för att börja skolan” (s. 68) Syftet med skolmognadsklas-
sen anges vara att ge dessa ”senmognande” barn en mjukare skolstart och att 
minska riskerna för ett misslyckande i det fortsatta skolarbetet.  För att antas 
till skolmognadsklass krävs enligt texten läkarundersökning och prövning 
som visar att försenad skolmognad föreligger. I läroplanen poängteras att 
undervisningen i skolmognadsklass bör inriktas på att utveckla de motoriska, 
språkliga och sociala funktionerna men också att undervisningen ska mot-
svara den som ges i vanlig klass. På så sätt kunde eleven flyttas över till van-
lig klass så snart det med hänsyn till dennes bästa var möjligt. Under sextio-
talet var skolmognadsklass den näst vanligaste formen för specialklass (Ahl-
ström et al., 1986).  

Till Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) utgavs ett antal supplement, där-
ibland ett med rubriken Skolstart (Skolöverstyrelsen, 1973). I detta betonas 
samarbete mellan förskollärare och lågstadielärare, för att på så sätt få till 
stånd en mjuk start mellan de olika skolformerna, vars metodik beskrivs 
innehålla likheter men också väsentliga skillnader. Även kontakter med 
andra samhällsinstitutioner, som barnavårdsnämnd eller sociala myndighe-
ter, lyfts fram. Den i tidigare läroplaner föreskrivna skolmognadsprövningen 
under våren före skolstart ersätts med inskrivning och information till föräld-
rarna. För att kunna möta eleverna på ett sätt som innebär fortsatt positiv 
utveckling för dem läggs i supplementet stor vikt vid att diagnostisera och 
observera eleverna under den första tiden i skolan. I supplementet betonas 
också tillrättalagd och förberedande undervisning med tyngd på samtal och 
anpassning till gruppsituationen. I det avsnitt som berör uppskov och under-
årigs skolstart ges något motsägelsefulla anvisningar. Å ena sidan under-
stryks det lämpliga med att vänta med beslut om åtgärder som uppskov eller 
annan skolplacering till den första elevvårdskonferensen för årskurs 1, å 
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andra sidan betonas det att beslut om uppskov ska fattas före skolstart för att 
inte den första tiden i skolan ska uppfattas som ”en prövotid”. Även om man 
hänvisar till skolmognadsproven ifrågasätts redan här begreppet skolmognad 
som sådant. Inställningen ”Är barnet moget för skolan?” borde enligt sup-
plementet få vika för utgångspunkten ”Vad är barnet moget för?” (s. 12).  

För att övergången ska göras mjuk och att barnen ska uppleva kontinuitet 
framhålls i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) och dess kommentarmaterial 
(Skolöverstyrelsen, 1983) värdet av samverkan mellan skola, förskola och 
hem. Här talas om betydelsen av att personal i förskola och skola tar del av 
varandras arbetsformer och innehåll, för att på så sätt uppnå en samsyn. I 
motsats till den tidigare läroplanen, Lgr 69, som lyft fram vikten av diagnos-
tisering och kartläggning varnas här för den stigmatisering ett sådant förhåll-
ningssätt kan innebära. I stället poängteras samverkan med förskola och 
hem, för att förhindra att problem uppstår. Med ”grupper av olika storlek och 
varierande arbetssätt ges möjlighet att anpassa skolan till elevernas skiftande 
mognad” (s. 24). Även om den grundläggande synen framställs som att sko-
lan ska anpassas till nybörjaren ses uppskov med skolstart som möjligt om 
”barnet inte har nått den mognad som fordras för att delta i undervisningen” 
(s. 24). Föräldrarnas inställning och deras uppfattning om barnets behov 
anges vara avgörande för uppskov.  

I och med Lpo 94 (Skolverket, 2006) rensades allt resonemang kring skol-
start bort. Om övergångar anges i korthet att läraren skall utveckla samarbe-
tet mellan förskola och skola samt utbyta kunskap och erfarenheter med 
personalen i förskolan. I detta samarbete skall särskild hänsyn tas till elever i 
behov av särskilt stöd. Begreppet skolmognad finns inte längre med; i stället 
talas om att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 
och kunskaper. Dessa skrivningar är i stort sett oförändrade i den nuvarande 
läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2011b).  

Sedan 1998 är kommunerna i Sverige skyldiga att erbjuda alla avgiftsfri 
plats i förskoleklass under femton timmar i veckan från och med hösttermi-
nen det läsår barnet fyller sex år. De allra flesta svenska sexåringar är in-
skrivna i denna skolform. Läroplanens (Lgr11) två första delar om värde-
grund och övergripande mål gäller också för förskoleklassen, däremot inte 
den tredje delen med kursplaner och kunskapskrav.  

Avsikten med reformen om förskoleklass var att verka för en samman-
smältning av förskolans respektive skolans pedagogik samt att lägga grunden 
för fortsatt skolgång för barnen genom att stimulera lärande och utveckling 
(SOU 1997:21). Något som uppmärksammas av Sven Persson (2008) i en 
forskningsöversikt om villkor för lärande i förskola, förskoleklass och fri-
tidshem, är att det också fanns praktiska och ekonomiska faktorer bakom 
beslutet, då barnkullarna under nittiotalet blev större och kommunernas eko-
nomi allt sämre. Genom att flytta över sexåringarna till skolan frigjordes 
platser i förskolan. I Skolverkets informationsmaterial om förskoleklass 
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(2008b) betonas dess betydelse för integrering av förskolans och skolans 
kultur. Persson (2008) diskuterar de olika diskurser som framträder i forsk-
ningen, lärandets respektive omsorgens, och enligt hans analys tenderar de 
frivilliga skolformerna snarare att isoleras än att integreras och i denna pro-
cess kan förskoleklassen betraktas ”som ett dike som effektivt hindrar sam-
verkan mellan förskola och skola” (s. 99).   

Under de senaste årtiondena har olika praktiker att organisera och integre-
ra förskoleklass, skolbarnsomsorg och skola vuxit fram och det har natur-
ligtvis betydelse för hur övergången mellan förskoleklass och årskurs 1 sker. 
Många skolor och skolområden väljer till exempel att skapa åldersblandade 
grupper med 6- och 7-åringar för att övergången till skolan på så sätt skall 
bli så obemärkt och smidig som möjligt. Andra skolor organiserar i ålders-
homogena förskoleklasser som sedan följs åt till den obligatoriska skolstar-
ten, som då blir en tydligt markerad övergång (Skolverket, 2008a).  
 
Sammanfattningsvis kan synen på skolmognad och skolstart med grova pen-
seldrag beskrivas på två olika sätt. Det första sättet att se innebär att barnet, 
för att kunna möta skolans krav och tillgodogöra sig undervisningen, bör ha 
uppnått en viss mognad och tillägnat sig kunskaper inom till exempel det 
språkliga området. När detta synsätt var rådande kartlade man noggrant den 
enskilda elevens mognad och färdigheter. Därefter, i de fall då bristande 
mognad förelåg, gavs antingen kompensatoriskt stöd i form av placering i 
skolmognadsklass eller så gavs uppskov med skolstart. Detta var det synsätt 
som dominerade fram till och med åttiotalet. Det andra sättet att se, som 
framträder tydligt från Lgr 80 och framåt, innebär att det ses som skolans 
uppdrag att möta barnets mognad, färdigheter och erfarenheter där det befin-
ner sig och att ge stöd, stimulans och tid så att barnet kan utvecklas och lära 
på ett optimalt sätt. För att möjliggöra detta förespråkas samarbete mellan 
hem, skola och förskola samt varierade arbetsformer och flexibla grupper 
under skolans första år. Testning och diagnostisering uppfattas negativt då 
det kan leda till sortering och stigmatisering av barn.  

Pendling mellan olika synsätt på det sätt som beskrivs vad gäller skolstart 
och skolmognad kan medföra oönskade konsekvenser som att ”barnet kastas 
ut med badvattnet”, något som diskuteras av Per-Anders Rydelius (2006). 
Enligt Rydelius har skolan under senare tid i stor utsträckning misslyckats 
med att möta barns olika förutsättningar, vilket har lett till osynliggörande 
och uteblivet stöd för många barn. I värsta fall har det bidragit till ett ökat 
antal neuropsykiatriska diagnoser och psykisk ohälsa hos barn och unga. 
Talet om skolmognad och att placera barn i skolmognadsklasser tillhör en 
förgången tid, argumenterar Rydelius, men skolan måste bli bättre på att 
möta barns olikheter. Då har noggranna kartläggningar av barns individuella 
förutsättningar stor betydelse.  

Under senare tid har de tidigare åren i skolan uppmärksammats politiskt 
och medialt. Det sker förändringar som tyder på att pendeln sakta svänger 
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tillbaka vad gäller synen på skolstart i allmänhet och betydelsen av kartlägg-
ningar inför skolstart i synnerhet. Ett exempel kan hämtas från det omfattan-
de projekt kring kunskapsöverföring om läs- och skrivutveckling som byggts 
upp i samarbete mellan Myndigheten för Skolutveckling och Specialpedago-
giska institutet (Specialpedagogiska institutet, 2007). I rapporten från detta 
projekt betonas och presenteras olika modeller för tidig upptäckt av faktorer 
som kan leda till svårigheter inom läs- och skrivområdet och där ses olika 
kartläggningar och diagnostiska instrument som en viktig en del. Ytterligare 
ett exempel är de nyligen beslutade kunskapsmålen för år tre och de natio-
nella prov som genomfördes under 2009 (Skolverket, 2008c).  

En viktig övergång i livet 
Det finns således olika sätt att förhålla sig till hur man på bästa sätt kan till-
varata barns lärande och utveckling under övergången till skolan. Den är att 
betrakta som en viktig händelse i livet som också kan få konsekvenser i ett 
längre perspektiv. När vi först möter de barn som ingår i denna studie går de 
i förskoleklass på den skola där de om några månader ska börja i första klass. 
Under året har de redan upplevt en stor förändring då de flyttat från förskola, 
dagbarnvårdare eller hem till skolans förskoleklass. I denna avhandling an-
vänds begreppet övergång eller det från engelska direkt översatta transition 
för att beskriva sådana förflyttningar från en skolform till en annan. I citatet 
från Hilary Fabian betonas att det bör förstås som en process: 

The term ´transition´ has no single definition, but is generally understood in 
educational terms as the process of moving from one setting to another, often 
accompanied by a move from one phase of education to another (Fabian, 
2007, p. 6) 

 
Som påpekas av Barbara Rogoff (2003) kan transitioner avse individuella 
händelser för människor som att börja tala eller gå, men de kan också förstås 
i ett vidare sociokulturellt perspektiv, ”as when children change their role in 
their community’s stucture” (p. 150). I utbildningssammanhang innebär en 
övergång ofta att man ställs inför nya utmaningar och krav och processen 
kan inte sägas vara avslutad förrän man har etablerat sig och är hemtam i den 
nya kulturen. Aline-Wendy Dunlop (2007) konstaterar att barn av idag är 
mera vana vid förändringar och övergångar än tidigare men att det inte bety-
der att alla upplever dem på ett likartat sätt.  

For some children the winds of change blow fair, for others the passage can be stor-
my, for others still they drift into the new, and for some they set off on a huge adven-
ture, as explorers in search of something new (Dunlop, 2007, p. 156). 
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Övergångar för yngre barn har studerats av flera forskargrupper och i två 
forskningsöversikter (Ekström, Garpelin & Kallberg, 2008; Vogler, Crivello 
& Woodhead, 2008) visas att den redovisade forskningen huvudsakligen 
fokuserar på övergången mellan förskolan och den obligatoriska skolan.8 De 
flesta undersökningarna utgår från ett verksamhetsperspektiv, där förskolans 
respektive skolans olika kulturer uppmärksammas och framför allt hur skill-
naden mellan dessa kan överbryggas (Broström & Wagner, 2003; Fabian & 
Dunlop, 2006; Margetts, 2007).  

Internationellt sker vanligtvis den formella skolstarten när barnen är runt 
sex år. I många länder kan det första året av den formella skolan liknas vid 
den svenska förskoleklassen på så sätt att undervisningen har sin grund i lek 
och skapande. Detta första år benämns på olika sätt, till exempel Kindergar-
ten i vissa delar av Australien (Dockett & Perry, 2005a, 2005b) och USA 
(Miller & Almon, 2009), Kindergarten Class i Danmark (Broström, 2003), 
Junior Infant Class på Irland (O´Kane & Hayes, 2006).  Den tämligen omfat-
tande internationella forskningen om övergången från förskola till den for-
mella skolan kan inte direkt översättas till svenska förhållanden. Trots likhe-
terna skiljer sig den svenska förskoleklassen i jämförelse med andra länders 
första år i skolan på flera viktiga punkter; den är en egen och frivillig skol-
form, den har ej mål att uppnå för barnen och den bemannas vanligtvis av 
förskollärare. Det finns ändå anledning att göra några nedslag, inte bara i de 
få svenska studier som har gjorts om övergången till skolan, utan också i den 
tämligen omfattande internationella forskning som finns inom området.  

Johanna Einarsdottir (2006) har studerat och jämfört hur isländska lärare 
för förskolans äldre barn respektive lärare för skolans yngsta barn arbetar. 
Hon konstaterar att det finns stora skillnader dem emellan; i förskolan priori-
teras omvårdnad, lek och frihet medan skolan till större del inriktas mot äm-
nen, lektioner och styrning. En intressant slutsats som Einarsdottir gör är att 
sedan förskoleklassen blev del av den obligatoriska skolan på Island har 
skolans arbetssätt och kultur ”flyttats ned” ett år.  

I Sverige är förskoleklassen fortfarande en frivillig skolform men såväl 
forskning som utvärderingar pekar mot att till mångt och mycket kan försko-
leklassen ses som ett ”tionde skolår” där lek och skapande får lämna plats för 
en mera ämnesinriktad verksamhet (Karlsson, Melander, Pérez Pierto & 
Sahlström, 2006; Skolverket, 2001). En delvis annorlunda bild av förskole-
klassen framträder i en studie genomförd vid Mälardalens högskola (Garpe-
lin, Hellblom-Thibblin, Sandberg & Andersson, 2009). Även om organisa-
tion och struktur till vissa delar präglades av skolans tradition försvarade 
lärarna i förskoleklass förskolans värden och pedagogik. Så till exempel 

                               
8 I internationella sammanhang används samlingsnamnet ”Transitions in early childhood” 
som då avser övergångar för barn mellan noll och åtta år och därmed innefattar övergången 
till den obligatoriska skolan (Vogler et al., 2008) 
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användes hälften av de föreskrivna femton timmarna i förskoleklass till bar-
nens fria lek.  

Flera paralleller vad gäller lärarnas positioner kan dras till en studie (Ack-
esjö, 2010; Ackesjö & Persson, 2010) som beskriver förskoleklassen teore-
tiskt som ett gränsland mellan förskola och skola. Studien grundar sig på 
dialogseminarier med lärare i förskoleklass och de samtal som där sker. De 
slutsatser som dras i studien är att lärarna positionerar sig som ”lärare-i-
relation” i förhållande till andra lärare, det vill säga att relationen till barnen 
är kärnan i det skolförberedande arbetet. Denna verksamhet innefattar en 
konflikt på så sätt att vara både tillvaroorienterad och framtidsorienterad, ett 
dilemma lärarna har att hantera och kringgå.  

Under 2000- talet har forskning som belyser övergången mellan förskola 
och den formella skolan utifrån barns perspektiv vuxit fram (Broström, 
2006b; Dockett & Perry, 2005a, 2005b, 2005c; Einarsdottir, 2007a). Ett ex-
empel är Sue Dockett och Bob Perry’s (2005a) undersökning om hur barn 
upplever det första året i skolan. Barnen i tre klasser ombads i slutet av det 
första skolåret (Kindergarten) att rita en teckning med ett tudelat innehåll; 
dels hur det var när de började skolan (”when I started school I”), dels hur 
det var efter att de hade gått ett år (”now I”). De fick också kommentera sina 
teckningar. Barnen som medverkade i undersökningen kunde, enligt forskar-
na, mycket väl uttrycka sig om sin egen roll i skolan och också om hur de 
uppfattade att de hade förändrats under året. Något som framträder är att i 
den första delen om skolstarten handlar barnens teckningar och kommentarer 
huvudsakligen om kamrater och kamratrelationer medan i beskrivningen av 
nuläget får tankar om lärande större utrymme. Resultatet tyder på att barnen 
under det första året utvecklar en positiv syn på sig själva som lärande indi-
vider.  

Paralleller kan dras till ett forskningsprojekt av William Corsaro och hans 
forskargrupp (Corsaro & Molinari, 2000; Corsaro & Molianri, 2005; Corsa-
ro, Molianri, Gold Hadley & Sugioko, 2003). I jämförande studier mellan 
Italien och USA har övergången mellan förskola och skola undersökts med 
etnografiska metoder, genom att barnen i förskolegrupper följts från och med 
vårterminen i förskolan till och med de första två månaderna i årskurs 1. I 
intervjuerna med barnen framkommer att flertalet barn är oroliga för att bör-
ja i skolan och att de helst vill stanna kvar.  De ser framför sig att de kommer 
att få svåra uppgifter och vara tvungna att sitta stilla. De refererar ofta till 
ålder, när man är sex år börjar man skolan. Under de sista veckorna intensi-
fieras barnens intresse för att läsa och skriva och forskarna tolkar det som att 
det är de kollektiva aktiviteterna initierade av lärarna som sedan används 
kollektivt av barnen. I och med skolstarten möter barnen nya lärare och kam-
rater men också nya regler och rutiner som till exempel att dagen strukture-
ras av olika pass för arbete och lek, något som signaleras av skolklockan.  
De aktiviteter som kan kopplas till att läsa och skriva utökas successivt un-
der de första månaderna.  
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De slutsatser som dras är att för barnen i studien är övergången till skolan 
tämligen problemfri och smidig. Det finns också sådant i materialet som 
visar en annan bild, till exempel att barnen längtar efter att få leka i större 
utsträckning och att de känner sig oroliga och ängsliga. För vissa barn kan 
rollen i gruppen förändras och innebära problem. Även bland de barn som 
kommit långt i sin intellektuella och kognitiva utveckling ges uttryck för att 
de känner sig styrda och inte får leka som de vill. Andra ger uttryck för att de 
känner sig kompetenta och stimulerade av de nya utmaningarna. Genom 
inträdet i skolan uttrycks hos barnen en skarp gräns mellan arbete och lek, 
något som inte funnits i förskolan.  

I en engelsk studie (Bulkeley & Fabian, 2006) undersöks faktorer som har 
betydelse i övergången mellan ”Foundation Stage (reception class)” till ”Key 
Stage 1 (year 1)”. Då denna organisation kan liknas vid svenska förhållanden 
kan studien relateras till övergången mellan svensk förskoleklass och årskurs 
1, även om de engelska barnen är ett år yngre än de svenska. Föräldrar och 
lärare till barnen i dessa båda klasser fick besvara enkäter och dessutom 
genomfördes ett antal djupintervjuer. De faktorer av betydelse för övergång-
en som ringas in är aktivt lärande, samverkan mellan pedagogerna som bi-
drar till ett likartat förhållningssätt och lärmiljö samt föräldrarnas engage-
mang. Forskarna drar slutsatsen att genom att barnen i ”reception class” blir 
hemmastadda med kulturen och miljön på skolan skapas en känsla av social 
tillhörighet och välbefinnande, vilket ses som grunden för fortsatt aktivt 
lärande.  

Det är slutsatser som ligger i linje med flertalet rapporter som fokuserar 
övergången till skolan. Som konstateras av Persson (2008) har forskningsin-
tresset inom området förskola, förskoleklass och fritidshem ofta ett verk-
samhetsperspektiv, det vill säga att det riktas mot vad verksamheten erbju-
der. Vad barnen lär sig, lärandets objekt, lyfts inte fram och när detta görs så 
är det kopplat till sociala relationer och lek, ytterst sällan till ämnesdidaktik.  

Möjligheter att samtala, läsa och skriva 
Som framkommit i kapitlets inledande avsnitt har undervisning i modersmål 
varit en av skolans huvudsakliga uppdrag sedan 1842. I en historisk översikt 
(Venezky, 1996) beskrivs hur det västerländska samhällets krav på läs- och 
skrivförmåga har utvecklats från att gälla inom en kyrklig kontext till att så 
småningom omfatta allt bredare grupper av människor. Reformationen, bok-
tryckarkonsten och sedermera industrialismens krav på kunskap ses som 
viktiga milstolpar i denna utveckling. Från och med artonhundratalet har 
regeringar agerat utifrån att utbildning och läs- och skrivförmåga är en förut-
sättning för medborgares deltagande i landets angelägenheter.  Den svenska 
skolans uppdrag att möta och stödja alla barns språkutveckling formuleras i 
nuvarande läroplan (Skolverket, 2011a) enligt följande:  
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möj-
ligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (s. 9).  

 
Under nittonhundratalets senare del förekom en, ibland hetsig, debatt mellan 
företrädare för olika synsätt på hur skriftspråksutveckling bäst kan stödjas 
och läs- och skrivsvårigheter förebyggas.9 Denna diskussion pågick i första 
hand på forskarnivå men satte också avtryck i skolans praktik (Hjälme, 
1999). Under senare år har motsättningarna tonats ned och de konsensusrap-
porter som sammanställts kan ses som exempel på detta (Myrberg, 2001; 
Myrberg & Lange, 2005). I den senaste av dessa har i Sverige verksamma 
forskare, med anknytning till läsning och skrivning, intervjuats om special-
pedagogiska insatser för barn i läs- och skrivsvårigheter. Utifrån dessa har 
ett antal faktorer som anses betydelsefulla ringats in. En av de insikter som 
det råder en relativ samsyn kring är att tillägnandet av skriftspråk inte sker 
på det ena eller andra sättet utan det handlar om flera faktorer som samver-
kar i en process. Detta uttrycks på följande sätt av Elfrieda H. Hiebert och 
Barbara M. Taylor (2000):  

Traditionally, debates have raged about whether a code versus meaning or 
phonics versus whole language approach is best in first grade. […] the cur-
rent wave of early interventions has shown that proficient reading requires 
support on a set of processes simultaneously rather than on a single process 
(p. 480). 

 
Tidig språkstimulans anses ha stor betydelse för hur en framtida läs- och 
skrivutveckling gestaltar sig. Med denna avses aktiviteter som högläsning 
och meningsfulla sammanhang som erbjuder ett positivt möte med skrift-
språket. Caroline Liberg (2007) lyfter fram betydelsen av att skapa en så rik 
och varierad lärmiljö som möjligt i förskola och skola för att ge alla barn 
goda förutsättningar att utveckla sitt språk, läsande och skrivande. En ska-
pande lärmiljö som utgår ifrån att kommunikation sker på olika sätt och att 
kommunikationsmönster är föränderliga. Vi människor är multimodala, det 
vill säga att vi lär på skilda sätt genom våra olika sinnesintryck. För elever i 
svåra läs- och skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att erbjuda olika sätt att 
lära. Marilyn Adams (1990) betonar förskolans och skolans betydelse i detta 

                               
9 Denna debatt kallas ibland för ”läskriget” och mycket förenklat handlar det om olika sätt att 
se på hur barn närmar sig det skrivna språket och vilka faktorer som kan påverka läs- och 
skrivutvecklingen. Företrädare för det synsätt som har kommit att kallas ”whole language” 
menar att man lär sig att läsa genom att delta i meningsfulla språkaktiviteter tillsammans med 
andra och att barnen på så sätt får förståelse för hur språket är uppbyggt, ett ”top-down”-
perspektiv på läsning. Om den tidiga läsundervisningen fokuseras på bokstavsinlärning kan 
detta leda till svårigheter.   Den andra sidan, ofta benämnd ”phonics” menar att läsning bygger 
på att kopplingen fonem-grafem fungerar automatiskt och därför är en strukturerad undervis-
ning med betoning på ljud och bokstäver nödvändig för att förhindra att vissa barn möter 
svårigheter, ett ”bottom-up”-perspektiv (Hjälme, 1999; Myrberg, 2001). 
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avseende då barnens förutsättningar ser väldigt olika ut när de kommer till 
skolan. Den skriftspråkliga kompetensen är i hög grad relaterad till upp-
växtmiljö och resurser. En viktig aspekt är förståelsen för skriftspråkets me-
ning och funktion. Det handlar om att förstå när, hur och varför de vuxna i 
ens omgivning använder skriftspråk.  

Forskning har visat att det råder ett starkt och ömsesidigt samband mellan 
fonologisk medvetenhet10 och läs- och skrivutveckling (Gillon, 2004; Gos-
wami, 2000; Wolff, 2010). Då begränsningar inom detta område anses vara 
en orsak till svåra läs- och skrivsvårigheter/dyslexi betraktas stimulans i 
form av fonologiska övningar som ett viktigt led i arbetet med att förebygga 
svårigheter inom det skriftspråkliga området.  

I början av 1980-talet genomfördes Bornholmsprojektet (Lundberg, Frost 
& Petersen, 1988). Det är en ofta refererad undersökning av hur strukturera-
de språklekar i förskolan påverkar tillägnandet av skriftspråk. Det projektet, 
såväl som en lång rad efterföljande studier, har visat att barn i förskoleåldern 
som har deltagit i strukturerade språklekar i högre grad utvecklar fonologiskt 
medvetande än barn som inte deltagit i sådan verksamhet och därmed är 
bättre rustade inför den formella läs- och skrivundervisningen (se t.ex. Frost 
2002, Hiebert &Taylor, 2000; Poskiparta, Niemi & Vauras, 2000).  

Det finns också röster som höjs för att uppmärksamma riskerna med att i 
alltför hög grad strukturera och formalisera språkliga aktiviteter för barn i 
tidigare år. Ett förhållande som diskuteras i en amerikansk rapport om verk-
samheten i Kindergarten (Miller & Almon, 2009) är att strukturerad under-
visning, drill och olika tester i läsning, skrivning och matematik kraftigt 
vinner terräng i förhållande till lek och kreativa aktiviteter för sexåringarna i 
Kindergarten (jfr Skolverket, 2001). Enligt deras sätt att se är det inte i första 
hand undervisning i ljudning och avkodning som leder till skriftspråklighet 
utan i stället att undervisningen i Kindergarten bygger en bro mellan talspråk 
och skriftspråk där fundamentet utgörs av det talade språket, lek och fantasi, 
”looking ahead without pushing ahead” (p. 6). Att erbjuda undervisning som 
baseras på lek och kreativitet är inte, betonar författarna, detsamma som att 
den är ostrukturerad och låt gå-betonad. Tvärtom bygger den på att läraren 
både aktivt kan stödja lek och utforskande aktiviteter som initieras av barnen 
samt möta individuella behov hos barnen genom olika didaktiska strategier.  

I den ovan refererade argumentationen finns många gemensamma nämna-
re med den som förs av Stig Broström (2006a, 2006c, 2007). Med utgångs-
punkt i ett flertal studier om övergången mellan förskola och skola i Dan-
mark och dess konsekvenser för läs- och skrivutveckling (literacy) framförs 
att de åtgärder som vidtas för att underlätta övergången mellan förskola och 
skola inte bara skall vara av social eller organisatorisk karaktär. Åtgärderna 

                               
10 Fonem är de minsta betydelsebärande enheterna i språket och fonologisk medvetenhet står 
för förmågan att medvetet uppmärksamma språkets grundläggande ljudstruktur (Samuelsson, 
2006). Ibland används begreppen fonologisk uppmärksamhet, förmåga eller känslighet.  
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måste också riktas mot att bygga inre broar i barnens tänkande för att på så 
sätt utveckla metakognition och lust att lära. Broström utgår ifrån Vygots-
kij’s teorier om den närmaste utvecklingszonen och medierat lärande i sin 
diskussion om lekens betydelse som grund för lärande. Broström talar om 
vikten av ”transitory activities”, det vill säga aktiviteter som stöder barnet på 
vägen från lek till skolans formella lärande. Lärarens roll och agerande får i 
ett sådant perspektiv stor betydelse och handlar inte om att bara observera 
och vänta och se utan om att aktivt och tillsammans med barnen gå in i leken 
och aktiviteterna för att utmana och vidga barnens tänkande. Broström ger 
praktiska exempel på att arbetet med att skapa inre broar från talat språk till 
skriftspråk. Det kan handla om att stimulera skriftspråkliga aktiviteter när 
barnen leker till exempel skola, kontor, restaurang eller att på ett strukturerat 
sätt arbeta med texter genom att läsa, dramatisera, måla, samtala. Dessa olika 
former av lek kan förstås som ett verktyg för att knyta samman förskolans 
aktiviteter med skolans. Enligt Broströms argumentation leder inte lek i sig 
automatiskt till barns lärande och utveckling.  

Play only has a developmental potential when the play environment holds a 
possibility to challenge children to cross their zone of proximal development 
(Broström, 2007, p. 65). 

 
I förhållande till Broströms forskning presenteras jämförbara slutsatser av 
Bente Eriksen Hagtvet (2003) utifrån en studie om skriftspråksstimulering i 
norska sexårsklasser. Studien ingår i en större utvärdering av Reform 97, 
som bland annat innebar att norska barn börjar skolan vid sex års ålder i 
stället för som tidigare vid sju. Ett starkt skäl till ett tidigareläggande av 
skolstart var betydelsen av att alla barn skulle erbjudas möjligheter att delta i 
språkstimulerande aktiviteter, något som ses som särskilt viktigt för barn i 
riskzon för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  Enligt Eriksen Hagtvets 
studie besannas inte farhågorna om att den nya årskurs 1 skulle bli formali-
serad skola ett år tidigare; i stället framträder en bild av förskolans och sko-
lans traditioner i två parallella spår.  

En kombinasjon som hade integrert ”ytterpunktene” eller ekstremvariatene i 
hver av tradisjone: barnehagens frilek og en temmelig ”skolsk” og formalis-
tisk gjennomgang av alfabetet via arbeidsbøker” (Eriksen Hagtvet, 2003, s. 
218).  

Eriksen Hagtvet sätter fingret på att ungefär hälften av de fyra föreskrivna 
timmarna i årskurs 1 användes till lek som initieras av barnen, fri lek. Obser-
vationerna visar ytterst få exempel på att pedagogerna deltar i barnens lekar 
och inga där pedagogerna utnyttjar den potential dessa aktiviteter har för att 
stimulera skriftspråk. Leken används inte heller för att möta eller vägleda det 
enskilda barnet i dess individuella utveckling och lärarna har ganska vaga 
insikter i var de enskilda barnen befinner sig i sin språkutveckling. Det star-
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ka inslaget av fri lek och avsaknaden av stödjande dialoger gör att verksam-
heten i egenskap av att fungera som förebyggande av läs- och skrivsvårighe-
ter ifrågasätts av Eriksen Hagtvet.  

I samband med språk-, läs- och skrivutveckling finns det anledning att 
också uppmärksamma kontinuiteten för barnen vid övergångar, i synnerhet i 
den svenska modellen med övergång till skolan i två steg. Carina Fast (2007) 
har i en etnografisk studie följt sju barn under åren före och under det att de 
börjat förskoleklass och årskurs 1 i grundskolan, för att undersöka i vad mån 
och på vilka sätt barnen tillåts att använda sina tidigare erfarenheter av text-
orienterande aktiviteter i dessa verksamheter. I resultatet framkommer att 
skolan i mycket ringa grad tar till vara de erfarenheter och kompetenser bar-
nen bär med sig. För vissa barn innebär skolstarten ett stopp eller till och 
med ett steg tillbaka i den skriftspråkliga lärandeprocess som påbörjats 
mycket tidigare i barnens liv. I somliga fall erbjuds undervisning huvudsak-
ligen bestående av isolerad bokstavsträning på samma sätt i förskoleklass 
och i årskurs 1, oavsett om barnet kan läsa eller ej. Den språkliga ryggsäck 
som barnen har fyllt med erfarenheter från kultur, religion och media tas inte 
till vara för att skapa och utveckla den språkliga miljön. Barnens berättelser 
eller datorkunnande får ligga i träda, åtminstone i skolsammanhang.  

En liknande bild ges av Marianne Skoog (2012) i en studie om skriftsprå-
kande i förskoleklass och årskurs 1. Analyserna av det med etnografiska 
metoder insamlade materialet visar att arbetet med skriftspråket i förskole-
klass på många sätt liknar det som barnen sedan möter under det första året i 
skolan, det vill säga att stor vikt läggs vid formaliserat och strukturerat arbe-
te med att befästa kopplingen fonem och grafem. Det saknas en kontinuitet 
på så sätt att när barnen börjar i årskurs 1 möter de samma slags undervis-
ning, om än något utvecklad, kring bokstäver och den alfabetiska principen. 
I jämförelse med den studie från Norge som tidigare presenterats (Eriksen 
Hagtvet, 2003) finner inte heller Skoog några exempel på hur lärarna aktivt 
arbetar med att föra in skriftspråket i barnens fria leksituationer. 

Finland är ett av de få länder som, i likhet med Sverige, har obligatorisk 
skolstart för barnen det år de fyller sju år. De flesta av de finska barnen går 
dessförinnan i den förskola som erbjuds från det att barnen är sex år. I flera 
studier uppmärksammas övergången från förskola till årskurs 1 med ett sär-
skilt intresse mot skriftspråkslärande. En av dessa studier (Athola, Silinskas, 
Pojkonen, Kontoniemi, Niemi & Nurmi, 2010) vill söka svar på huruvida de 
särskilda aktiviteter som anordnas för att underlätta övergången mellan för-
skola och årskurs 1 har betydelse för barnens lärande i språk och matematik. 
Genom att undersöka sambandet mellan barnens lärande, som det visar sig i 
standardiserade test, och de aktiviteter som enligt lärarna anordnas visar 
forskarna att samband föreligger mellan dessa komponenter. En av de aktivi-
teter som förfaller ha starkast påverkan för barnens lärande i årskurs 1 är att 
lärarna från de båda skolformerna samarbetar kring läro- och kursplaner och 
på så sätt motverkar ett ”brott” i barnens lärandeprocess. En annan viktig 
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faktor är att skriftlig information om barnen överlämnas från förskola till 
skola. Andra, mera förekommande aktiviteter, som besök i skolan, evene-
mang och träffar med barn, föräldrar och lärare visar inga signifikanta sam-
band med barnens lärandeprocesser.   

 I ett svenskt försök att kartlägga barns olikhet och att erbjuda skolstart 
under inkluderande former genomfördes i Sävsjö kommun, det så kallade 
Sävsjöprojektet (Fischbein, 2007a; Fischbein, Rydelius & Björck Åkesson, 
2006).  I denna tvärvetenskapliga interventionsstudie deltog alla sexåringar i 
kommunen, indelade i två grupper. I försöksgruppen gjordes omfattande 
kartläggningar och diagnostiseringar av barnen under året i förskoleklass för 
att vid skolstart i hög grad kunna anpassa undervisningen efter elevernas 
behov. Särskilda satsningar gjordes på läs- och skrivområdet medan formell 
matematikundervisning fick vänta. Klasserna gjordes små, en förskollärare 
följde med till årskurs 1 som extra resurs och individuellt stöd gavs till vissa 
barn inom gruppens ram. Efter tre år kunde man i jämförelse med kontroll-
gruppen, som började skolan på ett mera traditionellt sätt, se att barnen i 
försöksgruppen uppvisade bättre resultat i både svenska och matematik, att 
de skattade sig själva högre vad gäller trivsel och förmåga, att inget barn fick 
en neuropsykiatrisk diagnos eller visade tecken på psykisk ohälsa och att 
pedagogerna uppgav att de hade upplevt en bättre arbetsmiljö än tidigare.  

Det i Sävsjöprojektet påvisade sambandet mellan en positiv skolstart, lä-
randeprocesser och psykiskt välbefinnande kan jämföras med en finsk longi-
tudinell studie (Halonen et al., 2006) i vilken sambandet mellan skriftspråks-
lärande och socioemotionella faktorer undersökts. 196 barn ingick i studien 
som pågick från det att barnen gick i förskolan (för sexåringar) till och med 
årskurs 2. Skriftspråkslärandet kartlades vid sex tillfällen genom testning av 
bland annat fonologisk medvetenhet, läsning, bokstavskännedom, språkför-
ståelse. De socio- emotionella faktorerna delades in i inre (nedstämdhet, 
ängslan) och yttre (socialt samspel med kamrater) och kartlades sex gånger 
genom en självrapporteringsenkät.  

Resultatet visar tydliga mönster av samband mellan de tre olika variabler-
na. De tidiga resultaten som avser förskola och årskurs 1 och övergången 
däremellan visar till exempel ett positivt samband mellan fonologisk medve-
tenhet i början av det sista året i förskolan, god läsutveckling och att barnen 
uttrycker få problem av socioemotionell natur. Långsam läsutveckling fram-
står i studien som en riskfaktor för inre socioemotionella problem både under 
det sista året i förskolan och i årskurs 1. Det visas också ett samband i mot-
satt riktning, det vill säga att problem som ängslan och nedstämdhet påver-
kar läsprocessen negativt. Ytterligare ett intressant resultat är att problem av 
inre karaktär under det sista året i förskolan också förefaller vara en riskfak-
tor för problem med utagerande problem som socialt samspel i årskurs 1.  

De ovan redovisade resultaten om ett starkt samband mellan skolresultat, 
för barn i yngre åldrar oftast kopplat till skriftspråkslärande, och socio- emo-
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tionella faktorer styrks ytterligare i flera andra översikter och artiklar (t.ex. 
Gustafsson et al., 2010; Poskiparta, Niemi, Lepola, Athola & Laine, 2003).  
 
Hinder i läs- och skrivprocessen har förståtts och bemötts på skilda sätt un-
der olika tidsepoker. Under de senaste hundra åren har några tydligt åtskilda 
paradigm efterträtt varandra. Mycket kortfattat och förenklat kan denna ut-
veckling beskrivas med att ett biologiskt-medicinskt synsätt vid tiden för 
förra sekelskiftet så småningom ersattes med ett psykologiskt-pedagogiskt. 
Det senare genererade en omfattande uppbyggnad av specialpedagogiska 
lösningar som läskliniker och läsklasser under femtio- och sextiotalet. Dessa 
monterades sedan ned då svårigheter med läsning och skrivning alltmer kom 
att betraktas som sociala konstruktioner och segregerande lösningar sågs 
stigmatiserande (Sandin & Zetterqvist Nelson, 2006).  

Idag präglas debatten av ord som konsensus och balans. Det förefaller 
som om de olika perspektiven till viss del kan beaktas parallellt. Hinder i läs- 
och skrivprocessen kan således förklaras och förstås på olika sätt och den 
under de senaste decennierna mycket omfattande läsforskningen har identifi-
erat såväl individ- som miljörelaterade faktorer av betydelse (Catts, Kamhi 
& Adlof, 2012). De två områden som är väl beforskade och ofta ges stort 
förklaringsvärde är fonologiska faktorer, det vill säga det som har med bear-
betning av språkljud att göra samt sociala faktorer som uppväxtmiljö och 
stimulans, men det finns också flera andra faktorer av vikt (Al Otaiba, Kosa-
novich, & Torgesen, 2012; Ellbro, 2004; Lundberg, 2010; Snow & Juel, 
2007; Stanovich, 2000, Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).  

Som påpekas av Christer Jacobson och Idor Svensson (2006) är verklig-
heten komplex, olika faktorer samverkar eller påverkar varandra.  Läs- och 
skrivsvårigheter måste, enligt dessa forskare, alltid förstås inom en samhälle-
lig och pedagogisk ram. Samhället ställer upp krav och förväntningar på 
medborgarnas läs- och skrivförmåga, till exempel genom nationella prov i 
svenska och svenska som andraspråk. Den pedagogiska eller didaktiska ra-
men antingen förstärker eller undanröjer hinder. Som visats i flera ameri-
kanska undersökningar (t.ex. Savage, 2006; Vellutino, Scanlon & Tanzman, 
1998) kan läs- och skrivundervisning som uppmärksammar olika barns för-
utsättningar och erfarenheter och tillhandahåller riktad och varierad under-
visning minska effekterna av ogynnsamma faktorer som till exempel be-
gränsningar i fonologisk känslighet. En motsatt effekt uppstår då den didak-
tiska praktiken inte förmår vare sig att identifiera eller förstå bakomliggande 
orsaker till varför ett barn möter svårigheter med läsning och skrivning och 
inte heller ge anpassat stöd till det enskilda barnet.  

Det har således funnits och finns alltjämt olika sätt att förstå och därmed 
också bemöta läs- och skrivsvårigheter, men det som står fast över tid är att 
en grupp barn möter dessa svårigheter. Enligt Mats Myrberg (2007b) är det 
”nästan fem procent av de unga i åldern 20-25 år i Sverige har en läs- och 
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skrivförmåga som gör att de endast klarar de allra enklaste läs- och skriv-
uppgifterna i vardagslivet” (s. 73).  

 I Skolverkets (2008d) sammanställning av senare års forskning om sär-
skilt stöd i grundskolan konstateras att läs- och skrivsvårigheter är den vanli-
gaste orsaken till att hinder uppstår i elevers lärandeprocesser. En av de rap-
porter som nämns är en undersökning om åtgärdsprogram (Skolverket, 2003) 
som visar att för elever i de tidiga skolåren är tillkortakommanden i det tidi-
ga skriftspråkslärandet en av de vanligaste orsakerna till behov av särskilt 
stöd. 37 av 40 i studien analyserade åtgärdsprogram från förskoleklass till år 
tre innehöll beskrivningar av läs- och skrivsvårigheter. Under våren 2006 
genomfördes den senaste internationella undersökningen om läsförmåga hos 
elever i år fyra, PIRLS (Progress in Reading Literacy Study). Undersökning-
en visar att svenska elever befinner sig bland de tio länder som har bäst re-
sultat men att det finns en nedåtgående trend jämfört med tidigare undersök-
ningar (Skolverket, 2007a).  

Många forskare argumenterar för vikten av att de barn som riskerar att 
möta svårigheter i skriftspråkslärandet identifieras och erbjuds adekvat stöd 
tidigt, det vill säga innan de upplever misslyckanden. Ett arbetssätt för att 
möta läs- och skrivsvårigheter som enligt forskning anses gynnsamt är en-
skild undervisning, ”en-till-en”. Detta förutsatt att det erbjuds som ett kom-
plement till annat stöd i den vanliga undervisningen och sker under intensiva 
och avgränsade perioder samt har ett stimulerande och meningsfullt innehåll 
(Adams, 1990; Ellbro, 2004; Eriksen Hagtvet, 2004; Frost; 2009; Højen & 
Lundberg, 1999; Myrberg & Lange, 2005; Samuelsson, 2006; Stanovich, 
2000).  

En studie om effekterna av en sådan variant av intensiv träning, RAFT 
(Reading And Fluency Training) har nyligen avslutats vid Göteborgs univer-
sitet (Wolff, 2011). I studien ingick 113 elever i årskurs 3 med läs- och 
skrivsvårigheter, varav hälften erbjöds den så kallade RAFT-träningen me-
dan de andra deltog i mer traditionell specialundervisning med stöd några 
gånger i veckan. Den individuella undervisningen/träningen med en special-
utbildad lärare 45 minuter dagligen riktades huvudsakligen mot att befästa 
kopplingen fonem och grafem och sträckte sig över tolv veckor. Resultatet 
visar att RAFT-träningen gav bättre resultat än den traditionella stödunder-
visningen på flera punkter som avkodning, stavning och läsförståelse, och att 
detta också gällde efter ett år. Det är ett forskningsresultat som ligger väl i 
linje med dem som tidigare redovisats i amerikanska studier av Joseph Tor-
gesson (2001, 2005).  

Det finns också forskare som menar att betoningen av enskild undervis-
ning kan ifrågasättas. Ett exempel på en sådan argumentation presenteras av 
Robert Savage (2006). Han representerar ett synsätt som länkar samman 
senare års psykologiska forskningsresultat gällande effektiv intervenering för 
elever som riskerar läs- och skrivsvårigheter med en sociopolitisk strävan 
mot en inkluderande undervisning. Savage ser skriftspråklighet ur ett 
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rättvise- och jämlikhetsperspektiv: ”the right to literacy is a key part of any 
equal opportunity agenda in education” (p. 349). Att inte lära sig att läsa och 
skriva kan i sig ses som exkluderande och det kan också få stora konsekven-
ser för andra områden. Savage betonar hur den pedagogiska miljön och un-
dervisningens utformning påverkar förekomsten av elever i svåra läs- och 
skrivsvårigheter, något som enligt Savage leder till att man kan ifrågasätta 
den omfattande diagnostiseringen av dyslexi11. Han utmanar också den rå-
dande uppfattningen bland många läs- och dyslexiforskare om betydelsen av 
”en-till-en”- undervisning för elever i svåra läs- och skrivsvårigheter. Tidig 
och strukturerad undervisning för alla barn redan i förskolan är att föredra ur 
ett kostnadsekonomiskt, effektivt och inte minst inkluderande perspektiv, 
enligt Savage. Undervisningen kan ske i mindre grupper eller i helklass; den 
bör ske kontinuerligt, under kortare pass och innehålla direkt strukturerad 
undervisning om den alfabetiska principen. Savage menar att detta ger alla 
barn goda möjligheter att lära sig att läsa och skriva och att det går hand i 
hand med och stöder idealen om en inkluderande skola.  

En annan risk med att i alltför hög grad fokusera de formalistiska fakto-
rerna för barn som möter hinder i sin läs- och skrivprocess uppmärksammas 
av Margareta Sandström Kjellin (2004, 2007). Hon har i en longitudinell 
studie följt 14 barns läs- och skrivaktiviteter under årskurs 1 och därefter 13 
av dessa under årskurs 4. Sandström Kjellin visar att barn i läs- och skrivsvå-
righeter ofta erbjuds undervisning och stöd relaterade till den tekniska sidan 
av läsning, exempelvis uppgifter och övningar i avkodning. Mer sällan riktas 
undervisningen för dessa barn mot högre nivåer av läsning och skrivning, 
som till exempel att formulera egna texter eller analysera olika slags texter. 

Ytterligare en faktor av betydelse för barns läs- och skrivutveckling är 
den som rör lärares kompetens och teoretiska kunskap (Myrberg, 2001; 
Snow, Griffin & Burns, 2005; Snow & Juel, 2007; Sternberg & Grigorenko, 
2000). Dessa författare menar att det krävs kvalificerade kunskaper om såväl 
den komplexa läsprocessen som om hur hinder för denna kan uppstå och 
förhindras för att kunna ge adekvat stöd till barn med läs- och skrivsvårighe-
ter. I en svensk studie av Tarja Alatalo (2011) undersöks just detta. Lärare 
som arbetar på lågstadiet, klasslärare och specialpedagoger, fick svara på ett 
test som kartlade kunskaper om skillnader mellan talat och skrivet språk, om 
språkets strukturer och om stavningsregler. De lärare som omfattas av studi-
en visar betydande brister inom detta område och som Alatalo ser det är det 
många av lärarna som saknar förutsättningar att kunna bedriva en skicklig 
läs- och skrivundervisning. I de intervjuer som kompletterade kunskapsenkä-
terna framkom att en vanlig strategi för att stödja barnen var att försöka få 

                               
11 Dyslexi kännetecknas av svårigheter med att avkoda ord, läsa med flyt och förståelse och 
att stava. Detta är en specifik typ av läs- och skrivsvårigheter som har sin grund i nedsatt 
förmåga att hantera det fonologiska systemet (http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-
kompetens/Pedagogiska-konsekvenser-av-funktionsnedsattning/Dyslexi/). Se vidare t.ex. 
Myrberg, (2007a). 
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dem att läsa mera. Det visar, som Alatalo framhåller, en bristande teoretisk 
insikt om läs- och skrivprocesser och hur de kan stödjas om de är problema-
tiska.     

Det finns också andra dimensioner av lärares pedagogiska kompetens än 
teoretiska. Enligt Frost (2002) innefattas också empati och respekt för det 
enskilda barnet, ett reflekterande förhållningssätt och ett arbetssätt som 
sträcker sig vida utöver en metod eller lärsystem. En text som har fått stort 
genomslag under senare år är John Hatties (2009) metastudie om hur olika 
faktorer påverkar elevers studieresultat. Den, enligt Hattie, allra viktigaste 
komponenten i förhållande till undervisning är lärarens kompetens och då i 
synnerhet sett till samspelet och relation mellan lärare och elev, samt att 
läraren förhåller sig aktivt till såväl undervisningen som elevens lärandepro-
cess och gör dessa synliga. En faktor som uppmärksammas och ges stort 
värde av Hattie & Timperley (2007) är återkoppling från lärare till elev. 
Även det som sker i motsatt riktning, genom att elever kommunicerar sitt 
lärande ses som betydelsefullt.  

I den refererade forskningen poängteras huvudsakligen betydelsen av att 
skapa rika och språkstimulerande miljöer, men det argumenteras också för 
värdet av att tidigt identifiera och erbjuda särskilt stöd till de barn som ses 
vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Innebörden av 
tidig identifiering och kartläggning av barns individuella förutsättningar kan 
diskuteras utifrån olika ståndpunkter. Vi har i Sverige kunnat se en utveck-
ling mot att elevers utveckling och lärande kartläggs och dokumenteras i allt 
högre utsträckning Det finns laglig reglering om individuella utvecklings-
planer sedan 2006 och sedan 2000 om åtgärdsprogram för barn i behov av 
särskilt stöd (SFS 2010:800). Förskola och förskoleklass omfattas inte av 
detta men det förefaller som om skolans kultur sipprar ned till dessa verk-
samheter och det förekommer att kommuner använder samma typ av doku-
mentation i förskola och skola. I den forskning från förskoleområdet som 
belyser utvecklingsbedömningar och dokumentation visas hur detta bidrar 
till att svårigheter hänförs till det enskilda barnet och inte till interaktionen 
mellan barn och pedagogisk miljö (Persson, 2008). 

Under senare tid har flera exempel på en praxisnära forskning som ur ett 
elevperspektiv belyser specialpedagogiska insatser kopplade till läs- och 
skrivsvårigheter redovisats i Sverige. De har ofta en retrospektiv karaktär, 
det vill säga att barn och ungdomar berättar om hur de har upplevt det speci-
alpedagogiska stöd de har fått under skoltiden. I en longitudinell intervjustu-
die (Heimdahl Mattson, Fischbein & Roll-Pettersson, 2010; Heimdahl Matt-
son & Roll-Pettersson, 2007) framkommer att bland de elever som erbjudits 
stöd för att kompensera läs- och skrivsvårigheter upplevs lärarens kompetens 
som en viktig faktor. Uppfattningen om inkluderande respektive exkluderan-
de specialundervisning bland dessa elever kan beskrivas som ambivalent. Å 
ena sidan framför de att de har behövt stöd av pedagoger som är kompetenta 
inom området, att inte få sina svårigheter uppmärksammade ses som nega-
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tivt. Å andra sidan har de upplevt den segregerande undervisningen enskilt 
eller i grupp som utpekande och stigmatiserande; detta i högre grad än en 
eventuell diagnos.  

Liknande slutsatser dras i Dennis Groths (2007) undersökning bland ele-
ver som fått specialundervisning under sin skoltid. De intervjuade eleverna 
efterfrågar en större flexibilitet som bygger på samarbete mellan elev och 
pedagog och där utgångspunkten är ett inkluderande sammanhang.  

I en delrapport (Jönsson och Tvingstedt, 2002) från projektet Elever i svå-
righeter har elever i mellanåren som har deltagit i specialundervisning inter-
vjuats om sin skolvardag och om hur det var att börja i skolan. I dessa inter-
vjuer uttrycks av flera elever att de är nöjda med att ha fått gå ifrån klassen 
för att få undervisning i en mindre grupp eller individuellt. Det kan urskiljas 
några olika bevekelsegrunder som trygghet, lugn och ro, möjligheter att för-
stå, andra undervisningssätt. Flera uppger dock att de har känt sig stigmatise-
rade och utpekade när de har gått iväg till specialundervisningen.  

Med utgångspunkt i en intervjuundersökning bland barn/ungdomar med 
diagnosen dyslexi konstaterar Gunnel Ingesson (2007) att dessa upplevt de 
första sex åren i skolan som de allra svåraste. Hon lyfter fram flera bestånds-
delar som skulle kunna förklara detta något överraskande resultat. En faktor 
är att barnen som möter hinder ofta får gå ifrån den ordinarie klassrumsge-
menskapen för att få stöd. Detta sker i en ålder då det är extra känsligt att 
skilja sig från mängden. En annan är att barnen upplever en tid av stor förvir-
ring då de inte utvecklar sin läsförmåga som sina klasskamrater och de fort-
farande inte har fått en förklaring. De känner sig dumma och otillräckliga. På 
så sätt menar Ingesson att en diagnos kan förändra den egna identiteten, dys-
lexin är bara en del av ens person.  

Just detta, att skolan och lärarna ser till hela människan och att svårighe-
ter med att läsa och skriva är en del är också huvudresultatet i en intervjustu-
die av Cecilia Nielsen (2005, 2011). Hon har i en undersökt hur barn och 
vuxna med läs- och skrivsvårigheter ser på vad som är det allra viktigaste i 
lärares förhållningssätt och strategier för att stödja dem i deras lärande. För-
utom betoningen av att mötas som en hel individ ses också förståelse för 
svårigheten med att läsa och skriva samt effektfulla redskap för att komma 
över dessa som viktiga.  

Under senare tid har Finlands goda PISA-resultat12 vad gäller barns läs-
förmåga riktat fokus mot den finska skolan. Det förekommer ett flertal för-
klaringar till de goda resultaten, som till exempel mycket välutbildade lärare 
och det finska språkets nära korrespondens mellan fonem och grafem. I det 
här sammanhanget finns också anledning att uppmärksamma de specialpe-
dagogiska faktorer som ges stor betydelse av finska forskare (Kivirauma & 

                               
12  PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som var 
tredje år genomför undersökningar av femtonåringars förmågor inom matematik, naturveten-
skap och läsförståelse (www.Skolverket.se). 2012-08-02 
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Ruoho, 2007; Sarromaa Hausstätter & Takala, 2011; Savolainen, 2009).  I en 
jämförelse med svenska förhållanden mejslar Kristina Ström och Ulla Lahti-
nen (2012) ut några för finska förhållanden centrala faktorer: 1) fokus på de 
yngsta barnen 2) tidig identifiering av svårigheter 3) omedelbart stöd redan i 
förskolan 4) tyngd på tal-, läs- och skrivutveckling 4) övergången från för-
skola till skola förbereds och följs noggrant. En övervägande del av special-
undervisningen satsas således på förskola och det första året i skolan och 
många elever får specialundervisning en del av undervisningstiden under 
dessa år. Författarna menar att detta har betydelse i ett inkluderingsperspek-
tiv: Dels blir specialundervisning så vanligt att stämplingseffekten minskas, 
dels undanröjs i många fall hinder för fortsatt lärande och för sekundäreffek-
ter av socioemotionell karaktär.  

Frågan om inkludering sett till utbildning och undervisning är en av de 
faktorer som fokuseras i det avsnitt som följer, inledningsvis med utgångs-
punkt i en tillbakablick.     

Från institution till inkludering 
I skolans arbete med att möta elevers olikhet är specialpedagogisk verksam-
het den praktik som erbjuder särskilt stöd till elever i svårigheter och på så 
sätt svarar mot styrdokumentens skrivning om specialpedagogiska insatser:  

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. 
Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven till-
hör (SFS 1994:1194, kap 5, §5).  

 
I och med genomförandet av en folkskola för alla barn uppstod snart ett be-
hov av att differentiera undervisningen. Runt det förra sekelskiftet var det 
vanligt att man tillämpade växelundervisning, minimikurser och/eller kvar-
sittning13  (Ahlström et al., 1986; Nordström, 1968; Ödman, 2006). Vid den 
tiden inrättades också olika institutioner för barn med olika funktionsned-
sättningar som syn- och hörselnedsättningar och den undervisning som ut-
vecklades inom dessa institutioner ses ofta som grunden till specialpedago-
gik och specialpedagogisk verksamhet (Armstrong, 2002). Även för barn i 
svåra sociala omständigheter byggdes institutioner och anstalter upp. Så 
småningom ersattes dessa olika sätt att differentiera och särskilja elever av 

                               
13 Växelundervisning innebar att en lärare övervakade och ledde undervisning för en grupp med upp mot 
hundra elever. Detta skedde med hjälp av monitorer, det vill säga en slags hjälplärare och homogent 
sammansatta nivågrupper.  Under tiden från folkskolans tillkomst och fram till Normalplanen 1900 
tillämpades det som kallades minimikurser, det vill säga att barn på grund av svag begåvning och/eller 
fattigdom kunde lämna skolan efter att de tillägnat sig ett minimum av kunskaper. Under slutet av arton-
hundratalet genomfördes en skolorganisation med olika årskurser och för att få flytta upp en klass krävdes 
att man uppfyllde vissa kunskapskrav.  Detta gjorde att kvarsittningen var omfattande och många föll för 
åldersstrecket med ganska ringa kunskaper (Ahlström et al., 1986; Nordström, 1968; Ödman, 2006). 
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ett omfattande system av specialklasser. De var vanligtvis inrymda i den 
vanliga skolan, även om vissa specialskolor för elever med syn- hörsel och 
språknedsättningar behölls och fortfarande existerar i någon form. (Ahlström 
et al., 1986; Nordström, 1968)   

I Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) beskrivs specialundervisning som en 
individualisering av den vanliga undervisningen, bedriven i särskild klass, i 
mindre tillfällig grupp eller individuellt. Klinikundervisning, det vill säga 
enskild eller gruppundervisning på särskilt anpassad plats med specialutbil-
dad lärare, rekommenderas för barn som behöver särskilt stöd i svenska, 
matematik och tal. Ahlström et al. (1986) tolkar den nya synen på specialun-
dervisning i Lgr 62 som ett uttryck för att man ville motverka den omfattan-
de specialklassverksamheten som höll på att utvecklas till ett eget skolsy-
stem och detta sågs inte förenligt med grundtankarna om en skola för alla. I 
visionen om den heterogena skolan för alla, som skulle vara en förberedelse 
för ett liv i ett demokratiskt samhälle och som är tydlig i Lgr 62 och dess 
förarbeten, ses ändå specialundervisning som något acceptabelt, eller till och 
med önskvärt i den grundskola som för övrigt var sammanhållen. Specialun-
dervisningen expanderade också kraftigt under sextiotalet och då i första 
hand i formen samordnad specialundervisning (Egelund, Haug & Persson, 
2006).  

I den utredning, SIA, som tillsattes i början av sjuttiotalet för att se över 
skolans inre arbete (SOU 1974:53) formulerades kritik mot specialundervis-
ningen, då den trots sin mycket stora omfattning inte kunde garantera alla 
elever en fullgod utbildning. Utredningens förslag, som senare låg till grund 
för den nya läroplanen, Lgr 80, gick ut på att specialpedagogisk metodik 
skulle genomsyra hela skolan (Egelund et al., 2006). I läroplanen (Skolöver-
styrelsen, 1980) beskrivs att synen har vidgats från att se elevers svårigheter 
som individbundna till att även omfatta den pedagogiska miljön. Detta med-
för, enligt skrivningen i läroplanen, att åtgärder och stöd i första hand måste 
vara förebyggande och syfta till att på olika nivåer anpassa undervisningen 
så att hinder för lärande och utveckling elimineras. Det är i arbetsenheterna 
dessa problem ska lösas genom en flexibel resursanvändning och med speci-
allärare som en i arbetslaget. Åtgärdsprogram för de elever som riskerar att 
ej nå kunskapsmålen i år 5 och 9 lanseras. 

I nuvarande Skollag föreskrivs att utbildningen ska ta ”hänsyn till barns 
och elevers olika behov och att de ska ges stöd och stimulans så att de ut-
vecklas så långt som möjligt” (SFS 2010:800, 1 kap, 4§).  Vidare anges att 
om det framkommer att en elev är i behov av särskilt stöd, i bemärkelsen att 
han eller hon riskerar att ej uppnå läroplanens kunskapskrav eller på andra 
sätt uppvisar svårigheter i skolsituationen, ansvarar rektor för att detta utreds 
och att ett åtgärdsprogram upprättas i samarbete med elev och förälder. Om 
det inte finns särskilda skäl skall stödet ges inom den klass eller grupp ele-
ven tillhör.  
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Sammantaget finns det i de strävanden som gjorts alltsedan slutet av ar-
tonhundratalet för att få till stånd en skola som ska vara för alla, en underlig-
gande uppfattning att ”för alla” ändå har sina tydliga avgränsningar. Paral-
lellt med strävandet mot en gemensam folkskola som bottenskola vid tiden 
runt förra sekelskiftet växte specialskolor och anstalter fram i mycket stor 
omfattning. Att differentiering av dem med stora svårigheter var nödvändig 
för att alla medborgare skulle se folkskolan som ett alternativ var en uttalad 
uppfattning. Vid tiden för genomförandet av enhetsskolan, som sedan blev 
grundskola, byggdes hela det omfattande systemet med specialklasser och 
klinikundervisning upp. Avskiljandet av dem med funktionsnedsättningar 
och stora behov kan ses som en av förutsättningarna för att kunna få igenom 
en skola för alla, eller nästan alla. Idag finns tydliga direktiv i lagar, förord-
ningar och föreskrifter om att undervisningen ska vara inkluderande och för 
alla. Samtidigt pågår en mycket omfattande differentiering av barn, dels 
inför och kring skolstart till olika specialskolor och även inom ramen för 
grundskolan.14  Många elever undervisas i små grupper eller enskilt i det som 
tidigare kallades klinik, men som numera får modernare beteckningar. (Ege-
lund et al.; 2006; Skolverket, 2007b)  

Kritiken mot det traditionella individinriktade, psykomedicinska sättet att 
förhålla sig till specialpedagogik och den diskussion som har uppstått i köl-
vattnet av denna har bäddat för ett nytt sätt att se på hur skolan ska tillgodose 
elever i behov av särskilt stöd. I styrdokumentens skrivningar framträder 
bilden av den ideologi om en skola för alla som har vuxit fram efter andra 
världskriget och till vilken begrepp som inkludering och delaktighet kan 
knytas. Sverige var en av de nationer som 1994 undertecknade Salamanca-
deklarationen (Unescorådet, 2006), i vilken riktlinjer och principer för un-
dervisning av barn i behov av särskilt stöd anges. Denna deklaration15 har en 
tydligt uttalad målsättning om en inkluderande skola (inclusive education) 
och en vision om att alla barn skall undervisas tillsammans, oavsett fysiska, 
känslomässiga, sociala, språkliga eller andra villkor.  

 
…] alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende 
av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna 
måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme 
för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en 
kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ra-
mar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokalsam-
hället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot 
uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola (Unescorådet, 2006, s. 
18). 

                               
14 Det svenska utbildningssystemet anordnar och erbjuder särskola för barn med utvecklings-
störning och specialskolor för barn med hörsel- syn eller språkbegränsningar. (Skolverket, 
2008b). 
15 En deklaration är en gemensam ståndpunkt som de deltagande länderna ställer sig bakom 
och den har inte samma rättsliga betydelse som en konvention. (Unescorådet, 2006) 
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I texten används begreppen ”inclusive education” och ”inclusion” flitigt och 
dessa har sedan Salamancadeklarationen undertecknades fått stort genomslag 
i internationella sammanhang.  ”Inclusive education” ersätter allt oftare be-
greppet ”special(needs) education” i diskussionen om barn i behov av sär-
skilt stöd. Enligt Bengt Persson (2007b) har ”special(needs) education” allt-
mer kommit att stå för ”speciella åtgärder riktade till barn med speciella 
svårigheter i speciella miljöer” (s. 55-56) något som i många länder inte ses 
förenligt med talet om en inkluderande undervisning.16  

I enlighet med denna förskjutning mot ”inclusive education” ändrades 
också examensordning och därmed arbetsuppgifter för svenska pedagoger 
inom det specialpedagogiska fältet. Speciallärarexamen ersattes med en ny 
examen, vilket ledde till en yrkeskategori, specialpedagoger. Det tidigare 
uppdraget att arbeta avskilt med elever i behov av särskilt stöd ersattes med 
ett betydligt vidare uppdrag. Kort sammanfattat innebar det nya uppdraget 
att på ett övergripande plan ansvara för att verksamheten i förskola och skola 
ger förutsättningar för alla olika barns lärande (Persson, 2007a). 2007 kom-
pletterades specialpedagogexamen med en ny speciallärarutbildning med 
syfte att ge fördjupad kompetens för att arbeta med särskilt stöd i språk-, 
skriv-, läs och matematikutveckling. Denna utvidgades sedan till att omfatta 
ytterligare specialiseringar: dövhet eller hörselskada, synskada, grav språk-
störning samt utvecklingsstörning (SFS 2011: 186).    

I den svenska översättningen av Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) 
har man valt att översätta ”inclusion” med integrering, ett begrepp som en-
ligt Ingemar Emanuelsson (2004) i sin ursprungsbetydelse står för en sam-
manhållen gemenskap av sinsemellan olika individer. Så småningom har 
begreppet sedan det började användas under sextiotalet alltmera kommit att 
stå för att någon integreras, från att ha varit segregerad. I utbildningssam-
manhang används ofta integrering i betydelsen att individerna anpassar sig 
till skolan och integrering ersätts allt oftare med inkludering (Emanuelsson, 
2004; Nilholm, 2006a; Tøssebro, 2004).  

I tillägget som gjordes till Salamancadeklarationen efter tio år (Unesco, 
2006) beskrivs inkludering som ”ett synsätt där skolan ska vända sig till, och 
möta alla elevers skiftande behov, genom att ge dem lika möjligheter till 
lärande, kultur och kommunikation som andra i samhället” (s. 42). 17 Den 
andemening som framträder i Salamancadeklarationen förtydligas av Skol-
verket med följande formulering: 

                               
16 Forskningsartiklar med koppling till barn i behov av särskilt stöd publiceras till exempel i 
European Journal of Special Needs Education och i International Journal of Inclusive Educa-
tion. 
17 2006 utgavs Salamancadeklarationen i en ny upplaga med ett tillägg ”Tio år efter”. För att 
spegla vad Salamancadeklarationen har betytt i verkligheten återges där ett antal artiklar från 
ett specialnummer av tidningen EENET från ”Enabling Education Network”.  Numret hand-
lade om vad som hänt tio år efter konferensen i Salamanca (Unesco, 2006). 
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Principen i skollagsstiftningen är att barn i behov av särskilt stöd ska under-
visas inom det ordinarie skolväsendet, dvs. i sin ordinarie klass i sin närmaste 
skola. Undervisningen ska vara inkluderande, dvs. alla elever skall i största 
möjliga mån undervisas tillsammans (Skolverket, 2008b, s. 28). 

 
Inom det specialpedagogiska fältet kan framväxten av ”inclusive education” 
och talet om inkludering och en inkluderande undervisning/skola kopplas till 
ett kritiskt perspektiv på specialpedagogik, där inkludering ses som en själv-
klar rättighet för alla barn och unga.   

Meeting special needs within mainstream schools involves, first and fore-
most, crucial questions and decisions concerning values and attitudes, rather 
than “how” questions related to the curriculum, teaching methods etc. (Tho-
mas & Vaughan, 2005, p. 77) 

 
Inkludering är ett begrepp som har fått allt större betydelse under senare tid, 
något som framträder tydligt i de dokument som styr skolan. Claes Nilholm 
(2006a) ser inkludering som ett ”plusord” med positiva associationer, vilket 
får till följd att det görs anspråk på begreppet från många håll och därmed 
också blir allt svårare definiera.  

Det finns alltså en mängd olika sätt att förstå och förhålla sig till inklude-
ring men två, om än diffusa och till viss del överlappande, synsätt kan urskil-
jas. Inkludering kan från en horisont förstås som en mänsklig rättighet att 
likna vid till exempel rösträtt. Sett ur det perspektivet är det tämligen me-
ningslöst att diskutera inkludering i termer av effekter av undervisningen 
eller huruvida det är bra eller dåligt för den enskilde individen (Skrtic, 1995; 
Thomas & Loxley, 2001; Thomas & Vaughan, 2005).  

Inkludering kan också diskuteras utifrån positionen att segregerande un-
dervisning kan vara acceptabel om den ses leda till ökade möjligheter till 
framtida deltagande i ett demokratiskt samhälle (Helldin, 1997; Jones, 
Thorn, Chow, Thomson & Wilde, 2002; Nelson, 2003; Paul, French & 
Cranston-Gingras, 2001). Detta sätt att förhålla sig till inkludering, det vill 
säga att den segregerande undervisningen på sikt kan leda till inkludering för 
individen, är enligt Peder Haug (1998, 2004) vanligt i det svenska utbild-
ningssystemet, något som enligt Haug närmast är att betrakta som ”segrege-
rad integrering”.  

  I diskussionen kring undervisning kan således olika positioner urskiljas i 
sättet att tolka och förhålla sig till inkludering och de konsekvenser det kan 
ge för barn i behov av särskilt stöd. Det är ett område förenat med en stor 
komplexitet, präglat av det dilemma som Mats Börjesson och Eva Palmblad 
(2003) sammanfattar som ”rätten till stöd kontra rätten att slippa definieras 
och behandlas som avvikande” (s. 14) och det finns olika vägar att försöka 
kringgå detta dilemma.  

Uppfattningar kan dikotomiseras på det sätt som visats ovan. Ett alterna-
tivt sätt att se är att begreppet inkludering relaterat till utbildning förstås i 
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termer av en skola som både erbjuder ett demokratiskt deltagande för olika 
barn och olika former av stöd, hjälpmedel och undervisningsformer som gör 
undervisningen tillgänglig för alla och ger, för framtiden, nödvändiga red-
skap. Detta resonemang kan illustreras med ett exempel från en text av Tom 
Hehir (texten finns återgiven i Thomas & Vaughan, 2005, p. 106) om en elev 
med synnedsättning. Hon eller han har, med Hehir’s argumentation, både en 
demokratisk rättighet att ingå i ett inkluderande skolsammanhang tillsam-
mans med andra på lika villkor, såväl som rätt till en adekvat utbildning som 
innefattar specifika kunskaper för att, som blind, kunna delta i samhällslivet. 
Som poängteras av Christina Hellblom-Thibblin (2004) är det en utmanande 
uppgift för skolan att hitta balansen mellan att ”å ena sidan bejaka elevers 
olikheter och å andra sidan sträva efter att hjälpa elever att övervinna svårig-
heter” (s. 122).  

Det har genomförts en hel del forskning under senare tid med syfte att 
fånga barn och ungas upplevelser av undervisningsmiljöer och dess inklude-
rande respektive exkluderande effekter. Ett exempel på forskning som gjorts 
bland yngre barn är en etnografisk studie som genomförts av Kyriaki Mes-
siou (2006a, 2006b, 2008) på Cypern. Hon har studerat barns upplevelse av 
marginalisering i skolsammanhang. Inledningsvis intervjuades 227 elever i 
åldern 5-12 med hjälp av en särskild teknik, ”message in the bottle”, elever-
na blev ombedda att formulera ett meddelande till någon på en annan planet 
om något som de ville förändra eller som gjorde dem ledsna på skolan. Des-
sa intervjuer utgjorde tillsammans med deltagande observationer och samtal 
med lärarna underlag för Messious slutsats att marginalisering kan förstås på 
fyra skilda sätt: 1) Barnet känner sig marginaliserad och det är också lärarens 
och de andra elevernas uppfattning. 2) Barnet känner sig marginaliserad men 
de flesta runt omkring uppfattar det inte så. 3) Barnet beskriver vissa situa-
tioner av marginalisering men verkar inte uppleva det som utanförskap. 4) 
Barnet upplever marginalisering men erkänner det inte. I Messious studie 
placerade sig nära hälften av fokusgruppens elever i den första gruppen, det 
vill säga att både de själva och omgivningen upplevde dem som marginalise-
rade.  

Messiou menar vidare att marginalisering kan uppkomma på två olika ni-
våer, social och akademisk. Den sociala nivån omfattar tillhörighet och vän-
skap i kamratgruppen medan den akademiska marginalisering uppstår när en 
elev inte ges möjligheter att delta i det som sker i klassrummet. Sammanfatt-
ningsvis argumenterar Messiou för att marginalisering bör förstås som soci-
alt konstruerat och kan förändras mellan olika sociala miljöer. Det finns inte 
någon tydlig definition av marginalisering utan det måste förstås i relation 
till elevernas upplevelse knutet till den speciella skolkontexten. 

…] there is no single way of conceptualizing marginalization, but alternative 
ways of viewing the child’s experience. The children’s voices, then, must be 
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heard in order to make apparent these possible ways of viewing marginaliza-
tion (Messiou, 2006a, p. 53).   

 
Något som ofta tas upp i texter om en inkluderande skola är hur mötet med 
barn med funktionsnedsättningar i en inkluderande verksamhet kan ge viktig 
livskunskap om människans olika villkor till alla barn. Elever får en större 
tolerans för och förståelse av olikhet, i synnerhet om de får information om 
innebörden av en speciell funktionsnedsättning eller svårighet. (Horne & 
Timmons, 2009; Westling Allodi, 2005). Mara Westling Allodis studie visar 
till exempel att eleverna i klasser där det finns elever med funktionsnedsätt-
ningar upplever ”en miljö med mer kompetens, samarbete, delaktighet och 
ansvar, än elever i klasser utan elever med funktionshinder” (s. 46).  Enligt 
Westling Allodis tolkning kan det goda klimatet bero på olika faktorer som 
att klassen har mer vuxenresurser och att det sociala samspelet sätts i fokus. 
Dessutom blir det nödvändigt för lärarna i den heterogena gruppen att anpas-
sa undervisningen till varje individ.  

En intressant jämförelse kan göras med en enkätundersökning från Tai-
wan (Hsieh, Hsieh, Ostrosky & McCollum, 2012) om attityder till inklude-
rande undervisning hos lärare som undervisar i skolans första årskurs. I stu-
dien undersöks samband mellan lärarnas attityder och olika bakgrundsfakto-
rer som till exempel antal år i yrket, specialpedagogisk utbildning och erfa-
renhet samt nuvarande arbetssituation. En av de två faktorer som enligt 
studien påvisade ett samband med positiva attityder till inkludering är om 
läraren hade en elev med funktionsnedsättning i sin klass vid tiden för un-
dersökningen. Den andra faktorn av betydelse var skolans storlek; lärare från 
mindre skolor var i större utsträckning positiva. 

   Utifrån den forskning som har gjorts av Ulf Janson (2001, 2004, 2005) 
om delaktighet i förskola och skola beskrivs två väsensskilda kulturer; en 
vertikal omsorgskultur och en horisontell lekkultur. Målsättningen med in-
kludering av funktionell olikhet är, enligt Janson, att erbjuda barnet medlem-
skap i horisontella kulturer, det vill säga att ingå på ett förhandlande, givan-
de och tagande sätt i kamratgruppens gemenskap och aktiviteter. Det stöd 
som ges av de vuxna bör inriktas på att skapa ett reellt handlingsutrymme 
snarare än att stärka goda intentioner. Annars finns en risk för att barnen 
övertar de vuxnas omsorgskultur vilket leder till hjälplöshet, passivitet och 
utanförskap för barnet med funktionsnedsättning. Lärarens uppgift är att 
intervenera så att det skapas förutsättningar för att erfarenheterna och följ-
aktligen även attityderna ändras.  

Julie Allan (1998, 1999) har också studerat processer i inkluderande verk-
samheter för barn i skolåldern genom att med Foucault som teoretisk grund 
analysera formella och informella diskurser. Hon ger en på vissa punkter 
annorlunda bild av delaktigheten hos barn med funktionsnedsättningar som 
inkluderats i vanliga skolor. Något som är jämförbart med Janson är betydel-
sen av kamraternas förhållningssätt. Allan talar om funktionen av ”spärr-
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vakt”, det vill säga en slags maktstruktur som de ”vanliga” barnen besitter 
och som kan verka negativt eller positivt för om en elev med nedsättning 
släpps in i gemenskapen eller ej. I Allans analys av de vanliga barnens 
diskurs kan man se hur de överför och producerar makt, genom oskrivna 
regler och uppförande.  

Göran Nygren (2008) har i en etnologisk fältstudie följt sex 
barn/ungdomar med det gemensamma att de alla har ett rörelsehinder. Ny-
gren visar i sin studie betydelsen av elever som verkar inkluderande, det vill 
säga hur de främjar samspel mellan den rörelsehindrade eleven och dem 
själva, och också verkar för att den rörelsehindrade skall ingå och delta i 
olika gruppaktiviteter. Nygren menar att dessa elever är en betydande social 
resurs för den rörelsehindrade eleven men också för det sociala livet i klas-
sen och i skolan överhuvudtaget. Att läraren överlåter till eleverna att själva 
organisera sig är något som kan få exkluderande och marginaliserande effek-
ter för eleverna med rörelsehinder. Observationerna i studien visar att det 
hände att de ”blev över”. Förutom betydelsen av social delaktighet och un-
dervisning/lärande framträder frågan om inkludering och exkludering som 
central. Alla berörda menar att inkluderande åtgärder ska eftersträvas, men i 
Nygrens fältarbete framkommer hur komplext detta blir i praktiken.  

Skolvardagens mångfald av situationer och platser, innebar en mängd avväg-
ningar och valsituationer, såväl socialt som kunskapsmässigt, för både vuxna 
och barn” (Nygren, 2008, s. 81).  

Gemensamt för Westling Allodi, Janson, Allan och Nygren är den betydelse 
de ger den pedagogiska interventionen; lärares förhållningssätt och didaktis-
ka strategier har stor betydelse i relation till barns villkor för inkludering.  

Flera studier som gjorts under senare år (Asp-Onsjö, 2006; Hellberg, 
2007; Messiou, 2006a; Szönyi, 2007) pekar på att inkludering och delaktig-
het är väl övergripande och trubbiga begrepp för att beskriva skolans prakti-
ker på ett tillfredsställande sätt. Lisa Asp-Onsjö (2006) föreslår till exempel 
att inkludering kan beaktas utifrån de tre aspekterna rumslig, social och di-
daktisk. Den första, den rumsliga, avser i vilken utsträckning eleven till-
bringar sin tid i samma lokal som sina klasskamrater. Den andra, den sociala, 
handlar om delaktighet i ett socialt sammanhang med kamrater och personal. 
Slutligen, den didaktiska, innebär att de didaktiska förutsättningarna är an-
passade för att utveckla elevens lärande. Asp Onsjö visar i sin undersökning 
att eleverna kan vara ”inkluderade” i någon av dessa aspekter eller i alla tre. 
På ett liknande sätt lyfter Kristina Szönyi (2005, 2007) i sina studier om 
elevers delaktighet och marginalisering fram olika innebörder av delaktighet 
som framkommer i de intervjuade elevernas berättelser: social delaktighet, 
uppgiftsorienterad delaktighet och upplevd tillhörighet.  
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Utöver studier med fokus på barns erfarenheter finns också de som beaktar 
hur lärare förhåller sig och arbetar för att möta olikhet under inkluderande 
former. Så till exempel undersöks i en kanadensisk studie (Horne & Tim-
mons, 2009) lärares uppfattningar om hur inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd påverkar det dagliga arbetet i klassrummet. Med utgångspunkt i 
en enkätundersökning valdes fem lärare ut och intervjuades. I studien fram-
kommer att en majoritet av lärarna är positiva till att elever i behov av sär-
skilt stöd får sin undervisning inom ramen för den vanliga klassen. För att 
detta skall fungera betonar lärarna betydelsen av en drivande skolledare som 
kan påverka förutsättningarna för ”inclusive education”.  En annan viktig 
faktor är att få fortbildning vilket lärarna anser sig behöva för att på rätt sätt 
möta variationen bland eleverna. En omständighet som ofta upplevs som ett 
hinder för inkludering av lärare är tid; tid för den planering och samverkan 
som är nödvändig för att organisera anpassad undervisning för en elev i be-
hov av särskilt stöd. Det kan handla om möten med andra yrkesgrupper och 
med föräldrar, handledning i det pedagogiska arbetet för en assistent med 
mera. Författarna menar utifrån sin studie att inkludering inte längre ifråga-
sätts, utan det som bekymrar lärarna är på vilket sätt det ska göras så att det 
blir så bra som möjligt.  Enligt lärarna i undersökningen krävs mindre klas-
ser, planeringstid och stöd i att anpassa undervisning och miljöer.  

Ann Petriwskyj (2005, 2010) har med fokus på övergången mellan för-
skola och skola i Australien studerat lärares pedagogiska möten med olika 
barn, “diverse learners”. Enligt Petriwskyj (2010) föreligger en begreppsför-
virring kring inkludering men en föreställning som de flesta accepterar är att 
alla barn har rätt att delta i den allmänna skolan och också bli värderade som 
fullvärdiga medlemmar i denna. Petriwskyj delar in inkludering i 1) ytinklu-
dering, det vill säga politiskt föreskriven 2) en andra nivå av inkludering som 
innefattar förändringar av miljö och läroplan och slutligen 3) djupnivå av 
inkludering där alla accepteras och värderas. Hon talar vidare om att i Au-
stralien betraktas inkludering utifrån två parametrar, ”imply both social inc-
lusion (belonging and being valued as a person) and academic inclusion 
(being supported to succeed in learning)” (p. 195 ff). Resultatet i Petriwskyjs 
studie visar att lärarna i studien använder både strukturella och pedagogiska 
strategier för att möta olikhet i sina klassrum. Nivågrupperingar, kvarsittning 
och åldersblandade klasser är strategier som nämns.  

Lärarna uppger att de har tillgång till stöd i form av andra yrkesgrupper 
som speciallärare och psykolog men att deras stöd i första hand riktades mot 
barn med diagnoser. Både segregerande specialundervisning utom och inom 
klassens ram förekom och också stöd i mindre grupper i klassen, det senare 
uppges av hälften av lärarna. Lärarna menar att de saknar den utbildning som 
skulle behövas för att på ett bättre sätt kunna möta olikhet. Lärarna ser posi-
tivt på stödet från ”specialister” och de nämner också skolledarskap, gemen-
sam policy och samarbete som gynnsamt för arbetet med att möta olikhet. 
Studien visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan stor olikhet bland 
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barnen och miljöanpassningar i klassrummet. Även om lärarna betonar de 
strukturella faktorerna ger alla uttryck för pedagogiska och didaktiska för-
ändringar i klassrumsmiljön.  

Med delsyftet att utveckla en metodologi som kan användas för att under-
söka innebörden av inkludering i klassrummet har Claes Nilholm och Barbro 
Alm (2010) genomfört en fallstudie i en klass som till det yttre uppfyller 
kriterier för att vara inkluderande. Dessa kriterier för inkludering var 1) att 
olikhet betraktas som det normala 2) att alla elever är en del av den sociala 
gemenskapen i klassrummet och 3) att alla elever är en del av den didaktiska 
gemenskapen. En annan viktig ingrediens i metodologin är elevernas per-
spektiv. Klassen bestod av femton elever, varav fem hade neuropsykiatriska 
diagnoser, och för undervisningen stod två lärare. De följdes under det femte 
och sjätte skolåret och data insamlades genom observationer, enkäter och 
intervjuer med eleverna, sociogram av klassen, resultat från de nationella 
proven i år fem samt intervjuer med lärare.  

Resultatet i studien visar att för deltagarna i studien är olikhet något som 
uppfattas positivt men det finns också uttryck för att det kan vara problema-
tiskt för andra och för en själv. I relation till social inkludering respektive 
didaktisk uttrycker eleverna att de känner sig delaktiga men det finns också 
indikationer i materialet som pekar på att några av dem har svårt att nå må-
len för år fem och i sociogrammet befinner sig några av barnen med diagnos 
i en perifer position i förhållande till de andra. Enligt författarna är det kan-
ske inte meningsfullt att tala om inkludering utifrån ett allt- eller inget-
perspektiv. 

Instead, classrooms can be more or less inclusive. Taken in this sense of the 
word, the class-room studied could be considered as inclusive to a great ex-
tent, especially considering the heterogeneous group of children involved. 
Differences were largely viewed as ordinary and the students were to a large 
extent part of the social and learning community of the classroom (Nilholm 
& Alm, 2010, p. 246) 

Exempel på strategier hos de båda lärarna, förutom deras positiva hållning 
gentemot olikhet, är en noga planerad verksamhet, tydliga förväntningar på 
eleverna och goda relationer med elever och med föräldrar. I klassrummet 
användes olika undervisningsformer (föreläsning, individuellt arbete och 
grupparbete) men det som är värt att uppmärksamma är att cirka hälften av 
tiden användes till arbete i grupp under strukturerade former.  

Flera av de faktorer som lyfts fram i den ovanstående studien (Nilholm & 
Alm, 2010) utkristalliseras också i ett mycket omfattande engelskt forsk-
ningsprojekt (Farrell, Dyson, Polat, Hutcheson & Gallannaugh, 2007) med 
syfte att studera sambandet mellan skolors grad av inkludering (här definie-
rat som andel barn med behov av särskilt stöd) och skolresultat. Inom pro-
jektet genomfördes ett antal fallstudier och med utgångspunkt i dessa för 
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författarna fram några komponenter som de menar har betydelse för att in-
kluderande skolor också blir framgångsrika. En av dessa är ett positivt för-
hållningssätt gentemot olikhet. Ett annat är tydligt fokus på lärande och att 
genom flexibilitet och individuell anpassning erbjuda särskilt stöd till de 
elever som behöver. I fallstudierna uppmärksammas också de särskilda ut-
maningar som elever med beteendeproblem kan innebära för undervisningen 
och andra elevers lärande. Med hänseende till detta talar författarna om ”the 
ecology of inclusion” (p. 142), ett inte helt enkelt balanserande mellan elever 
i behov av särskilt stöd, måluppfyllelse, de resurser som finns till hands och 
den kompetens läraren besitter.  
 
Sammantaget framgår av detta kapitel hur mötet mellan olika barn och sko-
lan har varit av intresse ur såväl ideologiska, praktiska som forskningsmässi-
ga perspektiv under en lång tid. Sett till de historiska beskrivningarna av 
skolstart har olika diskurser och praktiker avlöst varandra, ibland på ett 
ganska dikotomiskt sätt. Idag uttrycks i styrdokumenten att skolan skall möta 
varje barn utifrån dess förutsättningar och erfarenheter och att det ska ske 
under inkluderande former. För de allra flesta barn är förskoleklass en första 
anhalt på vägen in i skolan. Den betraktas som en överbryggande tid av för-
beredelse och kan därmed sägas ha ersatt skolmognadstester, skolmognads-
klasser och inskolningsperioder. Något som är sig likt sedan mycket lång tid 
tillbaka är en stark betoning av barns utveckling av skriftspråklig kompetens 
under de första åren i skolan. På så sätt har undervisning relaterat till språk- 
läs- och skrivutveckling något av en särställning när det gäller skolans didak-
tik för dessa skolår. I förhållande till skolans utmaningar och krav på läs- 
och skrivförmåga, framträder barns olika förutsättningar och erfarenheter 
tydligt och vissa barn blir elever i behov av särskilt stöd. Skolstart är ett vitt 
begrepp och kan beaktas från en mängd olika infallsvinklar. I denna studie 
riktas intresset särskilt mot villkor för olika barns delaktighet och lärande, 
såsom de framkommer i relation till aspekterna övergången mellan förskole-
klass och årskurs 1, skriftspråksaktiviteter och specialpedagogiskt stöd. Av-
handlingens studieobjekt är de didaktiska praktiker barnen möter i förskole-
klass respektive årskurs 1, övergången mellan dessa, lärares didaktiska och 
specialpedagogiska förhållningssätt och strategier samt barnens egna berät-
telser och handlingar. Det är ett fält som, i det som framkommit av den bak-
grund som tecknats, är av stor relevans för forskning om utbildning. Genom 
åtskilliga studier har betydelsen av de tidiga skolåren påvisats; för komman-
de övergångar, för fortsatt lärande, för delaktighet och välbefinnande. Den 
svenska modellen med skolstart i två steg har det inte forskats om i någon 
större utsträckning, i synnerhet inte med utgångspunkt i barns och lärares 
perspektiv.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa förståelsen av olika barns 
möte med skolan, sett till de villkor som skapas för delaktighet och lärande, 
särskilt skriftspråkslärande.   

 
- Vad kännetecknar de praktiker barnen möter på väg in i skolan och 

den övergång som sker mellan förskoleklass och skola?  
 

- Vad karakteriserar lärarnas didaktiska och specialpedagogiska för-
hållningssätt och strategier i mötet med barnens olika förutsättning-
ar, erfarenheter och behov?  

 
- Vad utmärker olika barns möte med skolans praktiker med utgångs-

punkt i deras berättelser och handlingar? 
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3. Teoretiska utgångspunkter  

Syftet med föreliggande avhandling är att fördjupa förståelsen av olika barns 
möte med skolan, sett till de villkor som skapas för delaktighet och lärande, 
särskilt skriftspråkslärande. Intresset riktats särskilt mot tre olika aspekter av 
detta möte: övergången mellan förskoleklass och årskurs 1, skriftspråksakti-
viteter samt specialpedagogiskt stöd. I det kapitel som följer redovisas de 
begrepp och modeller som har tjänat som teoretiska redskap i analysarbetet 
relaterade till dessa tre aspekter. Inledningsvis presenteras några viktiga teo-
retiska ståndpunkter för denna avhandling, som ligger till grund för de avvä-
ganden och val som gjorts under forskningsprocessen, inte minst i val av 
analytiska redskap.  
 
Vid en tillbakablick kan konstaterats att lärande, utveckling och därmed 
utbildning under stor del av förra seklet kopplades till individuella och kog-
nitiva processer. Jean Piagets (1971/2008) teoretiska modeller över hur barn 
konstruerar sin förståelse hade och har fortsatt stort inflytande för hur under-
visning organiseras inom förskola och skola. Piaget betraktade intelligensen 
som en speciell form av adaptivt beteende och menade att denna utveckling 
går stegvis i utvecklingsstadier.18 Stadierna följer samma mönster hos olika 
individer men kan inträda vid olika ålder på grund av till exempel mognad 
eller kulturella variationer, inre och yttre påverkan. I de teorier som framför-
des av Piaget betraktas barnet som en aktiv aktör som konstruerar sin egen 
förståelse av världen, en utgångspunkt som delas med en betydelsefull fors-
kare när det gäller teorier om lärande, Lev Vygotskij (1934/1986).  

Vygotskij vänder sig i sin argumentation mot olika rådande psykologiska 
teorier, om det biologiska som det primära som sedan påverkas av det socia-
la. Han framför en egen teori om hur språk och tänkande utvecklas. I den ses 
den primära funktionen av språk vara av kommunikativ art. Vid en särskild 
tidpunkt utvecklas språket mot två skilda funktioner: egocentriskt och kom-
munikativt (båda sociala). Utvecklingen går alltså från det gemensamma 
sociala språket till det inre:”In our conception, the true direction of devel-
opment of thinking is not from the individual to the social, but from the so-
cial to the individual” (Vygotsky, 1934/1986, p. 36).  

                               
18 Piagets utvecklingsstadier är det senomotoriska (ca 0-2 år), det preoperationella (2-7 år), det 
konkret-operationella, (7-11,12 år), det formellt-operationella, (12 år-) 
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Hur individuella faktorer respektive omgivningsfaktorer ska förstås, värderas 
och ges betydelse i förhållande till barns lärande och utbildning är en fråga 
som debatterats över tid, ofta med utgångspunkt i någon av de ovan mycket 
kort refererade teorierna. Som framgår av en översikt av (Berk, 2009) har 
dessa teoretiska resonemang och dess implikationer över tid utmanats, ifrå-
gasatts, bekräftats och utvecklats av olika forskargrupper med intresse för 
barns lärande och utveckling. Michel Rutter (2002) är en av de nutida fors-
kare som intar ett balanserat synsätt, genom att ”both nature and nurture” 
(2002, p.1) ges betydelse i förhållande till barns lärande och utveckling. Lau-
ra Berk (2009) talar om ett dynamiskt perspektiv med influenser från såväl 
ekologiska, utvecklingspsykologiska som sociokulturella teorier. Barns lä-
rande och utveckling betraktas som ett system, eller mera bildligt som en 
väv, som utgår ifrån att barnet (”mind and body”) tillsammans med omgiv-
ningen (”social and physical”) bildar ett interaktivt och dynamiskt system.   

It is more like a web of fibers branching out in many directions. Each strand 
in the web represents a skill within the major domains of development – 
physical, cognitive, and emotional/social. (Berk, 2009, p. 29) 

Vid en förändring av någon faktor i systemet, som till exempel skolstart, 
påverkas lärande och utveckling, de olika trådarna utvecklas och ändrar rikt-
ning.  Det kan också urskiljas ”stadielika” förändringar, perioder då de olika 
trådarna verkar tillsammans, till exempel vid tiden för pubertet. Barns läran-
de, utveckling och delaktighet äger således rum i ett komplext och dyna-
miskt system där såväl yttre som inre faktorer har betydelse.  

Siv Fischbein (2007a) utgår från ett liknande perspektiv på lärande och 
utveckling. I en tvärvetenskaplig samspelsmodell visas hur faktorer knutna 
till individen samspelar med faktorer i den omgivande miljön19. De psykolo-
giska faktorerna kan delas upp i de som rör kognition (minne, perception) 
och de som handlar om emotion. De biologiska förutsättningarna är till ex-
empel anlag, hälsa och mognad. Inom den sociala aspekten ryms relationer 
och samspel med andra men också kulturella erfarenheter. Till sist betonas 
den fysiska miljön, som enligt Fischbein tenderar att bli alltmera komplex. I 
modellen är interaktionen mellan människa och miljö och mellan de olika 
faktorerna centrala, det vill säga att påverkan sker i olika riktningar. Indivi-
duella faktorer som kognition och mognad ses ha betydelse för lärande men 
lärande får också konsekvenser för individuella processer.  

I det dynamiska samspel som sker mellan barnet, med dess unika förut-
sättningar, erfarenheter och behov, och den omgivande miljön (social och 
fysisk) konstrueras de villkor för barn som studien söker förstå. För att i 
någon mån kunna fånga interaktionen, samspelet mellan barn och omgivning 

                               
19 Fischbein har utgått ifrån en modell för helhetssyn, ursprungligen skapad av Gunnar Kylén 
utifrån hans forskning om hur människor med utvecklingsstörning samspelar med sin omgiv-
ning (Kylén, 1986). 
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vid tiden kring skolstart och de villkor som därigenom skapas, uppmärk-
sammas faktorer som kan relateras till individen och sådana som kan sökas i 
omgivningen. De analytiska redskap som använts för att fördjupa förståelsen 
av det som formuleras i avhandlingens syfte, tar sin utgångspunkt i det dy-
namiska och interaktionistiska perspektiv som presenterats ovan och presen-
teras i det följande relaterade till de tre aspekter av olika barns möte med 
skolan som redovisats tidigare. 

Betydelse av övergångar 
I den ekologiska teori som utformats av Urie Bronfenbrenner (1979, Bron-
fenbrenner & Morris, 2006) betonas interaktionen mellan individ och omgi-
vande miljö, som delas upp i olika nivåer och kopplingar dem emellan. Sett 
till barnets väg in i skolan består den innersta nivån, mikronivån av hem, 
familj och förskoleklass. Andra nivåer som beskrivs i Bronfenbrenners mo-
dell är mesonivå, det vill säga relationer mellan olika mikronivåer samt exo-
nivå, som står för system som påverkar men inte direkt berör barnen (till 
exempel sjukvård, socialvård, föräldrars arbeten). Den nivå som befinner sig 
längst ut i förhållande till barnet benämns makronivå och innefattar ideolo-
gier, kultur, politik med mera.  I denna studie är intresset huvudsakligen 
riktat mot de mikro- och mesonivåer som utgörs av barnet och omgivande 
skolpraktik, till exempel relationer, samspel, undervisning och fysisk miljö. 
Även om andra nivåer inte studeras specifikt finns de med och ger betydelse 
till det som framkommer i materialet. Så till exempel påverkar den erfaren-
het från hemmet som barnen bär med sig in i skolan hur mötet mellan dessa 
båda mesonivåer sker. Det finns också faktorer på makronivå, som ideologi-
er och styrdokument, vilka i hög grad påverkar hur praktiker utformas. En-
ligt Bronfenbrenner präglas det ekologiska systemet av dynamik på så sätt 
att påverkan sker i olika riktningar. Barns lärande och utveckling påverkas 
både av omgivningsfaktorer och av inre dispositioner och de är på så sätt 
både medskapare och produkter av sin omgivning.  

I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori uppmärksammas särskilt 
övergångar från ett mesosystem till ett annat. En sådan förändring, som till 
exempel när ett barn börjar skolan, kan enligt Bronfenbrenner, medföra kon-
sekvenser för barnets utveckling. Dessa övergångar, ekologiska transitioner, 
kännetecknas av att det sker en förändring av någon eller flera av de tre 
komponenter som Bronfenbrenner ser som betydelsefulla i ett mikrosystem: 
aktiviteter, relationer och roller. Aktiviteter i detta sammanhang utmärks av 
att de pågår under en tid och har en mening och ett syfte. Relation definieras 
av Bronfenbrenner som att den uppstår när en person i ett mikrosystem 
uppmärksammar eller deltar i en annans aktivitet. En uppsättning av aktivite-
ter och relationer som förväntas av en person i ett visst socialt sammanhang 
och även av dem som interagerar med personen kan beskrivas som en roll 
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som intas. Som framgår existerar inga skarpa gränslinjer mellan de tre kom-
ponenterna utan de överlappar till viss del varandra.  

Ett begrepp som kan användas för att förstå det som sker vid en övergång, 
som i det här fallet övergången mellan förskoleklass och skola är les rites de 
passage. Det myntades av den belgiske forskaren Arnold van Gennep 
(1908/1997) och står för cermonier, ritualer i olika kulturer som återkommer 
med regelbundenhet. Van Geenep menade att dessa kulturbundna 
ceremonier kan relateras till olika utvecklings-/livskriser i samband med 
transitioner mellan olika stadier i den enskilda människans liv. För att 
åskådliggöra sin teori om passageriten använde sig van Gennep av metaforen 
att gå över en tröskel (limen på latin). På så sätt kan passageriten beskrivas i 
tre faser: separation – preliminal, transition – liminal och upptagande – 
postliminal. Som Van Gennep såg det underlättas övergången genom de 
kulturbundna ritualer som på ett tydligt sätt markerar en övergång. Individen 
kan på så sätt bättre förstå livets olika faser.  

Det finns flera forskare som har utvecklat dessa teorier om passageriter, 
bland annat Victor Turner (1969, 1982) som har pekat på betydelsen av att 
genomgå en övergång tillsammans med andra i en gemenskap. Garpelin 
(2003, in press) har applicerat begreppet på övergångar i förskola och skola, 
till exempel hur övergången till högstadiet kan ses som en kollektiv 
passagerit sanktionerad av vuxenvärlden, där alla i en viss ålder oavsett 
förutsättningar och erfarenheter går från barndomens skola till ungdomars 
skola.   

William A. Corsaro och Luisa Molinaro (2000) betonar också den kollek-
tiva dimensionen av övergångar och de lanserar begreppet priming event. 
Det står för aktiviteter som barnen deltar i och som fungerar som en kollek-
tiv förberedelse för en pågående eller kommande förändring. De använder 
sig av metaforen såmylla (eller jordmån) för att illustrera hur barns sociala 
representation av en framtida övergång slår rot och får näring genom kollek-
tiva aktiviteter tillsammans med vuxna och kamrater. Exempel på priming 
events som ges i artikeln portfolio och temaarbeten kring litterära verk. Pri-
ming events kan också vara speciella arrangemang och utflykter som signa-
lerar att en period i livet är slut (avslutningsfest) och en ny ska ta vid (besök 
i den nya skolan). Genom användandet av begreppet priming events menar 
författarna att de har skapat ett redskap för att utveckla analyser av hur pas-
sager produceras kollektivt, från den gradvisa separationen från den tidigare 
situationen och gruppen, till inträdet och fullt deltagande i den nya kulturen.  

Något som uppmärksammats av Garpelin (1997, 1998, 2003, 2004) är att 
en övergång från en skolform till en annan i sig kan utgöra en kritisk händel-
se och kan påverka såväl delaktighet som marginalisering för den enskilde 
eleven. Med utgångspunkt i sin forskning om innebörden av övergången till 
högstadiet för olika elever inför Garpelin begreppen kollektiv och individuell 
utsatthet. Den kollektiva utsattheten innebär att man tillsammans med andra 
befinner sig i ett utsatt läge, som till exempel barnen i förskoleklass som alla 
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är i ett nytt sammanhang. Individuell utsatthet handlar om att man som indi-
vid är i en utsatt position och upplever till exempel utanförskap, distansering 
eller särbehandling, där vissa individer uppvisar mer sårbarhet och andra mer 
motståndskraft.  

Den individuella upplevelsen av tillhörighet i ett socialt sammanhang, be-
tonas av Bengt Nirje (2003). Han använder begreppet integration och han 
beskriver det som att vara sig själv – att kunna vara och få vara sig själv – 
bland andra. Han beskriver vidare olika sidor av integrering på olika nivåer 
som bör uppfyllas för att integration ska uppstå.  

 
Fysisk integration – att erbjudas undervisning i ”vanliga” skolor 
Funktionell integration – möjlighet att fungera tillsammans med andra 
Gruppintegration - möjlighet att delta i olika sociala sammanhang 
Social integration - möjlighet att utveckla förhållanden till andra  
 

På senare tid används allt oftare begreppet delaktighet och det kan ses som 
en markering av individen och hans/hennes aktiva medverkan och inflytan-
de. Enligt Ulf Janson (2001, 2004, 2005) som forskat kring barns delaktighet 
i förskolemiljöer handlar delaktighet om att införliva olikhet, inte utradera 
den. För att förstå delaktighet måste man klargöra skillnaden mellan delak-
tighet – var och delaktighet - hur. Var kan handla om den fysiska platsen, till 
exempel skola men också om de olika kulturer som utvecklas inom skolan, 
som lärkultur och kamratkultur. Hur gäller delaktighetens sociala innebörd 
och innefattar en upplevelsedimension. Enligt Janson finns det två olika 
sidor av delaktighet, en objektiv som speglar faktisk samaktivitet och en 
subjektiv som berör den upplevda tillhörigheten.  

Martin Molin (2004a, 2004b) beaktar också dessa båda dimensioner. I 
Molins analys är en formell tillhörighet, ett deltagande den första och grund-
läggande aspekten av delaktighet. Den andra dimensionen avser en informell 
tillhörighet det vill säga en subjektiv upplevelse av att vara accepterad. En 
annan viktig aspekt är autonomi det vill säga rätten att välja om och hur man 
vill vara delaktig. Dessa aspekter kan enligt Molin hänföras till ett intraper-
sonellt perspektiv vilket skulle innebära att delaktigheten finns inom indivi-
den och bestäms av dennes deltagande i engagemang och aktiviteter. Det 
finns också ett interpersonellt samspel mellan individen och den fysiska och 
sociala omgivningen. Här spelar faktorer som makt och interaktion (ömsesi-
digt samspel) stor roll. Sammanfattningsvis menar Molin (2004b) att delak-
tighet inte kan beskrivas genom ett ensidigt beaktande av antingen individre-
laterade eller omgivningsrelaterade aspekter utan att det konstitueras av ett 
samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska miljö.  

Enligt Janson (2001, 2004) kan relationer mellan individer förstås som 
horisontella respektive vertikala. Den första karakteriseras av ett slags jäm-
bördigt förhållande där båda parter har möjlighet att påverka skeendet i den 
aktivitet som pågår. Den vertikala relationen kännetecknas av makt och/eller 
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omhändertagande, det är en relation präglad av obalans.  I föreliggande stu-
die används villkor för delaktighet som ett sammanfattande begrepp för de 
processer som kan relateras till social tillhörighet, gemenskap och samspel 
och de båda dimensioner, subjektiv och objektiv, som diskuteras av Jansson 
och Molin.  

Barnen i studien befinner sig redan inom skolans väggar och har redan 
passerat en av de trösklar som finns mellan förskola och skola. Det finns 
emellertid ytterligare en att ta sig över med sannolikt olika betydelse för 
olika barn. För den övergång som fokuseras i studien, mellan förskoleklass 
och grundskolans första årskurs har den didaktiska dimensionen relaterad till 
skriftspråk en särskild betydelse. Som beskrivits i ett tidigare kapitel innebär 
skolstart att undervisningen på ett tydligare sätt tar sikte mot att alla barn ska 
uppnå de mål som sätt upp av det svenska samhället.  

Läsa och skriva – didaktik och lärande 
Lärande är ett mångtydigt begrepp, något som konkretiseras på ett tydligt 
sätt i den sjudande verksamhet bland sex- och sjuåringar som studerats i 
denna studie. I det här sammanhanget är det emellertid ett avgränsat lärande 
som är i fokus eller snarare de villkor för skriftspråkslärandet som uppstår i 
interaktionen mellan olika barn och den didaktiska praktiken.  

Enligt Vygotskij (1934/1986) finns stora skillnader mellan talspråk och 
skriftspråk både vad gäller struktur och funktion. Även de allra enklaste 
skriftspråkliga uttryck kräver en hög förmåga till abstraktion. De båda för-
mågorna är tätt sammantvinnade, men skriftspråket är en abstraktion, ett 
konstruerat symbolspråk för att återge tal. Vid användande av skriftspråk 
saknas betydelsefulla stöttor som ljud, gester, mimik, prosodi och dessutom 
en konkret mottagare, ”the development of writing does not repeat the deve-
lopment of oral speech” (p. 181). För att skriva krävs dessutom att man på 
ett både avsiktligt och medvetet sätt kan uppmärksamma talets uppdelning i 
ord och ordens minsta beståndsdelar, språkljuden. Man måste sedan kunna 
översätta språkljuden till symboler, grafem som sätts samman till ord och 
meningar. Enligt Vygotskij föregår det talade språket det inre medan det 
skrivna språket förutsätter ett inre språk, en annan avgörande skillnad mellan 
talat och skrivet språk. Att skriva kräver ett medvetet och avsiktligt förhål-
lande till både syntax, fonetik och semantik. Sammantaget visar Vygotskij 
att skriftspråket är helt annorlunda än talspråket vad det gäller karaktären hos 
de psykologiska processer som tas i bruk.  

Ett förekommande sätt att definiera läsning är genom det som kallas ”The 
Simple View of Reading” (Gough & Tunmer, 1986), det vill säga att läsning 
betraktas som produkten av två samverkande processer, avkodning och 
språkförståelse. Avkodning refererar till den process som omvandlar den 
alfabetiska koden, grafemen till fonem. Att avkodningen blir automatisk ses 
som en förutsättning för läsutveckling mot högre nivåer och är en kritisk 
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faktor i förhållande till läs- och skrivsvårigheter. Om läsningen upplevs som 
mödosam påverkas såväl intresse för som förståelse av texten. Språkförståel-
se i den ovan beskrivna modellen är kopplat till hur man bearbetar och tolkar 
det budskap som inryms i den lästa texten och följaktligen en komplex pro-
cess som involverar förståelse och tänkande på olika nivåer (Kamhi & Catts, 
2012). Dessa båda processer talas ofta om i termer av språkets form respek-
tive funktion.  

Som framgått tidigare råder en relativ samsyn bland olika forskargrupper 
om det didaktiska värdet av att beakta båda dessa dimensioner i undervisning 
och aktiviteter för att stimulera skriftspråkslärande. De teorier som utgår 
ifrån läs- och dyslexiforskning betonar särskilt betydelsen av riktad och 
strukturerad undervisning i den alfabetiska koden i förhållande till barn som 
riskerar att möta svårigheter i sitt skriftspråkslärande (Adams, 1990, Snow & 
Juel, 2007). Utöver dessa två, läsningens komponenter, antas ytterligare ett 
antal faktorer inverka på läsning och skrivning.  Det är yttre omständigheter 
som tidpunkt och fysisk omgivning men andra faktorer som betraktas ha 
starka samband med läs- och skrivutveckling är motivation och självförtro-
ende (Byrne, 2007; Ellbro, 2004, Taube, 2007a, 2007b).  

Under senaste decennierna har intresset alltmer riktats mot förskolans och 
förskoleklassens roll och betydelse för barns läs- och skrivutveckling och 
särskilt inom läsforskningen uppmärksammas tiden före och kring skolstart. 
I samband med den första formella läsundervisningen, som vanligtvis påbör-
jas i och med det första skolåret, kan man redan efter några månader se att de 
elever som möter svårigheter allt mera undviker aktiviteter som har med 
läsning att göra och på så sätt uppstår en negativ spiral. Keith Stanovich 
(1986, 2000) visar i sin forskning hur skillnaderna i läsning och läsrelaterade 
kognitiva färdigheter ökar med tiden. Med hänvisning till Matteus-
evangeliets beskrivning av hur den rike blir allt rikare benämner Stanovich 
detta förhållande för Matteuseffekten.  

The very children who are reading well and who have good vocabularies will 
read more, learn more word meanings, and hence read even better. Children 
with inadequate vocabulary- who read slowly and without enjoyment- read 
less, and as a result have slower development of vocabulary knowledge, 
which inhibits further growth in reading ability (Stanovich, 2000, p. 184). 

Enligt Stanovich verkar denna negativa spiral med full kraft redan inom 
några månader efter att den formella läsundervisningen har påbörjats och 
studier visar att de mest läsmotiverade eleverna läser upp till 500 gånger mer 
under ett år än den grupp som läser minst. Huruvida gapet mellan olika ele-
ver fortsätter att öka på det sätt som Stanovich beskriver har ifrågasatts av 
andra forskargrupper (se t.ex. Kempe, Eriksson-Gustavsson & Samuelsson, 
2011). Att skillnaden består på så sätt att de som har problem med att lära sig 
att läsa och skriva i årskurs 1 i mycket hög utsträckning har svårigheter sena-
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re under skoltiden bekräftats emellertid av flera studier (Frost, 2002; Lund-
berg & Jacobson, 1995). 

Ett av de viktigaste resultaten i Vygotskijs studier (1934/1986) handlar 
om hur man kan förhålla sig till barns mentala utveckling och i detta reso-
nemang väcks kritik mot det rådande sättet att mäta mental ålder. Vygotskij 
visar att två barn med samma mentala ålder, inför ett problem som ska lösas, 
uppvisar olika nivåer av förmåga när de får stöd av en vuxen. Ett av barnen 
klarar då uppgifter anpassade för en tolvåring och den andra för en nioåring. 
Vygotskij myntar begreppet zone of the proximal development och argumen-
terar för att denna zon har större betydelse för hur undervisningen skall ut-
formas än den mentala åldern och han argumenterar för att det som ett barn 
kan göra med assistans kan det göra själv nästa gång.  

Therefore the only goood kind of instruction is that which marches ahead of 
develoment and leads it; it must be aimed not so much at the ripe as at the 
riping functions (Vygotsky, 1934/1986, p. 188).  

Den proximala zonen är kopplad till mognad på så sätt att det krävs en viss 
grad av mognad för att undervisning ska vara möjlig men de sociala och 
kulturella betingelserna spelar stor roll för till exempel den språkliga utveck-
lingsprocessen. Sammantaget och förenklat uttryckt innebär det att varje 
barn utöver en självständig kompetens inom ett område också har en potenti-
al för utveckling och lärande, ett fält i vardande som kan förutsätta pedago-
giskt stöd av andra mera kompetenta individer. Utvecklingsområdet ser olika 
ut för olika barn även om de befinner sig på samma nivå vad gäller själv-
ständig kompetens. Att utgå ifrån den proximala utvecklingszonen innebär 
således något utöver att erbjuda uppgifter på olika nivåer.  

I förhållande till studiens intresse mot didaktiska praktiker och dess bety-
delse för olika barn på väg in i skolan finns det anledning att uppmärksamma 
det som kan kallas undervisningsklimat och som till stora delar hänger sam-
man med lärarens förhållningssätt och sätt att undervisa. Siv Fischbein har i 
sin forskning av tvillingpar studerat samspelet mellan barns biologiska förut-
sättningar och de styrnings- och stimulanseffekter som finns i den omgivan-
de didaktiska miljön. Med utgångspunkt i de båda parametrarna frihet – 
styrning samt stimulans – icke-stimulans kan undervisningssituationer be-
skrivas i fyra fält: fria och stimulerande, fria och icke-stimulerande, styrda 
och stimulerande samt styrda och icke-stimulerande (Fischbein, 2007a, 
2012; Fischbein & Österberg, 2003). Enligt Fischbein medför de beskrivna 
undervisningsstilarna konsekvenser för såväl socialt klimat som arbetspresta-
tioner i klassrummen. En generell slutsats som dras utifrån studierna är att ju 
större inslag av frihet undervisningspraktiken erbjuder desto större betydelse 
får de faktorer som är knutna till individen (jfr Baumgrind, 1971; Pellegrin, 
2005). 
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En faktor som är värd att uppmärksamma i samband med övergångar mel-
lan skolformer, i förhållande till lärande, är det som fokuseras av Sally Pe-
ters (2010a, 2010b) under begreppet borderland. Med detta avses en gemen-
sam sfär av förståelse, a “shared space between early childhood and school” 
(Peters, 2010a, p. 81), som skapas mellan de lärare som överlämnar respek-
tive tar emot barn vid en övergång mellan olika stadier. Enligt Peters har 
denna gemensamma arena stor betydelse för att kontinuitet skapas mellan de 
olika didaktiska miljöerna och därmed också för barns lärandeprocesser.  

Specialpedagogiskt stöd 
Några av de frågor som avhandlingen söker svar på är hur lärare förhåller sig 
till barns olikhet, hur praktiker för att erbjuda särskilt stöd formas och vilka 
konsekvenser detta kan tänkas medföra för barnen på väg in i skolan. Enligt 
Anders Gustavsson (personlig kommunikation, 22 februari 2007) får de syn-
sätt och förhållningssätt som växer sig starka också stor betydelse för det 
som sker i praktiken. De paradigm som råder under en viss tid inverkar på 
hur didaktiska praktiker och specialpedagogiska verksamheter gestaltas. Att 
börja skolan innebär att barnen intar rollen som elev, för vissa av dem dess-
utom som en elev i behov av särskilt stöd. För några av barnen innebär såle-
des skolstart ett möte med och ibland början på en lång tid av olika stödin-
satser.  

David Skidmore (1998, 1999a, 1999b, 1999c, 2002, 2004) urskiljer tre 
olika paradigm eller traditioner i sättet att förstå olikhet och förhålla sig till 
hur svårigheter inom till exempel läs- och skrivområdet kan förklaras. Det 
psyko-medicinska paradigmet karakteriseras av en positivistisk vetenskaps-
syn med rötter i psykologi och medicin. De individuella egenskaperna står i 
fokus och (skol)svårigheter relateras i första hand till dessa. Utredning och 
diagnostisering av uppvisade svårigheter ses som en förutsättning för att 
kunna utveckla och erbjuda en väl anpassad undervisning.  

Det psyko-medicinska sättet att se har under lång tid dominerat det speci-
alpedagogiska fältet både vad gäller forskning och specialpedagogisk under-
visning. Det sociologiska synsättet med förankring i ett strukturalistiskt tän-
kande uppstod som en reaktion mot den psykomedicinska dominansen inom 
fältet.  Inom detta synsätt argumenteras för att svårigheter för elever uppstår 
genom reproduktion av strukturell ojämlikhet och sorteringsprocesser och att 
funktionen av specialpedagogik i första hand handlar om att sortera och 
segregera barn. Politiska reformer som leder till en nyskapande skolstruktur 
är det som kan undanröja skolsvårigheter. Det organisatoriska paradigmet 
framställer elevers svårigheter som en konsekvens av skolans organisation, 
en skola som kännetecknas av stelbenthet, diskriminering och förtryck. En 
ny organisation som grundar sig på flexibilitet och samarbete ses som vägen 
till en skola för alla.  
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Som Skidmore ser det har de olika paradigmen gett viktiga bidrag till att 
utveckla det specialpedagogiska kunskapsområdet men han menar ändå att 
detta sammanhang är alltför komplext för att förstås utifrån en enda förståel-
sefront och han uttrycker det på följande sätt: 

I would argue that the three paradigms share the common fault of reduction-
ism, that the tendency to explain an intrinsically complex phenomenon in 
terms of a single, unidirectional model of causation, and (concomitantly) to 
propose a single form of intervention as a complete and adequate solution to 
the problem. Learning difficulties are conceptualized as the product of factors 
located within the individual, or society at large, or the school, but the possi-
bility of interaction between factors operating at different levels of analyses is 
overlooked. (Skidmore, 2004, p 11) 

 
Catherine Clark, Alan Dyson och Alan Millward (1998) använder sig av en 
liknande modell som Skidmore för att teckna en bild av det specialpedago-
giska kunskapsfältet, men de sammanför det sociologiska och det organisa-
toriska till ett postpositivistiskt paradigm. Dessa forskare argumenterar på ett 
likartat sätt som Skidmore: vare sig det psykomedicinska eller det postposi-
tivistiska synsättet är tillräckliga för att förklara och förstå den komplexitet 
och de dilemman som kännetecknar det specialpedagogiska fältet. Clark et 
al. (1998) liksom Dyson och Millward (1998, 2000) menar att för att kunna 
skapa en teori kring specialpedagogik måste man utgå ifrån ett brett perspek-
tiv som infattar tre olika dimensioner: den historiska, kopplingen till funda-
mentala undervisningsfrågor och hänsyn till de dilemman som är förenade 
med att erbjuda alla olika barn undervisning. Ett sådant dilemma kan till 
exempel vara att alla barn ska mötas utifrån sin olikhet men samtidigt skall 
de erhålla vissa gemensamma erfarenheter.  

Claes Nilholm (2006a, 2006b, 2007) har tagit sin utgångspunkt i dessa 
engelska forskares teorier och lanserar begreppet dilemmaperspektiv, det vill 
säga ett perspektiv som tar hänsyn till de olösliga dilemman som är förenade 
med att ordna en undervisning för alla. Enligt Nilholm kan ett dilemma, som 
till det i citatet nedan, inte upplösas, bara kringgås på olika sätt.  

…] whether groups are to be defined in order to meet their needs or if every 
child should be treated as an individual. If one identifies groups of children, 
one risks stigmatizing them. However, if one does not identify groups of 
children, one risks neglecting children who need more support (Nilholm, 
2006b, p. 435). 

 
Ett annat, i Sverige, vanligt sätt att beskriva specialpedagogiska förhåll-
ningssätt är med hjälp av begreppen kategoriskt respektive relationellt per-
spektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). I ett kategoriskt per-
spektiv betraktas elevers svårigheter som bundna till individuella orsaker, 
som begåvning, emotioner eller hemförhållanden. Det relationella perspekti-
vet innebär att uppkomna hinder ses relationellt, det vill säga i interaktion 
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med övrig pedagogisk verksamhet och att svårigheter för en elev uppstår och 
påverkas av omgivningen. Detta sätt att förklara och förstå hur hinder skapas 
för barn i utbildningsmiljöer ligger nära den argumentation som ovan fram-
fördes av Skidmore om att villkor, det vill säga möjligheter till och hinder 
för lärande, skapas i interaktion mellan individ och miljö.  

Utgångspunkten i detta resonemang skulle kunna sägas vara att svårighe-
ter som uppstår i en pedagogisk situation inte kan hänföras till barnets indi-
viduella förutsättningar eller till omgivningen utan måste förstås utifrån att 
de uppkommer i mötet, interaktionen mellan dessa (Fischbein, 2012). För att 
förstå det som händer i interaktionen och hur hinder uppstår i den pedago-
giska situationen är det, enligt Fischbein (2007b), viktigt att inta ett tvärve-
tenskapligt förhållningssätt och integrera kunskap från flera områden.  

Ska det vara möjligt att förena teori och praktik med etiska överväganden i 
pedagogiska situationer så måste man kunna anlägga flera olika perspektiv på 
specialpedagogiken. Man riskerar annars att antingen tränga in olika männi-
skor i en gemensam verksamhet som inte tillgodoser unika förutsättningar 
och erfarenheter alternativt skapa diagnosticerande och individualiserande 
som särbehandlar och stöter ut (Fischbein, 2007b, s. 20). 

 
I avsnittet ovan presenterades några olika sätt att förklara och förhålla sig till 
människors, i det här fallet, barns olikhet. De olika synsätten representerar 
tankemodeller, som kan fördjupa förståelsen av hur lärare ser på och förkla-
rar olikhet, hur specialpedagogiskt stöd formas och hur det i sin tur påverkar 
barnet och barnets villkor för delaktighet och lärande. De olika teoretiska 
modeller som presenterats ovan har en gemensam kärna: Barns utveckling, 
lärande och delaktighet äger rum i ett komplex och dynamiskt system där 
såväl yttre som inre faktorer har betydelse. 
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4. Metod 

I det kapitel som följer redovisas inledningsvis de metodologiska utgångs-
punkter och överväganden som legat till grund för studiens design, datain-
samlingsmetoder och analyser. Därefter följer en närmare beskrivning av hur 
den empiriska studien har genomförts och av de metoder som använts vid 
datainsamling, samt hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats. 
Avslutningsvis uppmärksammas kvalitetsaspekter samt de etiska övervägan-
den och dilemman som uppkommit i samband med denna studie. 

Metodologiska utgångspunkter 
Studien tar sin metodologiska utgångspunkt inom den etnografiska traditio-
nen. Etnografi används i olika sammanhang och på många skilda sätt och att 
söka avgränsningar och definitioner av begreppet är enligt Martyn Ham-
mersley (2006) tämligen meningslöst.20 Däremot betonar han det nödvändiga 
med att försöka fånga det som är karaktäristiskt för etnografi och att vara 
tydlig med hur begreppet används.  

Etnografi, med historiska rötter inom antropologi och sociologi har allt-
mer kommit till användning inom forskning om utbildning. Geoffrey Wal-
ford (2008)  argumenterar för att det finns flera anledningar till att etnogra-
fisk forskning väl lämpar sig för att beskriva och förstå frågor som är relate-
rade till lärande, undervisning och utbildning.  

It cannot, of course, answer all the educational questions - there will always 
be a place for statistical surveys and randomized control trials - but ethnogra-
phy can answer a range of questions where we are concerned to document 
and understanding learning and teaching processes” (Walford, 2008, p. 7).  

Det finns, enligt Walford, en korresponderande likhet mellan den etnografis-
ka forskningsprocessen och den process som leder fram till barns lärande, 
vilket i sig skulle göra etnografiska metoder lämpliga för att förstå lärande-
processer. Exempel på likheter är att kunskap och förståelse skapas genom 
att använda olika informationskällor som får belysa ett fenomen och att det 

                               
20 Etnografi kommer av grekiskans ethnos, som betyder folk, kultur och grafia, skriva. Etno-
grafi kan både stå för det empiriska arbetet och den färdiga studien, texten (Alvesson & 
Sköldberg, 2005, sid 178). 
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sker under en aktiv process. Ett annat argument handlar om att skolan som 
institution har inbyggda kulturer, ofta underförstådda eller diffusa och ge-
nom ett etnografiskt arbetssätt kan dessa läggas i dagern och förstås. Ytterli-
gare en aspekt som framförs är att ett längre deltagande i en skolmiljö ger 
ökade möjligheter att ta del av barnens eget perspektiv. 

If we want to know more about children learning, it makes sense methodo-
logically to investigate directly those who know best what it is like to be a 
child learning (Walford, 2008, p. 12).  

Sara Delamont (2012) sätter ett likhetstecken mellan etnografi, fältarbete och 
deltagande observation. Kärnan i denna typ av forskning är att förstå de kul-
turer som studeras och hur människorna i dessa kulturer uppfattar världen. 
Etnografiskt fältarbete kan, enligt Delamont, vara totalt, det vill säga att del-
tagandet sker dygnet runt i alla sammanhang. Den etnografiska forskning 
som bedrivs inom utbildning är emellertid oftast partiell och riktad mot den 
aspekt av människors liv som rör just skola och utbildning.  Jenny Berglund 
(2009) menar att ansatsen på ett mera adekvat sätt kan beskrivas som att man 
anlägger ett etnografiskt perspektiv. Utvecklingen mot kortare och mer av-
gränsade etnografiska studier i förhållande till de tidiga antropologiska för-
klaras av Hammersley (2006) ha flera orsaker: begränsning av tid/resurser, 
utveckling av tekniska hjälpmedel och att etnografi används av forskare, som 
i motsats till antropologer är intresserade av en aspekt av människors liv.  

Oaktat omfattning och intresse är deltagande i människors vardagliga liv 
att betrakta som något av en kärna i all etnografisk forskning. Det innebär att 
datainsamling sker under ett fältarbete i den miljö man är intresserad av att 
utforska, det vill säga att forskaren försöker att förstå det problem som stude-
ras i sin naturliga miljö, som Hammersley uttrycker det ”at first hand” (2006, 
s. 4). Grunden för ett sådant tillvägagångssätt är att förståelse av en individ 
eller grupp fördjupas genom att man också deltar i den sociokulturella kon-
texten (Dewalt & Dewalt, 2002; Hammersley & Atkinson, 1995; Kullberg, 
2004; Walford, 2008). Det fält som ska studeras måste väljas ut och avgrän-
sas i relevans med forskningens syfte och intresse.  

Vanligt inom etnografisk forskning är använda sig av fallstudier. Den 
empiriska studie som redovisas i denna avhandling är designad som en mul-
tipel fallstudie (Merriam, 1994; Stensmo, 2002). Svårigheten med att defini-
era begreppet fallstudie i förhållande till etnografi, belyses av Sue Walters 
(2007) i hennes beskrivning av en studie om lärande och utveckling bland 
barn med bangladeshiskt ursprung i amerikanska skolmiljöer. Hon bestäm-
mer sig för benämningen etnografisk fallstudie, i den bemärkelsen att fallet 
står för det studerade objektet, det vill säga barnen, medan metoderna och 
intresset för den omgivande sociala kulturen bär etnografins kännetecken. 
Walters sätt att förhålla sig till fallstudie, “not a methodological choise but a 



 60 

choise of object to studied” (sid 93) ligger i linje med hur jag förhåller mig i 
min studie.  

I etnografiskt inspirerade studier används ofta en rad olika metoder för att 
närma sig och få en bild av den företeelse man vill belysa och en växelver-
kan mellan olika metoder är karakteristisk för denna forskning. Observatio-
ner kan exempelvis leda till samtal eller intervjuer och vice versa. Även 
kvantitativa metoder används av etnografiska forskare (Hammersley, 2006).  
Det empiriska materialet i min undersökning grundar sig huvudsakligen på 
observationer av undervisningssituationer, kvalitativa intervjuer och samtal 
samt dokumentstudier, till exempel policydokument, individuella utveck-
lingsplaner och åtgärdsprogram. Att använda sig av olika datainsamlingsme-
toder ses ibland som en styrka för studiens trovärdighet; de resultat som pre-
senteras och de slutsatser som dras kan bekräftas från till exempel intervju-
svar och observationsnotiser. Detta sätt att påvisa trovärdighet i ett resultat 
genom att hänvisa till olika slags metoder kallas triangulering (Emerson, 
Fretz & Shaw, 1995; Hammersley & Atkinson, 1995; Kullberg, 2004; Wal-
ford, 2008).  Trianguleringens värde för att säkerställa trovärdighet i forsk-
ningsstudier har ifrågasatts, av till exempel Katarina Jacobsson (2008). Hon 
vill istället lyfta fram att den stora fördelen med att använda olika metoder är 
att det riktas ljus mot olika aspekter av ett fenomen.  

Det finns i föreliggande studie ett intresse för att, i den mån det är möjligt, 
fånga vad mötet med skolan betyder för olika barn, sett till villkor för delak-
tighet och lärande. Här framträder två olika förhållningssätt, ofta beskrivna 
som att inta ett barnperspektiv eller att utgå ifrån barnets perspektiv (Pram-
ling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011; Qvarsell, 2003). Ett barnper-
spektiv kan, något förenklat, stå för att man inom till exempel forskning eller 
samhällsplanering har barns bästa för ögonen. Att utgå ifrån barnens per-
spektiv innebär att man lyssnar till barnens röster, ett synsätt som manifeste-
ras i Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter, 1989), där 
barn betraktas som fullvärdiga samhällsmedlemmar med rätt att delta i beslut 
som rör dem.  

Att lyssna på barnens röster är inte ett entydigt begrepp utan kan ha olika 
innebörder såväl epistemologiskt som metodologiskt (Tangen, 2008). Det 
innefattar dels forskningsstrategier för att komma åt det barn uttrycker men 
också själva fenomenet barns röster, det vill säga barns erfarenheter och 
uppfattningar. Dessutom berör begreppet själva relationen mellan den som 
står för rösten, barnet, och den som lyssnar, forskaren. Som påpekas av Rei-
dun Tangen kan det vara svårt att ta del av barns röster bara genom att sam-
tala. Det behövs en ”mosaik” av metoder, i synnerhet för att ta del av det 
som små barn och barn i behov av särskilt stöd ger uttryck för. Värdet av att 
vidga studier som fokuserar barn till att även omfatta barnens eget perspektiv 
betonas av många forskare (Broström, 2006b; Clark & Moss, 2001; Dockett 
& Perry, 2007). Som uttrycks av Dockett och Perry (2005c) är barnen exper-
ter på sina egna liv (p. 4). Den här studien strävar efter att i den mån det är 
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möjligt ”fånga barnens röster” genom intervjuer, samtal, observationer och 
de alster de producerar.  

Frederick Erickson (1986) har i sin forskning i skolmiljöer använt sig av 
längre fältarbeten och etnografiska metoder som observationer, videoinspel-
ningar och insamling av dokument. Det insamlade materialet analyseras 
sedan och presenteras i en berättande form. Enligt Erickson är fältarbete att 
betrakta som en ständig pendling mellan data och teori, en dialog mellan 
induktion och deduktion som sker kontinuerligt under hela fältarbetet. Denna 
rörelse är en betydelsefull beståndsdel i det etnografiska förhållningssättet 
och kan till exempel innebära att utgångspunkter i forskningsfrågan föränd-
ras eller att teoretiska sammanhang framträder.  

Enligt Mats Trondmans (2008) metafor kan en etnografisk studie liknas 
vid ett hjärta som hela tiden syresätts och berikas av blod, det vill säga av 
den nödvändiga teorin. Blodet i sin tur hämtar näring från hjärtat och på så 
sätt utgör de båda i Trondmans metafor två nödvändiga samspelspartner. 
”The interconnection between the embedded empirical and the theoretically 
informed constitute the two ’unavoidables’ in etnographic study” (p. 119).  

Staffan Larsson (2005) pekar på att det, även inom det etnografiska fältet, 
finns olika sätt att se på betydelsen av förförståelse och teoretisk kännedom 
om det område man ämnar utforska. Vanligt är emellertid att rik teoretisk 
förankring tillmäts stor betydelse för den fortlöpande reflektionen såväl som 
för analysarbetet (Alvesson & Sköldberg, 2008; Hammersley, 2006; Ham-
mersley & Atkinson, 1995; Kullberg, 2004).  Steinar Kvale (1997) menar att 
några viktiga faktorer i en framgångsrik studie är att forskaren besitter en 
slags hantverkskunskap, förankrad i empati, känslighet och kunnande samt 
att denne är väl orienterad inom forskningsområdet.  

Men för att navigera säkert i farofyllda farvatten räcker det inte bara med att 
styra sitt fartyg; det krävs också omfattande kunskap om farvattnen och kust-
linjen. I en intervjuundersökning är en betydande förtrogenhet med ämnet 
och sammanhanget för undersökningen en förutsättning för att kunna göra 
bruk av intervjumetoden (Kvale, 1997, s. 103).  

 
Utifrån detta resonemang skulle förtrogenhet med fältet vara till nytta vid 
fältarbetet och analyserna av empirin. Det finns emellertid anledning att vara 
uppmärksam på att detta förhållande kan ge oönskade konsekvenser, något 
som påtalas av flera forskare, till exempel Birgitta Kullberg (2004) som frå-
gar sig om ”en fisk verkligen kan upptäcka vatten” (s. 94). Något som upp-
märksammas av Delamont (2012) är att den egna erfarenheten som elev 
och/eller som lärare medverkar till att man fokuserar på det som man förvän-
tar sig eller tror sig veta i stället för det som händer och sker. Det gäller ock-
så att vara vaksam så att den egna erfarenheten inte leder till fördömande 
snarare än till förståelse.  
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The researcher’s job is to find out what the participants think is going on, 
what they do, why they do it, how they do it and what is ’normal’ and ’odd’ 
for them. Much educational research rushes to judgment about the ‘quality’ 
of the teaching or the attitudes of pupils (Delamont, 2012, p. 346).     

 
Hammersley (2006) beskriver essensen i etnografisk forskning som den 
spänning som uppstår mellan det han kallar ett deltagande perspektiv och ett 
analytiskt perspektiv. Det vill säga att kunna beskriva och förstå det perspek-
tiv de studerade människorna ger uttryck för och parallellt utveckla en analy-
tisk förståelse av detta. Med andra ord att anta och övervinna den utmaning 
som ligger i att som forskare inom ett välbekant område sträcka sig utöver 
hemmablindhet och vardagsförståelse.  

Sammantaget kan den etnografiska forskningsprocessen framställas på 
skilda sätt, som en pendling eller ett pulserande blodomlopp, men jag uppfat-
tar att kärnan består i den pågående och reflekterande växlingen mellan det 
empiriska materialet som samlas in, den förförståelse forskaren besitter och 
de teoretiska modeller och begrepp som används. Intentionen med det inle-
dande avsnittet har varit att följa Hammmerley´s (2006) råd, det vill säga att 
placera mina perspektiv och metoder i förhållande till etnografi. Denna stu-
die är genomförd med utgångspunkt i ett etnografiskt perspektiv och med 
metoder som hör hemma inom den traditionen. 
 
Förutom etnografi har hermeneutik, såsom den beskrivs av Per-Johan Öd-
man (2007), gett inspiration och vägledning för studiens genomförande, i 
synnerhet sett till bearbetning och analyser av det empiriska materialet. 
Hermeneutik beskrivs av Ödman som något så allmänmänskligt som att 
”tolka och förstå” (2007, s. 13). Det står också för ett samlingsnamn för en 
mängd olika synsätt och metoder; utgångspunkten är att det finns olika sätt 
att förstå världen eller företeelser på. Med ett hermeneutiskt synsätt kan man 
som forskare inte ställa sig utanför sig själv utan man måste alltid förhålla 
sig till bakomliggande förförståelse och perspektiv. En öppen redovisning av 
förförståelsen är utgångspunkten för att tydliggöra den hermeneutisk tolk-
ning som ofta beskrivs som en cirkel eller en spiral, en process där delarna 
relateras till helheten vilket leder till att förståelse skapas. Ödman liknar den 
hermeneutiska tolkningsprocessen vid att lägga pussel där varje bit bidrar till 
att en bild av den företeelse som belyses framträder.  

Ett hermeneutiskt förhållningssätt vilar på en uppfattning om att ett delta-
gande perspektiv kan ge en djupare förståelse av människor och deras liv 
och ligger på så sätt nära ett etnografiskt angreppssätt. Vad det innebär att 
förstå någon kan diskuteras från olika utgångspunkter i såväl vardagliga som 
vetenskapliga sammanhang. Den betydelse begreppet ges i denna studie är 
en strävan mot kunskap om och insikt i hur det kan vara för de lärare som 
har som uppdrag att möta och undervisa variationen av barn och för de barn 
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på väg in i skolan som avhandlingen handlar om. Med Anders Gustavssons 
(2000a) ord: 

När vi förstår en annan människa är det således alltid grunden en fråga om 
jämförelse, det vill säga, att vi förstår en människas handlingar genom att se 
hennes villkor och utgångspunkter för en viss handling och vi inser att vi i en 
likartad situation skulle kunna handla på ett likartat sätt. Det blir aldrig i 
egentlig mening, se med den andres ögon. Det man kan uppnå är bara att se 
världen som han eller hon såg den (Gustavsson, 2000a, s. 23, kursivering i 
original) 

Genom att delta och studera de praktiker där barnen på väg in i skolan och 
deras lärare verkar och genom att ta del av deras erfarenheter och uppfatt-
ningar syftar studien till att fördjupa förståelsen av olika barns möte med 
skolan och då i synnerhet sett till de villkor som skapas för delaktighet och 
lärande. De ovan beskrivna etnografiska och hermeneutiska utgångspunkter-
na har haft stor inverkan på det praktiska arbetet med den empiriska studie 
som beskrivs närmare i det avsnitt som följer.   

Det empiriska materialet 
I den litteratur som behandlar etnografiska studier läggs ofta särskild emfas 
på de inledande delarna av forskningsarbetet som handlar om att hitta ett 
lämpligt fält och att få tillträde till denna utvalda miljö. Enligt Hammersley 
och Atkinson (1995) är valet av fall och miljöer avhängigt den forsknings-
fråga man vill belysa och karaktären av syftet. Även inom de forskningsmil-
jöer man har valt att studera görs sedan avgränsningar efter olika aspekter 
som tid, personer och kontext. Mitt syfte avgränsade den tänkta forsknings-
miljön till grundskolans tidigare år och till tiden kring skolstart.  

Genom kontakter med en svensk kommun fick jag kännedom om och 
kontakt med nio olika skolor. På dessa nio gjordes kvalitativa intervjuer med 
de specialpedagoger som hade ansvar för förskoleklass och årskurs 1. Från 
dessa nio valdes sedan två skolor ut för de empiriska fallstudierna. Urvalet 
gjordes utifrån att de skulle representera olika miljöer. Tillträdet underlätta-
des av att personer på ledande nivå i kommunen var positiva till min studie 
och det var också genom dessa jag fick kontakt med skolledare och lärare för 
de båda klasserna som kom att ingå i studien.  

De personer som har mandat att ge tillträde till ett fält kallas av Hammers-
ley och Atkinson (1995, p. 67) för ”gate-keepers”. Katrine Fangen (2005) 
använder begreppet portvakter om dessa viktiga personer. Om portvakten är 
i ledarposition kan hon eller han vara avgörande för om du ska få tillträde 
eller ej till en forskningsmiljö. De har också överblick över området och kan 
slussa vidare och peka på olika kritiska faktorer och aspekter man bör förhål-
la sig till. Samtidigt, påpekar Fangen att det kan finnas en risk med detta då 
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ledare kan ha olika skäl för att dölja vissa omständigheter och lyfta fram 
andra. I mitt fall fanns det på en av de båda skolorna flera förskoleklasser 
och då två av dem skulle ha vikarierande lärare vid skolstart ansåg rektor att 
studien skulle göras i den tredje klassen och påverkade därmed valet av 
klass, något som naturligtvis också har konsekvenser för resultatet av studi-
en.  

Sammantaget fanns således dels en strategisk dels en kontrasterande 
aspekt vid urvalet av de två skolorna (Stensmo, 2002), då de valdes mot 
bakgrund av att de representerar mycket olika miljöer sett till upptagnings-
område och pedagogisk organisation. Gemensamt är att båda tillhör de sko-
lor som enligt kommunens sammanställningar har god måluppfyllelse när 
det gäller svenska, svenska som andraspråk och matematik för eleverna i 
årskurs 3.  

Efter ett första möte med rektor för respektive skola skickades en förfrå-
gan via e-post till de berörda förskollärarna och till de lärare som skulle ta 
emot dessa barn i årskurs 1. Då samtliga gav ett positivt svar bokades en 
första träff med berörd personal. På en av skolorna ordnades dessa möten i 
samband med arbetslagsträffar för förskolans lärare och för årskurs 1-3 och 
därmed fick hela personalgruppen en samlad information och tillfälle att 
ställa frågor. Efter arbetslagsmötet träffade jag de berörda lärarna för närma-
re information om syfte och genomförande av studien. På den andra skolan 
finns bara en förskoleklass, så var det bara de två förskollärarna som fick del 
av den första informationen. De blivande lärarna för årskurs 1 samt special-
pedagogen på respektive skola fick information och tillfälle att ställa frågor 
på ett mera informellt sätt genom att jag tog kontakt med dem individuellt 
vid de första besöken på skolan.  

Inför dessa möten sammanställdes ett missivbrev till barnens föräldrar 
(bilaga 1). De allra flesta av föräldrarna hade svarat positivt på min förfrågan 
inför det första besöket i klassen och lämnat ett skriftligt tillstånd. Några 
föräldrar hade inte lämnat svar och de kontaktades antingen genom att jag 
frågade dem personligen när de lämnade sina barn på morgonen eller genom 
att jag ringde till dem. Det var ett barn som inte fick tillåtelse att delta i stu-
dien, men föräldrarna hade inte något emot min närvaro i klassen. När det 
gäller barnen tillfrågades de på ett mera kollektivt sätt, något som naturligt-
vis kan ifrågasättas. Jag berättade under samlingen i förskoleklass vem jag 
var och att jag skulle skriva en bok om hur det är att börja i ettan och frågade 
dem sedan om de tyckte att jag fick vara med i klassrummet. Det var ingen 
som opponerade sig i det sammanhanget och jag kan inte heller säga att jag 
kunde märka att någon föreföll obekväm med att jag var med i klassrummet 
eller ute. Något som säkert spelade in var att barnen föreföll att vara mycket 
vana vid att det var olika vuxna med i klassrummet till och från. Vid mina 
besök fanns det ofta andra vuxna med, till exempel förälder, fritidspedagog, 
talpedagog, specialpedagog, assistent. Under observationerna förhöll sig 
barnen på olika sätt. Vissa lärde sig snabbt vad jag hette och kom gärna och 
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satte sig och berättade och frågade olika saker. Andra visade sig mera obe-
rörda av min närvaro, men jag kunde inte identifiera att någon kände sig 
irriterad eller besvärad av att jag var med i klassrummet.  

Inför de individuella intervjuer som gjordes med barnen tillfrågades var 
och en om de ville följa med mig en stund och berätta om förskoleklass re-
spektive årskurs 1. Jag betonade att intervjun inte var något som de måste 
göra. Barnen tillfrågades också om de tyckte att det gick bra att jag spelade 
in vårt samtal. På Marsskolan var det tre barn som inte ville bli intervjuade 
under våren i förskoleklass. Två av dessa flyttade under sommaren och ett 
ville inte heller intervjuas i årskurs 1. När intervjuerna gjordes i årskurs 1 var 
det, förutom det barn som inte ville någon gång, ett av barnen som avböjde 
därför att det var något hon redan hade gjort. På Jordskolan ville alla barn bli 
intervjuade.  

Kontakten med de sju specialpedagoger som inte arbetade på de studerade 
skolorna togs genom telefonsamtal. De var alla positiva till att medverka och 
tider för intervjuer bokades in. Det empiriska materialet samlades således in 
med vad som kan kallas traditionella etnografiska metoder och de beskrivs 
närmare i de avsnitt som följer. 

Deltagande observation 
Enligt Hammersley and Atkinson (1995) innebär etnografisk forskning i sin 
mest karaktäristiska form att forskaren under en längre tid deltar i männi-
skors dagliga liv, observerar vad som händer, lyssnar till det som sägs och 
ställer frågor - det handlar med andra ord om att samla in allt det datamateri-
al som på något sätt kan belysa de forskningsfrågor man har. I sådant fältar-
bete intar den deltagande observationen en särskild ställning, något som 
härrör sig från de antropologiska rötterna då forskaren genom deltagande 
observationer undersökte samhällskulturer.  

Även om min studie inte kan betraktas som etnografisk i traditionell be-
märkelse har deltagande observation en betydande roll. En bärande del av 
det insamlade materialet utgår från observationer i de båda klasserna. Forsk-
ningsintresset är riktat mot mötet mellan skolan och barn med skilda förut-
sättningar, erfarenheter och behov i allmänhet och mot den didaktiska och 
specialpedagogiska dimensionen av detta möte i synnerhet. Följaktligen har 
de observerade situationerna i första hand begränsats till gemensamma akti-
viteter med anknytning till språk eller matematik.  

I förskoleklassen har observationerna genomförts under den föreskrivna 
tiden för förskoleklass, det vill säga tre respektive fyra timmar per dag och 
omfattat alla aktiviteter, rast och uteaktiviteter inkluderat. Jag har dock i 
första hand valt dagar som var planerade att innehålla språk eller matematik. 
Under det första året i skolan har jag först och främst deltagit under lektioner 
i svenska och matematik men också under raster, temadagar och andra akti-
viteter. Utgångspunkten inför fältarbetet var att observationerna skulle göras 
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under verksamhet som kan relateras till språk men för både förskoleklass och 
årskurs 1 flöt ofta dessa aktiviteter ihop med matematik, i synnerhet när det 
gäller barnens individuella arbete, något som medför att det också finns ma-
tematikaktiviteter med som exempel i texten.  

Det finns anledning att inför ett fältarbete fundera kring rollen som delta-
gande observatör i allmänhet och i synnerhet på den inverkan min mångåriga 
erfarenhet som lågstadielärare och specialpedagog kan tänkas ha för studien. 
Hammersley och Atkinson (1995) beskriver olika sätt att förhålla sig som 
deltagande observatör, där ytterpositionerna intas av den fullständige delta-
garen och den fullständige observatören. Vanligast bland etnografiska fors-
kare är att man väljer en roll som ligger mellan dessa poler. Ett exempel är 
Kullberg (2004) som valde att vara både lärare och forskare, en mellanposi-
tion som av Hammersley och Atkinson benämns deltagare som observatör. 
Ia Nystöm (2002) intar en liknande ståndpunkt, då hon beskriver hur hon 
genom deltagande observationer undersökt barns lärande i läsning och skriv-
ning. I detta arbete var hon involverad i klassens aktiviteter, svarade på frå-
gor och gav hjälp till eleverna. Hon menar att på så sätt har lärarbakgrunden 
varit till fördel och det aktiva deltagandet har skapat acceptans och access till 
olika aktiviteter och situationer.  

Ett annat sätt att förhålla sig beskrivs av Anders Garpelin (1997) som ta-
lar om den professionella främlingen i klassrummet i sitt sätt att genomföra 
deltagande observationer bland elever i högstadiet. Med detta avses ett täm-
ligen strikt förhållningssätt där tonvikten snarare ligger på observation än på 
deltagande. Viktiga delar i denna strategi är att tydligt redogöra för forsk-
ningens fokus och för hur datainsamlingen kommer att ske för de inblandade 
samt att tydligt markera rollen som forskare, genom att medvetet undvika att 
involveras med lärare och deras aktiviteter. Utgångspunkten för mitt fältar-
bete var ett förhållningssätt som ligger nära det som beskrivs av Garpelin, 
det vill säga att i större utsträckning iaktta än att delta och därmed inta rollen 
av en observatör mer än som deltagare (Hammersley & Atkinson, 1995). 

I efterhand kan konstateras att om min position ses på ett tänkt kontinuum 
kan den fortfarande beskrivas som huvudsakligen iakttagare, men då det 
handlar om sex- och sjuåringar är det ibland svårt att inte delta. För många 
av barnen betraktades jag som en av de vuxna som till och från finns bland 
dem och när de bad om hjälp med påklädning eller matematikuppgifter fick 
de det. Däremot förklarade jag att jag inte kunde om de ville att jag skulle 
delta i längre aktiviteter som att spela spel, läsa en saga eller rätta uppgifter. 
Så småningom verkade de vänja sig vid att jag var med och skrev i min bok 
och det var bara undantagsvis som de kom och bad om hjälp. Den strikta 
rollen var också utgångspunkt i förhållande till de lärare som jag mötte på 
fältet och på samma sätt som beskrivs av Garpelin (1997) undvek jag till 
exempel att delta i raster och andra sammankomster för lärare.  

Jag kunde ändå uppleva att rollen gled, i synnerhet utanför klassrumsdör-
ren på ett liknande sätt som beskrivs av Nick Hopwood (2007). Han menar 



67 

att det i ett längre fältarbete i skolans värld är svårt att strikt hålla sig till en 
av de ofta beskrivna fyra positionerna; observatör, deltagande observatör, 
observerande deltagare eller deltagare.  Han återger hur han växlade mellan 
olika ”mellanpositioner” beroende på vilken miljö han studerade. I rena un-
dervisningssituationer i klassrummet var det enligt Hopwood förhållandevis 
lätt att inta en roll som låg närmare observatörens än deltagarens, medan 
positionen blev mer deltagande i rastsituationer med elever eller tillsammans 
med lärare under planeringsarbete. Gentemot de vuxna försökte jag att kon-
sekvent förhålla mig som forskare men att min tidigare yrkeserfarenhet på 
olika sätt påverkade datainsamlingen var ofrånkomligt. Det kan naturligtvis 
vara en påverkan på både ont och gott; jag uppfattade det mestadels som 
positivt att vara förtrogen med fältet. Att tala samma språk och ha erfarenhet 
av olika situationer underlättade, som jag uppfattade det, samtal och inter-
vjuer med de vuxna deltagarna under fältarbetets gång.  

Ett sätt att komplettera eller ersätta deltagande observation är att använda 
videoinspelningar av aktiviteter i klassrummet, något som har använts av 
såväl Erickson (1986) som Garpelin (1997). I och med dessa inspelningar 
ges, enligt Erickson, möjligheten att gå tillbaka till olika nyckelhändelser 
och genom att skärskåda dessa fördjupas analysen och förståelsen av den 
välbekanta situationen. I samband med ett examensarbete på grundnivå an-
vände jag inspelningar av klassrumssituationer och min erfarenhet är att 
dessa var ett bra komplement till observationer och intervjuer. Då var intres-
set riktat mot interaktionen mellan eleverna i smågruppsarbete, det vill säga 
en mycket tydligt avgränsad undervisningssituation. Inför den nu redovisade 
undersökningen gjordes visserligen en avgränsning gällande språk- läs och 
skrivaktiviteter, men med ett betydligt vidare fokus fanns, som jag ser det, en 
risk att det inspelade materialet skulle bli alltför omfattande och spretigt.  

Jag såg en mera framkomlig väg för min studie att använda fältnotiser i 
form av logg- och/eller dagboksanteckningar, ett arbetssätt som beskrivs från 
flera studier (Asp Onsjö, 2006; Fast, 2007; Hellberg, 2007; Nyström, 2002). 
Sara Delamont (2008) betonar betydelsen av att studera och reflektera över 
detaljer i det som händer i klassrummet för att uppnå en teoretisk förståelse. 
I stället för att spela in det som händer rekommenderar hon att skriva mycket 
omfattande och detaljrika fältnotiser som sedan ”översätts” och utvecklas till 
text. Som Delamont ser det finns en risk, i synnerhet för forskare med lärar-
bakgrund, att man väntar in situationer eller händelser som man förväntar sig 
ska uppstå, något som hon menar kan undvikas genom det beskrivna tillvä-
gagångssättet.  

Konkret beskrivet genomfördes mina observationer ”med penna i hand”. 
Jag satt i klassrummet så att jag hade översikt över den arena där barnen och 
läraren agerade och flyttade runt beroende på klassrum och aktivitet. Vid 
individuellt arbete gick jag runt ibland, frågade och talade med barnen. 
Ibland satte jag mig nära en grupp som arbetade, lekte eller samtalade. Mina 
fältnotiser skrevs inledningsvis för hand i en vanlig anteckningsbok i kortfat-
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tad men löpande text. Dessa anteckningar kompletterades med reflektioner 
och kopplingar till teorier eller andra studier. Efter en förmiddags fältarbete 
skrevs fältnotiserna rent i en slags dubbellogg. Under den senare delen av 
fältarbetet skrev jag direkt på en laptop och redigerade och kompletterade i 
texten efteråt. 

Intervjuer  
Utöver deltagande observation har intervjuer och samtal av mera informell 
karaktär varit det huvudsakliga sättet att samla information, för att belysa 
mitt syfte med studien. Att kombinera dessa två metoder är enligt Hammers-
ley och Atkinson (1995) ett bra sätt att gå till väga i ett fältarbete, ”the data 
from each can be used to illuminate the other”(p. 131). Kullberg (2004) be-
skriver den växelverkan mellan informella samtal och djupintervju som är 
vanligt inom etnografisk forskning, något som till exempel kan innebära att 
en djupintervju planeras till följd av ett informellt samtal som väckt intres-
santa frågor. I mitt fältarbete har båda dessa former använts.   

Kvale (1997) beskriver olika typer av intervjuer som får sin utformning 
utifrån det syfte man har med sin undersökning. I mitt fall är de tänkta inter-
vjuerna att betrakta som explorativa då syftet är att förstå hur skolan möter 
olikhet och de villkor som därigenom skapas för barnen, det vill säga att 
kartlägga och belysa nya dimensioner av ett ämne. Enligt Kvale är:  

Intervjuer är särskilt lämpliga när man vill studera människors syn på den 
mening de ger sina levda liv, beskriva deras upplevelser och självuppfattning, 
och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin livsvärld” (Kvale, 
1997, s. 100). 

I texter om kvalitativa intervjuer som metod betonas samspelet mellan inter-
vjuare och den som intervjuas och också vikten av att genom forskningspro-
cessens olika delar förhålla sig aktiv till betydelsen av detta förhållande 
(Forsey, 2012; Hammersley & Atkinson, 1995; Kvale, 1997).  

En kvalitativ intervju handlar, enligt Martin Forsey (2008), om att få in-
sikt och förståelse av ett fenomen och kan i sin bästa form få oss att förstå 
människors villkor, ”The questions we ask should allow us to locate the bio-
graphy of the individual in the broader cultural domains in which their lives 
are operating” (p. 66). Inom ramen för denna studie har intervjuer gjorts med 
de lärare som var kopplade till de studerade två klasserna. På Marsskolan har 
två förskollärare, en specialpedagog och tre klasslärare intervjuats. Den fjär-
de klassläraren som tog emot barn från den studerade klassen i årskurs 1 
avböjde intervju. Specialpedagogen har intervjuats vid två tillfällen, vårter-
minen då barnen gick i förskoleklass och vårterminen när de gick i årskurs 1. 
Intervjuerna på Jordskolan omfattar två förskollärare, en klasslärare och en 
specialpedagog. Klassläraren intervjuades vid skolstart samt under vårtermi-
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nen i årskurs 1. Specialpedagogen intervjuades under våren när barnen gick i 
förskoleklass samt efter cirka ett år. Intervjuer med specialpedagoger med 
ansvar för förskoleklass – årskurs 3 vid de andra sju skolorna kompletterar 
det material som samlats in vid fallstudierna. Barnen i de klasser som invol-
verats i studien intervjuades vid två tillfällen, dels under senare delen av 
vårterminen i förskoleklass, dels under det första året i skolan.  

Avsikten med intervjuerna med lärarna har varit att få del av de innebör-
der dessa ger sin praktik bland olika barn på väg in i skolan och de villkor 
som möjliggör eller hindrar barnens delaktighet och lärande. En kvalitativ 
intervju kan på många sett ses som ett interaktivt samtal där såväl den som 
intervjuar som den intervjuade bidrar till den mening som skapas (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Som intervjuare har man emellertid ett ansvar för att 
samtalet förs inom det område som är i linje med forskningsintresset, på det 
sättet är det ett annorlunda samtal än mellan till exempel mellan två kollegor.  

Mina intervjuer är att betrakta som det Patrik Aspers (2007) benämner 
tematiskt öppna intervjuer det vill säga intervjuer som befinner sig mellan 
den strukturerade och den helt öppna. Aspers beskriver det som att intervjun 
är öppen på så sätt att forskaren hela tiden försöker utveckla samtalet, men 
samtidigt följs en struktur med utgångspunkt i ett antal i förväg uttänkta frå-
geområden eller teman. Intervjuer av denna karaktär kallas också halvstruk-
turerade (Kvale & Brinkmann, 2009; Ryen, 2004). De frågeområden som 
användes vid mina intervjuer med lärare (se bilaga 2) prövades vid en prov-
intervju med en specialpedagog inför fältarbetet under våren 2009. Före 
intervjuer med förskollärare respektive klasslärare anpassades guiden på 
några punkter efter deras specifika uppdrag.  

Att intervjua barn i sex- sjuårsåldern kan, förutom de etiska aspekterna 
som berörs i nästa avsnitt, vara förenat med särskilda avvägningar och också 
fallgropar. En sådan fråga som är av både etisk och metodologisk karaktär är 
hur man väljer ut elever till intervjuer från en större grupp. Den erfarenhet 
jag har från en tidigare intervjuundersökning bland elever i tioårsåldern är att 
det finns ett, såväl etiskt som informationsmässigt, värde av att genomföra 
intervjuer med alla de elever i grupperna som vill delta (jfr Garpelin, 1997). 

Under senare delen av vårterminen i förskoleklass tillfrågades barnen om 
de ville bli intervjuade individuellt. Det var efter att jag hade varit med i 
klassen under två perioder, så barnen visste väl vem jag var och varför jag 
var där. I gruppen på Jordskolan ville alla barn bli intervjuade medan det var 
flera barn på Marsskolan som avböjde, förutom det barn som inte deltog i 
studien. Det var också några barn som var bortresta eller sjuka under den 
period då intervjuerna genomfördes. Intervjuerna gjordes i ett, till klassrum-
met angränsande utrymme, mellan två avdelningar/spår, där det fanns en 
liten sittgrupp.  

Något som påpekas av Jan Trost (2005), är att man i intervjuer med barn 
kan behöva konkreta hjälpmedel eller tekniker. Fast (2007) använde till ex-
empel inledningsvis i sin undersökning en ”magisk väska”, böcker och spel 
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för att underlätta samtalen med barnen. Ett annat sätt som beskrivs av Kers-
tin Göransson (2004) från en intervjustudie bland särskole- och grundskole-
elever om samverkan mellan de båda skolformerna är att inleda intervjuerna 
med att barnen får ställa frågor till den som intervjuar. På så sätt påverkas 
interaktionen i samtalet på ett positivt sätt, enligt de erfarenheter Göransson 
gör. Ett vanligt sätt är också att utgå ifrån barns teckningar och deras kom-
mentarer till dessa. Barnens kommentarer anses viktiga i analysarbetet då det 
därigenom blir barnens tolkningar av bilderna, inte de vuxnas, som framträ-
der (Dockett & Perry, 2005a, 2005b; Einarsdottir, Dockett & Perry, 2009).  

Min egen erfarenhet från intervjuer/samtal med barn från såväl undervis-
nings- som forskningssammanhang är att det kan underlätta att ha något 
slags konkret hjälpmedel åtminstone inledningsvis, i form av konkret mate-
rial eller barnens egna alster. I avhandlingsstudien gjordes intervjuer i an-
slutning till barnens pågående aktiviteter i förskoleklassen och jag bedömde 
att det skulle vara tillräckligt som inledande tema i intervjuerna: Berätta om 
vad du gjorde just nu. Det hände också att barnen tog med sig pågående 
uppgifter och då började vi med att tala om dem. Intervjuerna med barnen 
såg väldigt olika ut men de berörde i stort sett samma frågeområden: en dag i 
förskoleklass, vad de brukar göra, vilka de leker med, något de tycker är bra, 
något de vill ändra på, hur de tänker om att börja ettan.  

De intervjuer som gjordes när barnen gick i årskurs 1 följer till viss del 
samma mönster med att berätta om dagen, aktiviteter och kamrater, något de 
tycker om respektive vill ändra på. Det som lades till är frågor kopplade till 
skolarbetet, till exempel om de upplevde något som svårt och vad de gjorde 
då. Jag frågade också om det blev som de trodde och hur de upplevt skillna-
den gentemot förskoleklass. Intervjuerna spelades in på en MP3-spelare och 
varje intervju började med att jag visade den och frågade om det gick bra att 
jag spelade in vårt samtal. De fick också lyssna på en liten sekvens innan vi 
skildes åt.  

Även om olika tekniker har betydelse i samtal och intervjuer med barn är 
kanske den mest betydelsefulla faktorn den som berör relation och förtroen-
de. Kathleen M. Dewalt och Billie R. Dewalt (2002) beskriver vad som 
krävs för att bygga upp en relation under ett fältarbete.  

To large extent, rapport is built in much the same way as any other personal 
relationship: It is built over time. It requires that the researcher put effort into 
learning appropriate behavior in a setting; showing respect for people in the 
setting; being a good and careful listener; and being ready to reciprocate in 
appropriate ways (Dewalt & Dewalt, 2002, p. 40). 

 
De citerade råden ser jag som i högsta grad giltiga i mötet med såväl barn 
som vuxna och det var något som jag försökte att hålla mig till under de 
dagar jag var på besök i deras klassrum. Samtidigt finns all anledning att 
hålla i minnet att när det handlar om relationer mellan barn och vuxna, i 
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synnerhet då dessa upprättas inom skolans väggar, präglas dessa av en sär-
skild maktbalans. För barn som ingår i en forskningsstudie framstår forska-
ren som en av de vuxna som förekommer i deras miljö. Troligt är, att denne 
uppfattas som en auktoritet och att barnen vill vara till lags och/eller är oro-
liga för konsekvenser om de inte är det (jfr Einarsdottir, 2007b).   

Alla intervjuer spelades in utom i ett av fallen då intervjupersonen avböj-
de inspelning. Då dokumenterades intervjun i stället med anteckningar. Den-
na intervju fick en annan karaktär än de andra, kanske på grund av hur den 
genomfördes. Som intervjuare kände jag att jag intog en aktivare roll, dels 
genom att anteckna men också genom att sammanfatta och fråga vidare. Det 
blev mera av fråga – svar än det löpande samtal som kännetecknade många 
av de andra intervjuerna. Forsey (2012) menar att föra anteckningar under en 
intervju kan störa samtalet. Dels blir det avbrott genom att den som intervju-
ar skriver under tiden dels påminns den som blir intervjuad att det som sägs 
registreras och kan då bli störd. Med ny teknik som MP3-spelare eller mobil-
telefoner blir inspelningen inte så uppmärksammad, något som märktes i 
övriga intervjuer.  

Direkt efter den ej inspelade intervjun skrevs en sammanfattning med ci-
tat från de förda anteckningarna. Övriga intervjuer transkriberades vid ge-
nomlyssning av de filer som förts över till dator. Hur och i vilken utsträck-
ning ett inspelat material bör transkriberas är en fråga som diskuteras av 
Hammersley (2012). Ska allt transkriberas eller bara vissa delar, ska det 
inspelade talet översättas till skriftspråk helt eller till viss del, ska icke-
verbala yttringar finnas med? Dessa är några av de frågor som behöver över-
vägas inför transkribering av ett inspelat material.  

Något som är värt att uppmärksamma är det Kvale och Brinkmann (2009) 
tar upp om att utskrifter av intervjuer inte är detsamma som den levande, 
interaktiva intervjun i sig. ”Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualise-
rade återgivningar av levande intervjusamtal” (s. 194). Som Hammersley 
(2012) konstaterar krävs en tolkning för att ge förståelse av det som finns 
bakom orden. Jag har skrivit ut de inspelade intervjuerna för att få ett samlat 
och konkret material som kan bearbetas på olika sätt och tolkas efter följan-
de mönster. Det mesta av det inspelade samtalet har transkriberats nära efter 
det som sägs, men det talade språket har översatts till en skriftspråklig form. 
Vid de första intervjuerna som skrevs ut sammanfattades vissa delar av sam-
talen, som till exempel när samtalet har glidit utanför vad som kan sägas 
vara relevant i förhållande till studiens syfte. Så småningom övergick jag till 
att skriva ut intervjuerna i sin helhet och mera ordagrant. Jag upplevde att 
materialet på så sätt blev mera tillgängligt och levande för analys. Intervjuer 
med barn och vuxna har behandlats lika vad gäller utskrifter. 

Under fältarbetets gång har också ett antal samtal av mera informell ka-
raktär ägt rum. Det är till exempel lärare som efter undervisningspass tagit 
upp det som har hänt eller hur de hade tänkt sig. Samtal med barnen var inte 
lika vanliga men förekom till exempel ute på rasten eller om de ville ha hjälp 
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med arbetsuppgifter. Dessa samtal finns återgivna i de fältnotiser som gjor-
des under de deltagande observationerna.  

Dokument 
De dokument som har samlats in och kompletterat intervjuer, samtal och 
observationer är i första hand skolornas officiella planer över områden med 
relevans för intresset i denna studie. Det är till exempel planer över hur sko-
lan ska gå tillväga när det gäller särskilt stöd, från den årliga översiktliga 
kartläggningen av läs-, skriv och matematikutveckling, den så kallade scree-
ningen, till policy för specialundervisning och remittering till utredning. Ett 
annat exempel är planer och rutiner för hur man ska arbeta för att underlätta 
övergångar mellan olika skolformer och stadier. De dokument som samlats 
in har huvudsakligen använts för att få en orientering och bakgrund till de 
olika skolmiljöernas arbete med övergången mellan förskoleklass och 
årskurs 1 samt organisation av det specialpedagogiska stödet. De har inte 
legat till grund för analys och tolkning på samma sätt som det material som 
samlats in vid intervjuer och observationer.  

Bearbetning och analys 
Den bearbetande och analyserande delen av en etnografiskt designad studie 
med inspiration från hermeneutisk tradition är snarare att betrakta som en 
pågående process än en avgränsad fas. Sättet att beskriva och reflektera över 
händelser, handlingar och utsagor inrymmer således en första analyserande 
bearbetning där tidigare erfarenheter och teoretisk förförståelse spelar in. Att 
separera det praktiska fältarbetet från det analytiska ses som fatalt för den 
etnografiska forskningsprocessen. 

The analytic themes and categories, arising from the data, from literature, 
from one’s own head, are constantly interacting with the data as they are col-
lected: the ongoing research is led by, and leads the theorising and vice versa. 
(Delamont, 2008, p. 53) 

Processen med att bearbeta och analysera det empiriska materialet sker på 
skilda plan och utifrån olika aspekter. En aspekt är den hantverksmässiga, 
det vill säga de praktiska redskap som används och hur detta arbete går till. I 
en etnografisk studie läggs stor vikt vid att göra detta väl synligt vid rappor-
tering. Det empiriska material som har samlats in under mitt fältarbete har 
fortlöpande bearbetats och analyserats enligt följande:  

Det första steget i denna process var att dokumentera iakttagelser och in-
formation från fältet med hjälp av fältnotiser och inspelningar. Därefter om-
vandlades dessa till text på det sätt som beskrivits tidigare. De sorterade och 
avidentifierade texterna lagrades sedan som datafiler och i pappersformat. 
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Det empiriska materialet består av olika delar som härrör från de båda fallen 
samt från intervjuer med specialpedagoger (se detaljerad bild av det insam-
lade materialet i kapitel 4).  

I det andra steget har det insamlade materialet bearbetats i mindre be-
ståndsdelar, analysenheter, som indelats efter datainsamlingsmetod, grupper, 
kontext och/eller tid. Exempel på en sådan mindre analysenhet är utskrifter 
från intervjuer med barn vid Marsskolan under vårterminen i förskoleklass. 
Dessa utskrifter har lästs flera gånger, sorterats och kodats för att på så sätt 
”öppna upp för tolkning” (Gustavsson, 2000a, s.16) och sedan sammanförts 
till en första text. Arbetet har utförts ”för hand” och med ordbehandlingspro-
gram på dator. Jag har också återvänt till inspelningarna av intervjuerna och 
de ursprungliga fältanteckningarna för att följa upp och kontrollera.  

Så här långt präglades bearbetningen av det empiriska materialet till 
mångt och mycket av praktiskt hantverk, men ju längre analysarbetet fort-
skrider, desto viktigare blir den andra aspekten av den analyserande proces-
sen. Denna aspekt handlar om att förhålla sig till och växla mellan skilda 
nivåer eller dimensioner av tolkning. Aspers (2007) talar till exempel om en 
första respektive andra ordningens nivå. Genom att delta i aktiviteterna, frå-
ga och observera skapas fältanteckningar som är på första ordningens nivå. 
Dessa relateras sedan till andra ordningens konstruktioner i teorin och på så 
sätt etableras en vetenskaplig förklaring. Enligt Aspers är fältarbete att likna 
vid den hermeneutiska cirkeln då man växlar mellan att förstå de stora dra-
gen, större sammanhang och detaljer och specifika situationer.  

Gustavsson (2000a, 2000b) har också en hermeneutisk utgångspunkt och 
för ett liknande resonemang som Aspers men använder begreppen erfaren-
hetsnära respektive erfarenhetsöverskridande tolkning. Han menar att det 
finns en dialektik, en pendling mellan dessa dimensioner; den första står för 
det som människor uttrycker (utsagor, handlingar, dokument) och den senare 
är de teorier och den egna teoretiska erfarenheten forskaren använder sig av. 
Att förstå är en slags insikt i andra människors existensvillkor, det vill säga 
en slags existentiell dimension. En erfarenhetsöverskridande tolkning inne-
bär att man jämför med andras utsagor och handlingar och/eller med existe-
rande teorier om samma fenomen. ”Forskaren för ihop dem och ser dem från 
en ny utsiktspunkt” (Gustavsson, 2000a, s. 7).  

I analysprocessens tredje steg har texterna från tolkningarna av de mindre 
analysenheterna analyserats, jämförts och satts samman till en datanära be-
skrivning av varje fall för sig; Marsskolan, Jordskolan och specialpedago-
gernas perspektiv. Slutligen, i det avslutande fjärde steget har analysen i 
högre grad än innan utgått ifrån de teoretiska utgångspunkterna och ett jäm-
förande perspektiv, innan den slutgiltiga resultatpresentationen formulerats. 
Resultatredovisningen har sedan strukturerats efter de tre aspekter av skol-
start som fokuserats för att nå fördjupad förståelse av de villkor som skapas 
för barnens delaktighet och lärande: övergången mellan förskoleklass och 
årskurs 1, läs- och skrivdidaktik och lärande samt specialpedagogiskt stöd.  
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De olika stegen i analysprocessen som beskrivs ovan ska snarare förstås 
som en bild för att åskådliggöra hur analysarbetet har gått till än en exakt 
återgivning. I verkligheten har processen fortskridit på ett mera vingligt sätt 
men genomsyrats av ett pågående praktiskt handarbete parallellt med en 
tolkande process som pendlar mellan de olika nivåerna på det sätt som be-
skrivs av Gustavsson (2000a, 2000b).    

Kvalitetsaspekter  
Det förekommer olika synsätt och positioner i förhållande till kvalitetsaspek-
ter när det gäller kvalitativa studier. Det finns emellertid enighet kring vissa 
grundläggande ståndpunkter som att kvalitativ forskning inte kan kvalitets-
granskas enligt samma mått som kvantitativ sådan.  Som påpekas av flera 
forskare betyder det inte att man i en kvalitativ studie kan bortse ifrån kvali-
tetsaspekter, tvärtom (Fangen, 2004; Jacobsson, 2008; Kvale & Brinkmann, 
2009; Larsson, 2009; Ryen, 2004, Ödman, 2004).  

Jacobsson (2008) föreslår att kvalitet inom kvalitativ forskning kan disku-
teras från två olika håll: “Ett är att utgå ifrån vilka kriterier som ska råda för 
bedömning av god forskningskvalitet. Ett annat är att betona själva görandet: 
Hur gör man forskning av god kvalitet?” (s. 162). Enligt Jacobsson är det 
senare av avgörande betydelse för att säkerställa kvalitet i den kvalitativa 
forskningsprocessen.  

Kvale och Brinkmann (2009) menar att man även inom kvalitativ forsk-
ning kan använda sig av de från kvantitativ forskning begreppen reliabilitet 
och validitet men att de måste formuleras om och förstås i relation till kvali-
tativa studier. Reliabilitet handlar enligt dessa författare om tillförlitlighet 
och begreppet har både en metodologisk och en moralisk dimension, den 
senare närmast att förstå som pålitlighet. Validitet kan ersättas med giltighet 
och i Kvales och Brinkmanns sätt att beskriva validitet har det författarna 
kallar hantverksskicklighet som kommunikation och pragmatisk handling 
stor betydelse. Det är något som man har att förhålla sig till från den första 
fasen av tematisering av ett forskningsproblem till och med den sista rappor-
terande delen.  

Resonemanget ligger nära Jacobssons förhållningssätt, men hon väljer 
begreppet metodologisk medvetenhet, det vill säga att genom hela forsk-
ningsprocessen sträva mot kvalitet och trovärdighet. Den metodologiska 
medvetenheten inbegriper att reflektera över och tydligt redovisa olika far-
hågor och problem som uppkommer och också beskriva hur man kringgår 
och löser dem. I en etnografisk studie blir texten i sig en mätare av kvalitet 
där faktorer som perspektivmedvetenhet, intern logik, etiskt värde, inne-
bördsrikedom och struktur görs transparanta och tillgängliga för läsaren att 
värdera (Jacobsson, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). 

Utöver denna metakognitiva hållning diskuteras validitet inom kvalitativ 
forskning ofta utifrån tre (sannings)kriterier. Korrespondenskriteriet beaktar 
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hur väl en tolkning stämmer överens med en objektiv verklighet, i strikt be-
märkelse i första hand tillämpbart inom positivistisk forskning. Enligt Gus-
tavsson (2000) kan korrespondens även vara relevant i den hermeneutiska 
traditionen och då förstås ”som att tolkningen har en grundläggande likhet 
med den verklighet den uttalar sig om (s. 23). Koherenskriteriet är nära för-
knippat med hermeneutisk tolkning då det står för en utsagas logik och mot-
sägelsefrihet (Kvale & Brinkmann, 2009). Ödman (2007) talar om detta kri-
terium som del- och helhetskriteriet eller det holistiska kriteriet, det vill säga 
att tolkningssystemets delar hänger ihop på ett logiskt sätt. Det är vanligt att 
tolkning av yttre verklighet varvas med existentiell tolkning, något som Öd-
man menar beror på att båda behövs för att förstå mänskligt liv. Tolkningen 
ska göra det uttolkade mera förståeligt samtidigt som det ska ge stöd åt tolk-
ningarna. Båda riktningarna är som Ödman ser det nödvändiga. Det tredje 
kriteriet kallas det pragmatiska och härrör sig till de praktiska konsekvenser-
na av forskning (Kvale & Brinkmannn, 2009).  

Vi människor generaliserar, medvetet och omedvetet i de flesta samman-
hang. Som etnografisk forskare bör man dock, enligt Walford (2007), iaktta 
försiktighet: ”Indeed, I feel that we should make every attempt not to genere-
ralize but to bring out the specifics of each case that is studied” (p. 158). 
Walford ger avskräckande exempel på hur studier av enstaka fall får ligga 
till grund för vittgående slutsatser. Inte minst inom pedagogisk forskning kan 
studier av några få klassrum eller undervisningssekvenser till exempel få stå 
för hur lärare i allmänhet gör.  

Problemet diskuteras av Göransson och Nilholm (2009) i termer av smyg-
representativitet, det vill säga att man trots en kvalitativ ansats i texten gör 
anspråk och generaliserar som om urvalet gjorts slumpmässigt enligt statis-
tiska normer. Man kan inte generalisera resultat från ett avgränsat och histo-
riskt fall utifrån en kvantitativ måttstock. Detta utesluter dock inte att slutsat-
ser och mönster från ett fall kan generera erfarenheter och teorier som kan 
jämföras och överföras till andra situationer.  

 
 

 

Etiska överväganden 
Inför omfattande fältarbete med användandet av etnografiska metoder finns 
det all anledning att på alla sätt noggrant beakta de etiska aspekterna. Till ett 
etiskt förhållningssätt hör att följa de etiska råd och riktlinjer som formule-
rats av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällskunskap.21 

                               
21 Vetenskapsrådets principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns samlade 
på www.codex.vr.se 
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Dit hör också att kontinuerligt reflektera kring de etiska frågorna och de 
dilemman som kan uppstå i förhållande till dessa genom forskningsproces-
sen, från den första avgränsningen av urvalsgrupp till den diskussion som 
förs avslutningsvis (Kvale & Brinkmann, 2009). I det följande diskuteras 
etiska aspekter kopplat till Vetenskapsrådets principer. Etiska överväganden 
och tillvägagångssätt har också berörts i tidigare avsnitt som beskrivit forsk-
ningsprocessen för denna studie.  

Informerat samtycke innebär att informera dem man ska studera om stu-
diens syfte och helst om möjliga för- och nackdelar med att delta. Deltagarna 
i denna studie har informerats och samtycke har inhämtats på det sätt som 
tidigare beskrivits. Då föreliggande studie omfattar barn som är yngre än 15 
år innebär det att både barnen och deras föräldrar skulle informeras och ge 
sitt samtycke till barnens medverkan i studien. Det var flera föräldrar som 
skrev att de gav sin tillåtelse i samverkan med barnet och vissa svarsbrev var 
också undertecknade av både barn och förälder. Samtliga barn skulle kunna 
ha getts större möjligheter att påverka, att samtycka, genom att missivbrev 
och svarstalong riktats till både barn och föräldrar och genom att brevet for-
mulerats på ett sätt som tydligare hade uppmanat till gemensamt samtal och 
beslut.  

Hur barns samtycke ska förstås och inhämtas diskuteras av flera olika för-
fattare (se t.ex. Dockett, Einarsdottir & Perry, 2009; Harcourt & Conroy, 
2005) med utgångspunkt i pågående forskningsprojekt. Gemensamt är beto-
ning på att noga överväga frågor som har med informerat samtycke att göra i 
förhållande till barn, i synnerhet små barn eller barn i behov av särskilt stöd. 
Som beskrivits informerades och tillfrågades barnen både kollektivt i sam-
band med att fältstudien påbörjades och sedan individuellt inför intervjuerna.  

En fråga med implikationer för såväl resultat som etik diskuteras av Szö-
nyi (2005) som i sin studie fann att barnen i en verksamhet med flera vuxna 
kunde ha svårt att skilja på intervjusituationen och vardagliga samtal med 
olika personal. Enligt Szönyi kan inspelning av intervjuer på ett konkret sätt 
göra eleverna medvetna om att det samtal som genomförs är något annat än 
ett undervisningssamtal. När det gäller barn som är runt sex-sju år kan det 
vara svårt att veta hur de förstår situationen. Jag uppfattade att de i den situa-
tion som då var kunde se att jag inte var en lärare utan någon utifrån som 
skulle skriva en bok. Vid det andra intervjutillfället var det ändå barn som 
blandade ihop mig med den special- respektive talpedagog som också hade 
varit i förskoleklassen och talat med barnen individuellt under våren och det 
var vissa barn som inte alls kom ihåg att vi hade setts på tu man hand förut. 
Detta är ett exempel som påvisar att frågan om informerat samtycke är kom-
plicerad när det gäller barn. Utifrån de erfarenheter jag har gjort under studi-
en är det mycket svårt, kanske inte alls möjligt, att avgöra huruvida ett barn 
har förstått syftet med intervjun och att de har en faktisk möjlighet att avbö-
ja. Vuxna är för dem en auktoritet, i synnerhet vuxna inom skolans väggar, 
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och för de allra flesta av barnen är det något naturligt att rätta sig efter de 
vuxnas önskemål och anvisningar.  

Det finns angivet i Vetenskapsrådets anvisningar att den som deltar i en 
studie har rätt att avbryta sin medverkan och detta kan, när det handlar om 
barn, vara mera komplicerat än med vuxna. Som påpekas av Einarsdotttir 
(2007b) påverkas intervjusituationen av den maktbalans som råder mellan 
barn och vuxna. Barn hörsammar och anpassar sig ofta efter de förväntning-
ar och krav de upplever att vuxna har på dem och då är det viktigt att som 
forskare vara extra lyhörd inför vad barnen uttrycker inför och i olika situa-
tioner som samtal, intervjuer och observationer.  

Min erfarenhet från intervjuerna med barnen är att de förhöll sig mycket 
olika. Vissa föreföll ytterst bekväma med situationen och berättade öppen-
hjärtligt om både det som de uppfattade som positivt och negativt. Andra 
barn var mer besvärade, skruvade på sig och visste inte riktigt vad de skulle 
säga. De gav knapphändiga svar på mina frågor med många ”jag vet inte”. I 
dessa situationer försökte jag på olika sätt närma mig frågeställningarna ge-
nom att till exempel ta upp sådant som jag visste engagerade dem och upp-
muntra dem att berätta vidare. Samtalen avslutades om jag märkte att de blev 
oroliga eller uttryckte att de kände sig obekväma.  

När det gäller vuxna aktörer, i det här fallet de deltagande lärarna, upp-
kom kritiska situationer i relation till de etiska aspekterna av själva datain-
samlingen framför allt i de deltagande observationerna. Vid intervjuer är 
situationen på flera sätt jämlik, även om rollerna som intervjuare och infor-
mant är olika. Däremot innebär observationen att jag som forskare iakttar 
den undervisning som läraren ansvarar för och det var en och situation som 
jag upplevde helt annorlunda. Om läraren upplever att den pedagogiska situ-
ationen tar en annan riktning än hon eller han har tänkt sig kan det uppfattas 
som ett misslyckande och också besvärande att ha någon som ”tittar på”. 
Även om det inte var frekvent i mina observationer förekom sådana händel-
ser. Vid dessa tillfällen försökte jag förhålla mig neutral, både i den situation 
som uppkom och också i det samtal som ibland följde efter. Som forskare på 
besök i någon annans yrkespraktik finns, som jag ser det, anledning att fun-
dera kring dessa frågor.  

En annan aspekt av etiska överväganden under de deltagande observatio-
nerna i en skolmiljö berör om, när och hur man, i egenskap av vuxen, ska 
ingripa i ett skeende. Denna situation kan till exempel uppstå om barn står i 
begrepp att skada sig själva eller varandra. I min studie förekom merparten 
av observationerna under lärarledda lektioner. Därav var det inte så ofta det 
förekom den typen av händelser. Det uppstod ibland kritiska situationer i 
klassrummen men de tog aldrig sådana proportioner att jag kände mig föran-
ledd att ingripa på något sätt. Däremot finns några andra tillfällen när jag till 
slut ingrep. Ett exempel var en gång när jag satt kvar i klassrummet och 
renskrev anteckningar och hörde från kapprummet utanför hur några barn 
dröjde sig kvar och hur en verbal dispyt uppstod. Den accentuerades och 
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utvecklades mot fysiska angrepp. Jag valde då att gå ut i kapprummet, visa 
att jag var där och avleda dem genom att börja fråga om något helt annat. 
Det finns således, som jag ser det, tillfällen när det blir nödvändigt att ta 
steget från observerande forskare till deltagande vuxen. Det är då man hör 
eller ser att barn uttrycker att blir mycket ledsna eller riskerar att bli fysiskt 
skadade. Min erfarenhet är att det vid dessa enstaka tillfällen räckte med att 
göra som i exemplet ovan.  

Inför förvaring och rapportering av insamlat material finns etiska över-
väganden att göra och även här ges normer och vägledning från Vetenskaps-
rådet formulerade i konfidentialitets- och nyttjandekraven. Dessa innebär i 
korthet att forskaren skall handha och använda det insamlade materialet på 
ett tillbörligt och grannlaga sätt, så att deltagarna och deras miljö skyddas 
från identifiering och annan skada. I detta kan, som påpekas av Larsson 
(2005) uppstå en motsättning gentemot kravet på validitet. Det gäller att vara 
uppmärksam på att en alltför diffus framställning också kan innebära att 
resultaten kan ifrågasättas.  

Att man visat omsorg om dem som studerats och dem som drabbats av forsk-
ningens resultat måste räknas till kvaliteterna i ett vetenskapligt arbete. Å 
andra sidan kan detta inte kompensera en osann redovisning av resultaten ef-
tersom sanning är i ett i forskningen överordnat värde (s. 23) 

Något som kan uppstå i etnografiska undersökningar är hur metoder som 
intervjuer, samtal och deltagande observationer genom att sätta fokus på 
vissa omständigheter eller fenomen också gör deltagarna mer uppmärksam-
ma på dessa (Hammersley & Atkinson, 1995; Merriam, 1994). Sett i relation 
till min undersökning skulle en oönskad konsekvens av mitt intresse kunna 
innebära att de barn som i och med skolstarten möter misslyckanden och 
utanförskap får denna upplevelse ytterligare förstärkt. Som Kvale (1997) 
betonar måste man som forskare tänka igenom konsekvenserna för de in-
blandade inför varje beslut som tas.  
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5. Presentation av studiens miljöer och aktörer 

I detta första resultatkapitel ges en introducerande sammanställning av det 
empiriska materialet. Nio specialpedagoger på olika skolor med ansvar för 
förskoleklass och årskurs 1 har intervjuats under vårterminen 2009. Från 
dessa nio skolor har två sedan valts ut för fallstudier. Fältarbetet har genom-
förts i två klasser på dessa skolor under tre terminer. Det påbörjades i april 
2009, då barnen gick i förskoleklass, och pågick sedan fram till och med att 
barnens första skolår avslutades i juni 2010. De båda skolorna refereras i 
studien till som Marsskolan respektive Jordskolan. För att ge en orientering 
inför de kapitel som följer ges också i detta kapitel en närmare presentation 
av studiens aktörer och miljöer. 
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Figur 1.  Sammanställning över studiens insamlade empiri 

Observationerna genomfördes vanligen på förmiddagarna mellan cirka 8.00 
och 11.30. De fokuserade i första hand klassrumsaktiviteter med koppling 
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till språk och matematik. Cirka 137 timmar av observationer finns dokumen-
terade i fältanteckningar. De 76 intervjuer/samtal som gjordes med barn är 
mellan 6 till 17 minuter långa och sammanlagt finns cirka 13 timmar inspelat 
material. 20 intervjuer har gjorts med 17 förskollärare, klasslärare och speci-
alpedagoger. De är mellan 30 till 90 minuter långa och sammantaget finns 
cirka 17 timmar inspelat material.  

I de kapitel som följer förekommer exempel och citat för att illustrera och 
ge stöd för de tolkningar som görs. I den presentationen benämns de båda 
skolorna Marsskolan respektive Jordskolan. De barn som finns omnämnda i 
anslutning till citat eller på annat sätt refererade till har tilldelats namn på M 
respektive J beroende på vilken skola de tillhör. Lärarna som omfattas av 
fallstudierna benämns på ett mera opersonligt sätt med skola, profession och 
en siffra om de är flera: Mars, förskollärare, 1 – MF1; Jord, klasslärare – JK, 
Mars, specialpedagog – MS. Detta motiveras av att det kan vara av intresse 
att kunna urskilja såväl skola som yrkesroll. De specialpedagoger som inter-
vjuats utanför fallstudierna kallas S1, S2 och så vidare. I den praktik som 
studerats förekommer också andra vuxna som fritidspedagoger, resurslärare, 
SVA-lärare, talpedagog och assistenter. De nämns i vissa sekvenser från 
observationer bland barnen men de beskrivs inte närmare. 

Nio specialpedagoger 
De nio specialpedagoger som ingår i studien har, förutom specialpedagogex-
amen, en grundläggande examen och erfarenhet som förskollärare, lågstadie-
lärare, fritidspedagog, grundskollärare (1-7) respektive mellanstadielärare. 
De arbetar på nio olika skolor i samma kommun.  

Specialpedagogerna har alla ett övergripande specialpedagogiskt ansvar 
för förskoleklass och årskurs 1. Gemensamt för dem alla är ett uppdrag att 
förebygga och undanröja hinder för barns delaktighet, lärande och utveck-
ling. Däremot skiljer det sig mellan skolor hur det praktiska arbetet för spe-
cialpedagogerna gestaltas. Det vanliga är att specialpedagogen har ansvar för 
förskoleklass–årskurs 3 (f-3) eller förskoleklass–årskurs 6 (f-6) beroende på 
skolans storlek och att uppdraget består av två delar, dels ett övergripande 
med uppgifter som handledning, utredning och samverkan, dels ett med barn 
och elever, för de flesta omfattande undervisning i svenska och matematik. 
Vanligt är att specialpedagogerna arbetar utifrån en modell där båda dessa 
delar inryms i det dagliga arbetet; yrkesrollen kan ses som en kombination 
av traditionell speciallärare och specialpedagog. Arbetsdagen delas då på så 
sätt att förmiddagarna ägnas åt undervisning medan de övergripande uppgif-
terna förläggs till eftermiddagstid.  

Några av specialpedagogerna har ett annorlunda uppdrag på så sätt att de 
riktar sig mot både skola och ett antal närliggande förskolor. De arbetar efter 
ett tydligt, av skolledning formulerat mandat, där tyngdpunkten läggs på de 
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övergripande arbetsuppgifterna och undervisning i svenska och matematik 
inte ingår i arbetsbeskrivningen.  

 I de intervjuade specialpedagogernas arbete innefattas i allmänhet ett 
ledningsansvar men innebörden av detta ansvar ser olika ut. Det kan omfatta 
att vara en del av förskolans/skolans ledningsgrupp och elevhälsoteam och 
på så sätt delaktig i de beslut som fattas på organisationsnivå. Förekomman-
de är också att specialpedagogen har ett tydligt samordnande uppdrag för 
förskolans eller skolans specialpedagogiska verksamhet. De har, eget eller 
delat, ansvar för att identifiera skolans elever i behov av särskilt stöd samt att 
planera, initiera och följa upp insatser och åtgärder för dessa elever.  

Mindre vanligt, men också förekommande, är att den intervjuade special-
pedagogens arbete mera har karaktären av konsultuppdrag. Utgångspunkten 
för arbetet är då huvudsakligen uppdrag som kan komma från pedagoger, 
arbetslag eller elevvårdsteam och således ligger det utanför specialpedago-
gens uppgifter att sammanställa och dokumentera till exempel resultat från 
screening och att samordna olika insatser för skolans elever i behov av sär-
skilt stöd.  

Marsskolan 
Marsskolan är en kommunal grundskola belägen i en mellanstor svensk stad. 
Den ligger i ett bostadsområde som huvudsakligen består av flerfamiljshus. 
Skolan är en f-6 skola och under läsåret 2008-09 då studien påbörjades var 
skolans elever f-3 organiserade enligt följande:  
 

  

Figur  2. Organisation vid Marsskolan 

 
När studien påbörjades i april 2009 gick 23 barn i förskoleklassen, 8 flickor 
och 15 pojkar, varav 22 barn ingår i studien. Två lärare arbetade då i försko-
leklassen, båda är utbildade förskollärare med lång erfarenhet av förskole-
klass. Förutom de observationer som genomfördes i förskoleklass intervjua-
des 17 av barnen individuellt under senare delen av vårterminen. Ett av bar-
nen var långvarigt sjuk under tiden för intervjuerna, ett barn var bortrest och 
tre ville inte bli intervjuade. De två förskollärarna samt specialpedagogen 
intervjuades också vid denna tid.  

De fyra åldersblandade klasserna för elever i årskurs 1 till 3 ingår i två 
olika spår (avdelningar), Q och W med tillhörande fritidshem. Två klasslära-
re arbetar i respektive spår. De har ansvar för varsin klass men de och barnen 

  Förskoleklass 

Åk 1-3 
Åk 1-3 
Åk 2-3 
Åk 2-3 

Spår Q 

Spår W 
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i de båda klasserna arbetar ofta tätt tillsammans. Klasslärarna är utbildade 
lågstadielärare med lång erfarenhet.  

Som framgår av figur 1 delades barnen upp i fyra delar i och med skol-
start. Under sommaren flyttade fyra av barnen (två flickor och två pojkar). 
Åtta av barnen (tre flickor och fem pojkar) började i spår Q och tio (två 
flickor och åtta pojkar) i spår W. De observationer som genomfördes under 
årskurs 1 fokuserar i första hand de båda klasser som ingår i spår W. Indivi-
duella intervjuer gjordes med 16 av barnen under årskurs 1 och de omfattar 
på så sätt både spår Q och W. Två av barnen ville inte bli intervjuade. Ett 
barn avböjde intervju både i förskoleklass och i årskurs 1. De båda klasslä-
rarna från spår W, en från spår Q samt specialpedagogen intervjuades under 
årskurs 1.  

Lokalerna för förskoleklassens verksamhet ligger under samma tak som 
grundskolans årskurs 1-3, bokstavligt såväl som bildligt. Ett stort klassrum 
utgör basen för förskoleklassens verksamhet men flera lokaler används till-
sammans med fritidshemmet, vilket gör att förskoleklassen har tillgång till 
flera olika rum under förmiddagarna. Hjärtat i klassrummet är en stor matta 
där lärarna samlar barnen för gemensamma aktiviteter. I rummet finns också 
bord, stolar och soffa där barnen kan sitta i grupper. Olika slags material 
finns i hyllor och skåp, placerade efter väggarna eller som avdelare i rum-
met. Det finns också en arbetsbänk/diskbänk vilken också fungerar som ar-
betsyta för lärarna.  

En dag i förskoleklass 
Två förskollärare ansvarar för förskoleklassens verksamhet under de tre 
timmar som är föreskrivna. Efter lunch ingår förskollärarna och de av för-
skoleklassbarnen som har skolbarnsomsorg i en av skolans fritidshemsav-
delningar tillsammans med fritidspedagoger och barn från årskurs 1-3. 
Strukturen för de tre timmar som utgör förskoleklass följer i stora drag sam-
ma mönster med samling, rast ute, arbetspass, fri lek och lunch. De tider som 
anges är ungefärliga, på så sätt att även om det finns ett tydligt mönster i 
dagsstrukturen, kan tiden för till exempel samling ändras på grund av andra 
saker som händer före eller efter samlingen. 

Flextid och fri lek från 7.30 
Dagen i förskoleklass inleds med att någon av eller båda förskollärarna finns 
på plats i lokalerna och möter barnen vartefter de lämnas av en förälder eller 
syskon. När barnen kommer in i rummet tas de emot av läraren som småpra-
tar med dem.  

Ca 9.15 - Samling 
När de flesta barn har kommit ringer lärarna i en klocka som signalerar att 
det är dags för samling. Det innebär att alla barn sätter sig på den stora mat-
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tan, där var och en har en bestämd plats. En av de två lärarna leder samling-
en, medan den andra sitter med i ringen bland barnen. Det finns en särskild 
ordning med ett antal fasta punkter som följs vid samlingen. Det första är att 
man går igenom vilken dag det är, datum och vem som har namnsdag. På 
tavlan sitter inplastade bilder som illustrerar de aktiviteter som ska ske under 
dagen i förskoleklass, ett slags bildschema. Det gås igenom och man talar 
om eventuella förändringar och om vad den gemensamma jobbarstunden ska 
innehålla. På så sätt förbereds barnen för vad som ska hända under dagen. En 
annan stående punkt är att barnen äter frukt medan en av förskollärarna läser 
högt ur en bok. Beroende på vad som är aktuellt för dagen har sedan sam-
lingen olika innehåll.  

Ca 9.45 – Fri lek utomhus, rast 
Barnen har två raster utomhus under förmiddagen, den första ligger parallellt 
med skolans förmiddagsrast och det är många barn och flera vuxna ute.  
Lekredskap finns i en bod på gården och då observationerna gjordes under 
senare delen av vårterminen valde barnen lekar som till exempel hopprep, 
sandlek, hoppstyltor, landbandy, kulspel. Förskollärarnas egna raster för-
läggs till denna tid när barnen har fri lek utomhus, så de turas då om att vara 
ute med barnen. De cirkulerar runt, småpratar, uppmuntrar barns lek och 
samspel samt griper in när någon behöver hjälp med praktiska saker eller för 
att reda ut konflikter.  

Ca 10.20 - Jobbarstund 
Varje dag i förskoleklassen innehåller en aktivitet av mera styrd karaktär, det 
vill säga något gemensamt som alla deltar i och som initieras och leds av 
lärarna. På Marsskolan kallas denna för ”jobbarstund” och till viss del är 
innehållet bestämt till särskilda dagar. När det är jobbarstund delas barnen i 
två mindre, fasta grupper och varje förskollärare har ett särskilt ansvar för en 
av grupperna. Då används också ytterligare ett klassrum. 
 

 Mån Tis Ons Tors Fre 
Grupp 1 Idrott  

Utelek 
 Experiment 

Grupp 2  Idrott  Experiment 

Figur 3. Schema för förskoleklass på Marsskolan. De tomma rutorna kan innehålla 
aktiviteter som språk- eller matematiklekar, bild eller musik.  

Vissa dagar i veckan har ett bestämt innehåll under jobbarstunden. Det gäller 
till exempel idrottslektionerna tillsammans med en idrottslärare som ligger 
på måndagar för en grupp och på tisdagar för den andra. Onsdagarna ägnas 
alltid åt aktiviteter ute, då man till exempel går till lekparken en bit ifrån 
skolan, dit barnen inte får gå på egen hand. På fredagarna innebär jobbar-
stunden att man arbetar med olika slags experiment, till exempel med vatten. 
De dagar när det inte är en bestämd aktivitet (tomma rutor i tabellen) är in-
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nehållet ofta relaterat till språk och/eller matematik, men det kan också vara 
till exempel bild. Även om aktiviteterna vanligtvis planeras enligt schemat 
ovan finns en stor flexibilitet och olika aktuella händelser påverkar hur da-
garna ser ut. Under de veckor observationerna i klassen genomfördes, var det 
till exempel besök på biblioteket, besök på sopstationen, skolkonsert och 
temadagar på skolan som Marsloppet.  

Ca 11.00 – Flextid, utelek 
Vartefter barnen är klara med sina uppgifter får de klä sig och gå ut på går-
den för att leka innan det är dags att gå till matsalen strax före 12.00. Efter 
maten har de flesta av barnen skolbarnsomsorg. För dem innebär det att de 
har fritids i samma lokaler och med samma lärare. Skillnaden är att det till-
kommer barn från årskurs 1-3 samt några fritidspedagoger.  

En dag i årskurs 1 
Barnen i förskoleklassen på Marsskolan delas inför skolstarten upp i mindre 
grupper och placeras i de befintliga åldersblandade klasserna. Observations-
delen av studien i årskurs 1 fokuserar i första hand två av dessa grupper (spår 
Q), som inkluderar fyra respektive sex barn från förskoleklassen. Ytterligare 
sex barn från andra förskoleklasser har tillkommit under sommaren, så sam-
mantaget finns sexton elever som tillhör årskurs 1 i det studerade spåret. 

Båda klasserna samverkar på många olika sätt; en dag i veckan undervisas 
till exempel alla elever i årskurs 1 tillsammans. Övrig skoltid arbetar de van-
ligtvis i den stora åldersblandade gruppen, förutom två kortare pass då treor-
na har slöjd. I varje klass arbetar en klasslärare, men vissa lektioner finns 
också annan personal med i klassrummet, till exempel fritidspedagoger, re-
surslärare eller elevassistenter. Klassrummen är till stor del ordnade och 
möblerade på samma sätt som för förskoleklassen med en stor samlingsplats 
i centrum och arbetsplatser samt hurtsar med barnens material utplacerade i 
mindre grupper. Skillnaden utgörs av att materialet i klassrummen i större 
utsträckning är kopplat till språk och matematik: en mängd skönlitterära 
böcker, arbetsböcker i svenska och matematik, spel samt tre datorer utplace-
rade i respektive klassrum. Det är ett rum som förefaller ändamålsenligt och 
med plats för olika slags aktiviteter: samlingar, eget arbete, tyst läsning, da-
torarbete med mera.  

Exempel på en skoldag för eleverna i årskurs 1 

08.10-09.30 Helklass: samling, eget arbete i svenska och/eller matematik, 
samling med fruktstund och högläsning 

09.30-10.00 Rast 
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10.00-10.40 Helklass: Eget arbete i svenska och/eller matematik 

10.40-11.40 Lunch och rast 

11.40-12.40 Helklass: Musik 
 
För eleverna i årskurs 1 kan skoldagen struktureras som i exemplet ovan. 
Detta är dock inte ett mönster som gäller för veckans alla dagar då det är 
idrott två förmiddagar i veckan och gemensam undervisning en dag för alla 
elever i årskurs 1. Skoldagarna har således olika struktur, men varje dag 
innefattar ett kortare eller längre arbetspass med fokus på att läsa, skriva och 
räkna. Dessa arbetspass ligger på förmiddagarna medan lektioner och aktivi-
teter som musik, bild, temaarbeten ligger efter lunch. På Marsskolan utgår 
undervisningen för barnen i årskurs 1-3 ifrån ett individorienterat arbetssätt. 
Barnen skall mötas där de befinner sig i sin utveckling och genom stimulans 
och stöd från lärare, pedagogisk miljö och kamrater utvecklas vidare. En 
hjärtevägg i undervisningen är att eleverna ska få arbeta med att läsa, skriva 
och räkna i egen takt och på den nivå där de befinner sig i sin lärandepro-
cess.  

Jordskolan 
På Jordskolan finns tre förskoleklasser och varje klass ingår i ett spår med 
årskurs 1, två och tre samt en fritidsavdelning. De olika spåren hålls samman 
fysiskt i samma byggnad och för den studerade förskoleklassen innebär det 
att de har lokaler i direkt anslutning till fritidsavdelningens lokaler och också 
kan sambruka dessa under dagarna. 
 
Förskoleklass A Åk 1 A Åk 2 A Åk 3 A 
Förskoleklass B Åk 1 B Åk 2 B Åk 3 B 
Förskoleklass C Åk 1 C Åk 2 C Åk 3 C 

Figur 4. Organisation vid Jordskolan 

I den förskoleklass som ingår i studien fanns 22 barn, 9 flickor och 13 poj-
kar. Observationer i verksamheten och intervjuer genomfördes under vår-
terminen i förskoleklass.  21 av barnen intervjuades individuellt, ett barn var 
frånvarande vid tiden för intervjuerna. Intervjuer genomfördes också med de 
båda förskollärarna samt med specialpedagogen.  

Samtliga barn i förskoleklassen började sedan i årskurs 1. Utöver observa-
tioner under det första året i skolan intervjuades alla barn, klassläraren samt 
specialpedagogen ytterligare en gång.  
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En dag i förskoleklass  
Förskoleklassen har ett eget klassrum med tillhörande grupprum, men då 
lokalerna sambrukas med fritidshemmet har barnen tillgång till många olika 
miljöer under förmiddagarna. Det är främst under samling och skoljobb som 
aktiviteterna styrs till hemklassrummet. Det är möblerat med en stor matta 
framför en soffa, arbetsplatser vid bord för fyra till sex barn, hyllor och skåp 
för förvaring. Det mindre grupprummet används för rollekar och är möblerat 
med möbler anpassade till barn: bord, stolar, soffa. I de angränsande lokaler-
na finns ett stort rum och ett antal mindre vilka är iordningställda för olika 
slags lek, till exempel ett rum för lego, ett för att ”mysa”, en speciell spel-
hörna. Med anledning av att flera barn är beroende av skolskjuts organiseras 
fyradagarsvecka för förskoleklassen, måndag till fredag och de femton tim-
marna delas därför upp på fyra dagar. De barn som behöver skolbarnsom-
sorg har då fritids hela fredagarna och förskollärarna har planeringstid till-
sammans med övriga förskollärare på fredag förmiddag. De två förskollärar-
na ingår i ett arbetslag bestående av alla förskollärare och fritidspedagoger 
på skolan och de har ett dubbelt uppdrag, de arbetar i förskoleklass på för-
middagarna och i fritidshem efter lunch  

Från ca 7.30 – Flextid, fri lek 
När barnen kommer på morgonen tas de och föräldrarna emot av förskollä-
rarna. De kan sedan välja aktivitet en stund fram till samlingen.  

Ca 8.20 – Samling och skoljobb 
Dagen inleds med att alla barn sätter sig på sina platser på mattan. Lärarna 
placerar sig i soffan som står i anslutning till den. Ett vanligt mönster är att 
lärarna i samlingen introducerar det tema som man ska arbeta med under den 
gemensamma aktiviteten som följer efter samlingen. Skoljobbet kan ha 
koppling till språk, matematik eller till ett aktuellt tema. Observationerna 
skedde under våren och man skapade bland annat ett gemensamt stort kolla-
ge med blommor och olika insekter.  

Från ca 9.00 – Rast ute  
Vartefter barnen blir klara med sin uppgift får de gå ut på rast, men först 
måste de ha visat någon av lärarna och städat undan. Barnen i förskoleklass 
har rast samtidigt med de andra barnen i f-3. På gården finns ett skjul med 
lekredskap som används flitigt. Lärarna tar inga egna raster under förmidda-
gen utan de tar med sig kaffe och sätter sig ute på gården vid ett bord som 
finns utanför klassrummet.  

Ca 9.50 – Fruktstund och fri lek 
Lärarna samlar barnen på mattan och man tar upp saker som dag, datum och 
namnsdag och eventuella födelsedagar firas. Ett vanligt mönster är att en av 
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lärarna läser högt för barnen medan den andra sitter bredvid i soffan och 
servar med att skära frukt till barnen och dela ut papper. Efter den gemen-
samma samlingen är det fri lek. Barnen kan antingen leka inomhus eller ute 
på gården i närheten av förskoleklassens lokaler. Inomhus har de tillgång till 
både förskoleklassens samt fritidshemmets lokaler och material, vilket gör 
att de har gott om utrymme med både stora och små rum samt en mängd 
material och leksaker. Under de veckor när studien genomfördes valde 
många barn att vara ute på gården. De spelade boll, lekte tjuv och polis, 
klättrade i klätterställningen. Bland dem som var inne var byggrummet po-
pulärt men också de mindre rummen, där man lekte rollekar som till exempel 
skola, Indiana Jones, restaurang. Några valde att rita, måla och pyssla.  

Ca 11.30 – Avlutande samling 
Innan man går till matsalen städas alla saker undan och barn och lärare sam-
las för att avsluta dagen i förskoleklass med till exempel en sång eller en lek.  

En dag i årskurs 1 
Skolans organisation utgår ifrån principen sammanhållna klasser från försko-
leklass till och med årskurs nio. För de tjugotvå förskoleklassbarnen som 
ingår i studien innebär skolstarten inte några förändringar vad gäller 
klasstillhörighet utan de följs åt till årskurs 1. De tillhör även fortsättningsvis 
samma spår med förskoleklass, årskurs 1, 2, 3 och fritidshem. Klassen delas 
in i två mindre grupper då undervisningen i årskurs 1 till en del sker i mindre 
grupp, så kallade halvklasstimmar. För eleverna innebär det att de flesta 
skoldagarna följer samma mönster; ett långt pass i mindre grupp och två 
kortare i stor grupp. Klassrummet är möblerat med stora bord, lådhurtsar, 
bokhyllor med böcker och annat arbetsmaterial längs väggarna. Längst fram 
i rummet finns en grön tavla och en matta för gemensamma samlingar.   
 

Exempel på en skoldag för eleverna i årskurs 1 
8.10–9.40 Halvklass. Samling, genomgång, lek relaterad till innehåll  
                      Individuellt arbete i svenska och/eller matematik 
9.40–10.00    Rast ute  
10.00–10.30   Helklass, almanackan, samtal,          
                      högläsning 
10.30–11.20   Lunch och rast ute 
11.20–12.20   Helklass. SO  
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Marsskolan och Jordskolan 
Sammanfattningsvis är det stora likheter mellan de båda skolorna sett till 
organisation, struktur och innehåll i de båda förskoleklasserna som studerats. 
De lärare som arbetar i förskoleklass är förskollärare med ett dubbelt upp-
drag, förskoleklass och fritidshem. En stor skillnad mellan skolorna framträ-
der i och med att barnen börjar i årskurs 1, då Marsskolans barn delas upp 
och börjar i fyra befintliga åldersblandade klasser medan barnen på Jordsko-
lan följs åt till årskurs 1.  
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6. Från förskoleklass till årskurs 1 

I kapitel 5 ges en introducerande beskrivning av det empiriska material som 
insamlats inom ramen för studien. I detta kapitel riktas intresset mot de prak-
tiker barnen i studien möter på sin väg in i skolan, från tiden i förskoleklass, 
övergångsfasen till skolan och den första tiden i skolan. Avsikten är att speg-
la dessa praktiker med utgångspunkt i det som framkommer om betydelsen 
av övergången för barnen sett till villkor för delaktighet och lärande. Redo-
visningen baseras på observationer i klassrummen, intervjuer och samtal 
med barnen och deras lärare på Marsskolan respektive Jordskolan. Struktu-
ren följer en kronologisk ordning på så sätt att inledningsvis behandlas tiden 
i förskoleklass, därefter övergången till årskurs 1 och avslutningsvis det för-
sta året i skolan. Den inledande delen behandlar förskoleklass med utgångs-
punkt i båda skolorna under den gemensamma rubriken Förskoleklass - ”En 
bro mellan förskola och skola”. Inför övergången till årskurs 1, i avsnittet 
”Steget in i skolans värld”, presenteras skolorna var och en för sig, vilket 
motiveras av skillnaden i hur verksamheten organiseras. I det avslutande 
avsnittet vidgas perspektivet till att också omfatta övriga skolor som har en 
koppling till studien, genom de intervjuer som gjorts med specialpedagoger.  

Förskoleklass – en bro mellan förskola och skola 
De fyra lärare som arbetar i förskoleklass är utbildade förskollärare och har 
lång erfarenhet av förskola och förskoleklass. De ser alla positivt på organi-
sationen med förskoleklass och framhåller värdet av denna för barnen och 
för hur dessa erfar skolstart. Det uppfattas som en stor vinst att få samla barn 
i samma ålder och att kunna erbjuda dem en nystart, en ”nytändning” med 
nya utmaningar.  

En av förskollärarna (JF2) beskriver det som att barnen ”växer ur” försko-
lan och är redo för något annat, något nytt. Verksamheten kan anpassas efter 
den specifika åldersgruppen. Att barnen ges möjlighet att vara tillsammans 
med andra barn i samma ålder ses som stimulerande och utvecklande. Ge-
nom det förberedande året ges barnen större möjligheter att sedan klara sko-
lan.   

Förskoleklassens position mellan förskola och skola betraktas inte som 
problematisk av förskollärarna, tvärtom ser de fördelar med den överbryg-
gande funktionen som förskoleklassen erbjuder. Den ger barnen en möjlighet 
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att i lugn och ro anpassa sig i skolans, i förhållande till förskolans, tuffare 
verklighet.  

De allra flesta av barnen berättar i intervjuerna om att de går i förskole-
klass. På Marsskolan används också benämningen lekis. Så gott som alla de 
38 intervjuade barnen uttrycker explicit att de tycker att det är roligt att gå i 
förskoleklass. ”Jag är nöjd med allting här”, säger Max, och det är ett utta-
lande som är i högsta grad representativt för det som sägs av barnen. Bland 
dem som inte ville bli intervjuade fanns dock några som i observationer och 
informella samtal uttrycker att det inte alltid känns så roligt att vara i försko-
leklass.  

Barnen beskriver förskoleklass som en slags klass eller skola där man går 
när man är sex eller sju år. ”Det låter som att man går i f ö r – klassen”, säger 
Justus ”och för betyder ju före”. För några uppfattas det som ett fritidshem 
på så sätt att man är där för att föräldrarna ska kunna arbeta. Vanligt är att 
barnen uttrycker förskoleklassens förberedande funktion; den ses som en 
slags förberedelse inför årskurs 1 och den ”riktiga skolan”. ”Det är när man, 
ja, när man börjar så att man vet vad man ska göra i ettan, så att man börjar”, 
säger exempelvis Jessika. I det som barnen uttrycker om förskoleklass för-
stås att de inte betraktar den som ett första år i skolan, utan något mitt emel-
lan förskola och skola, något som ska göra dem förberedda för den ”riktiga” 
skolan. 

”Vi har pratat om att man skulle kunna beskriva den som en bro, om man 
skulle göra en bild av den”, säger en av förskollärarna (MF2) i sin beskriv-
ning av förskoleklass, och det är en liknelse som används av flera lärare. Ur 
förskollärarnas utsagor framkommer olika teman som kan sägas utgöra brons 
fundament, det vill säga vad det är man vill uppnå med verksamheten i för-
skoleklass och på vilket sätt. I det förskollärarna berättar har de sociala fak-
torerna en framträdande plats. Social trygghet är något som återkommer ofta 
i såväl intervjuer som samtal. Utifrån berättelserna utkristalliserar sig två 
olika dimensioner av trygghet. Den ena handlar om att barnen ska känna sig 
trygga och fungera med varandra i en grupp.  

Men just att man vinner på att gruppen är färdig tills du börjar ettan, det tyck-
er jag är en av våra stora arbetsuppgifter […] att få den här gruppen att funge-
ra tillsammans för skulle det visa sig så har man möjlighet att korrigera under 
det här året. (JF2)  

Citatet är hämtat från Jordskolan, den skola som strävar efter sammanhållna 
grupper från förskoleklass till årskurs 9. Förskollärarna där arbetar systema-
tiskt med att stärka gruppkänsla och sammanhållning. De använder sig av 
olika lekar, samarbetsövningar, parbete, massage och inte minst samtal. Ett 
exempel på hur man arbetar för att skapa gemenskap och ett gott klimat 
bland barnen är den återkommande massagestunden, då barnen paras ihop 
genom att läraren drar namnen ur en påse. Sedan får de under lärarens led-
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ning massera varandra till tonerna av stilla musik. Ett annat sätt som beskrivs 
är att göra dramatiseringar kring olika händelser för att diskutera sociala 
strategier och empati. 

Vi säger att det har hänt någonting på skolgården och då spelar vi upp det och 
gör en liten dramatisering. Det blir ganska tydligt för barnen, och så pratar vi 
om det då.  Vi gör det spontant och det är ett bra sätt också. Vi pratar mycket 
med barnen, det blir mycket samtal om hur man ska vara mot varandra. Det 
är mycket det när vi jobbar med Mini. Det är det vi jobbar med på hösten, att 
man inte blir vänner med varandra men accepterar varandra. Vi pratar om hur 
man känner, upplever och hur man kan göra istället för att alla ska känna sig 
välkomna i gruppen och må bra. (JF1) 

 
På Marsskolan arbetar man också med att utveckla den sociala förmågan att 
fungera i en grupp, men då barnen delas upp inför årskurs 1 läggs inte lika 
mycket kraft på att skapa en klassgemenskap. Det handlar mera om att bar-
nen ska kunna leka och arbeta tillsammans med andra barn i olika gruppe-
ringar i allmänhet. De ges rika tillfällen till kontakter med andra barn och 
vuxna på skolan. En faktor som framhålls av förskollärarna på Marsskolan är 
att barnen i förskoleklass under hela dagen och i alla situationer får stöd av 
vuxna som kan ge trygghet i sociala situationer. Förskollärarna har delat upp 
barnen i två fasta grupper och de har ett fördjupat ansvar för varsin grupp. På 
så sätt får barnen möjlighet att mötas och arbeta i en mindre grupp.  

I förskoleklassen på Jordskolan har lärarna valt att arbeta tätt ihop och är i 
princip alltid två tillsammans med hela gruppen. På så sätt kan de inta olika 
roller, till exempel en som leder och en som observerar under samling och 
genomgångar. Bortsett från den fyrtio minuter långa lunchrasten, har de båda 
valt att vara på plats i förskoleklassen hela tiden. De tar sina raster i lokaler-
na tillsammans med fritidspersonalen medan barnen leker ute och inne. På så 
sätt vet barnen att de alltid finns till hands.  

På båda skolorna arbetar man med att barnen ska känna sig trygga i ett 
större sammanhang än den egna gruppen och i detta arbete har de olika fri-
tidshemsavdelningarna en viktig funktion. Under eftermiddagarna möts barn 
från förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Då förskollärarna också arbetar på 
fritids står de för en kontinuitet för barnen under de första åren i skolan. På 
Marsskolan, där barnen i årskurs 1 ska ingå i en redan existerande grupp, 
ordnas också aktiviteter under skoltid för att barnen ska lära känna de andra 
barnen i samma hus. ”Utematte” en gång i månaden är ett exempel.    

Efter några kortare instruktioner börjar barnen klä sig och de samlas sedan på 
skolgården tillsammans med de båda 1-3:orna och deras lärare samt en fri-
tidspersonal. Barnen delas in i fem blandade grupper med en vuxen i varje 
grupp och vandrar sedan på led upp till en liten skogsbacke i närheten. Vid 
station 1 delas de in i små grupper som tillsammans får till uppgift att samla 
kottar i en hink. Hinken töms sedan på en filt och barnen får till uppgift att 
komma fram till ett bra sätt att räkna dem. Så småningom enas de om att räk-
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na i 10-grupper och att de 21 högarna då blir 210 kottar. Vid den andra sta-
tionen handlar uppgiften om att med hjälp av ett plastband forma givna geo-
metriska figurer som triangel, kvadrat, rektangel och cirkel. Andra delen av 
uppgiften består av att plocka några pinnar och själv lägga en av figurerna på 
en filt. Den avslutande stationens tema är längd, först ska barnen hjälpas åt så 
att hela gruppen ordnas efter längd, sedan samlar de pinnar som jämförs och 
sorteras efter längd. (Marsskolan, ”utematte”) 

 
För förskollärarna förefaller den sociala dimensionen av aktiviteterna vara av 
större betydelse än den som handlar om matematiskt tänkande. På frågan om 
på vilket sätt de återkommande matematiklektionerna ute har varit till nytta 
för barnen i förskoleklass, svarar förskolläraren att ”det har varit ett bra sätt 
att överbrygga åldrarna” (MF2). De olika matematiska begrepp som före-
kommit under uteaktiviteten tas heller inte upp när barnen kommit tillbaka 
från skogen.  

I arbetet med att skapa trygga miljöer och gemenskap för barnen ses den 
fria leken som betydelsefull, ”tid för fri lek är mycket viktig så att de hittar 
och lär känna varandra” (MF2). Verksamheten i de båda förskoleklasserna 
präglades till stor del av fri lek; cirka hälften av veckans föreskrivna femton 
timmar användes under tiden för studien till fri lek ute och inne. Med fri lek 
menas att barnen själva väljer aktivitet och med vilka kamrater de ska leka.  

Klockan 8.50 är många barn på plats: Mira, My, Magda, Märta och Marika 
sitter vid stora bordet och målar mönster med tuschpennor. Mikael, Melvin 
och Mats bygger med Lego på mattan. Max, Martin och Melker bygger med 
Duplo vid hyllan. Mika går omkring som vanligt. Mattias sitter i soffan och 
lyssnar på band. (Marsskolan, morgontid) 

 
I barnens berättelser om livet i förskoleklass spelar lek en central roll. Då 
avses i första hand den lek som sker på barnens eget initiativ och efter deras 
eget val av aktivitet och kamrater. I barnens beskrivningar av lek finns det 
aktiviteter som återkommer frekvent i båda grupperna: rita, spela spel och 
bygga med Lego. Att rita och spela spel nämns både av flickor och pojkar, 
medan Lego är något som enbart pojkar tar upp. Barnen som går på Jordsko-
lan berättar mycket om olika rollekar (mamma-pappa-barn, restaurang, Indi-
ana Jones, Star Wars) och det är något som inte nämns alls i den andra grup-
pen. Många av barnen föredrar att leka utomhus; de berättar om fotboll, ban-
dy, hopprep, kulspel med mera.  

Den tid i förskoleklass som anslås till egen vald aktivitet/lek innebär ock-
så att barnen väljer med vilka kamrater aktiviteten ska genomföras. I de in-
tervjuer som gjordes med barnen togs frågan om kamrater upp i samband 
med att de berättade om vad de brukade göra när de själva fick välja. Det är 
en fråga som kan vara känslig. Det är inte säkert att ett barn som känner sig 
ensam vill berätta om sina kamratrelationer, men då intervjuerna komplette-
rades med samtal och observationer framträdde ändå en bild av hur barnen 
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upplevde gemenskap och social delaktighet. Det finns olika sätt bland barnen 
att förhålla sig till aktiviteter och kamrater. Det kan illustreras genom ett 
exempel hämtat från en tidig morgon på Marsskolan: 

MF1 städar hyllor med några barn i taget. MF2 sitter tillsammans med Mika-
el, Mats, Melker och Magnus som bygger med ett plastmaterial runt ett av 
borden. Mattias och Marit sitter vid stora bordet och spelar spel. Mika och 
Markus springer runt. Marika och Magda plockar med magnetbokstäverna 
vid tavlan. De sätter upp dagens datum. Molly kommer och sätter sig hos mig 
och frågar vad jag gör. Jag säger att jag skriver i min bok och det vill hon 
också göra så hon hämtar papper och penna och sätter sig bredvid mig och 
skriver av alfabetet från en affisch. Martin kommer in och blir stående för sig 
själv. Stina och My sätter sig och spelar spel. Moa kommer in, hon tittar sig 
omkring, avvaktande. (Marsskolan, morgontid) 

 
När barnen kommer in i rummet kan man se att de väljer aktiviteter efter 
olika strategier. För några förefaller aktiviteten i sig vara det viktiga, de vill 
till exempel bygga med Lego eller rita och då går de fram till de bord/vrår 
där den aktiviteten pågår och sätter igång. För andra synes kamraterna vara 
den viktiga faktorn och aktiviteten bestäms i samråd, efter det att man har 
hittat varandra. Det är ett mönster som också är synligt i barnens utsagor, när 
vissa barn uppger att de leker med olika barn. 

 
Julia: Vi brukar leka ”alla hästar hoppar in”, en står med hopprepet och säger 
alla hästar hoppar in och då frågar de som står: vilken färg? Om man har en 
färg ska man hoppa in och har man den inte ska man backa. 
GS: Har du alltid någon att leka med?  
Julia: Ja, jag leker med olika.  

Andra barn, som till exempel Mattias vill bara leka med en av kamraterna. 
 

Mattias: Vi brukar leka, jag vill bara leka med Marit som jag har saknat i fle-
ra veckor nu. 
GS: Och vad gör du när Marit inte är här? 
Mattias: Då leker jag själv, jag vill bara leka med henne.  

 
Utifrån de intervjuer och observationer som gjordes framträder ett något 
annorlunda mönster än vad citaten ger uttryck för. Det var vanligare att poj-
karna valde aktivitet, som att spela boll eller bygga Lego, medan flickorna i 
högre grad bestämde aktivitet tillsammans med en eller flera kamrater. 

Det finns också barn som ger uttryck för att de på många sätt står utanför 
den sociala gemenskapen i klassen, till exempel genom att de inte aktivt går 
in i aktiviteter eller söker upp kamrater under de tider då fri lek erbjuds. Ett 
av de barn som ofta leker ensam, till exempel med Duplo, berättade i inter-
vjun om sin lek med Duplo-bitarna och att han ska bygga ett hus till gubbar-
na som ska bo i huset. Han blir tyst en lång stund när jag frågar om vilka han 



 94 

brukar leka med, men till slut säger han att han brukar leka med sin lillebror 
hemma.  

En något annorlunda dimension av trygghet som mera har karaktären av 
praktisk erfarenhet och förberedelse framträder också i förskollärarnas utsa-
gor. Barnen får under året i förskoleklass möjlighet att bekanta sig och bli 
förtrogna med kultur, rutiner, regler och personer som finns på skolan. De 
får tillsammans med förskollärarna i lugn takt vänja sig vid hur det går till i 
exempelvis matsal och under idrottslektioner. De deltar också i olika teman 
och traditioner som håller ihop skolan som helhet. Genom att barnen när de 
börjar i årskurs 1 redan är ”hemtama” i miljön och kulturen på skolan kan 
de, som förskollärarna ser det, lägga fokus på det nya, det vill säga kraven på 
att uppnå mål i skolans ämnen.  

Förberedelsen innebär också att barnen skolas in för att kunna möta sko-
lans krav på att utföra uppgifter som kräver koncentration och fokusering; att 
kunna ”sitta stilla med pennan i hand” (MF2).  Man kan beskriva det som 
om man förbereder barnen inför det arbetssätt som ses som skolans och bar-
nen får uppgifter som syftar till att öva koncentration och finmotorik. Som 
en förberedelse inför skolan har man en ”jobbarstund” eller ”skoljobb” varje 
dag, vilket innebär att barnen får en gemensam uppgift.   

Man har ökat kraven och man benämner det skoljobb och man sitter och gör 
samma uppgifter, det är det som är den stora skolbiten, de går ut på rast, får 
klara sig lite mera själva, ta mera ansvar. Det är ju inte skola heller utan den 
sociala utvecklingen mera. Under de senaste åren har det blivit mera fokus på 
språket, läsinlärningen, läsa, skriva, matte. Det har ju fokuserats att förskole-
klasserna ska vara mera aktiva. Barnen tycker att de är stora och går i skolan 
och det är därför vi har valt att benämna de här gemensamma grejerna för 
skoljobb. Lunchrast och så, för att få in begreppen. (JF1) 

 
”Det är som ettan fast man lär sig inte lika mycket, man kan leka mycket 
mer och så”, säger Melvin. Den rågång mellan att leka och lära som uttrycks 
av Melvin ovan är synlig i de flesta av barnens berättelser om vad de gör i 
förskoleklassen. Att lära kopplar de till de aktiviteter som sker under samling 
och arbetsstunder. Samling innebär enligt barnen att man sitter i en ring och 
får räcka upp handen när man ska prata, ”man räcker upp handen och säger 
om det är onsdag eller torsdag” (Molly). Innehållet i samlingen är inte bara 
att gå igenom dag, datum och namnsdag även om det är det som oftast tas 
upp av barnen. Samlingen innebär också att de går igenom dagens agenda, 
vad som ska hända:  

Vi brukar som vanligt sätta oss ner, då pratar vi om grejer […] vi pratar typ 
på morgonen om dagen. Annars skulle man ju inte veta vart man ska ta vägen 
när de plingar i klockan eller blåser i visselpipan. Då springer alla runt och 
alla springer in i stället när vi ska gå ut och gå iväg. (Måns)  
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Att sjunga och leka lekar är också en del av samlingen, ”Bäst är samlingen, 
då får man sjunga Godmorgonsången på olika språk” (Joakim).  

En del i förberedelsen är de arbetsstunder som enligt barnens utsagor ka-
rakteriseras av aktiviteter som bestäms av pedagogerna och som inte är lek:  

Då berättar fröknarna vad vi ska ha för skoljobb och så och sen håller vi på 
med skoljobbet. […] Det är när man får rita och klippa och måla. Det är nå-
got vi måste göra förutom när vi är sjuka. […] Sen får vi gå och leka och gå 
ut också. (Jannike)  

 
Sen gör vi jobbstund, vi jobbar med grejer, vi kan måla. De [fröknarna] kan-
ske säger att man ska måla en giraff eller sånt eller en sköldpadda och då gör 
barnen det. (Mika) 

De uppgifter som ges under de gemensamma arbetsstunderna är som anges i 
citaten samma för alla barn, något som ser lika ut på de båda skolorna. Det 
finns en grundtanke, som uttrycks av lärarna, att uppgifterna ska vara på en 
sådan nivå att alla barn ska kunna klara dem. En individuell anpassning till 
barnen görs på så sätt att barnen får använda den tid de behöver för att göra 
uppgiften och att kraven på utförande ställs olika för olika barn, ”vi gör 
samma sak fast kanske inte exakt samma, som när vi gjorde fjärilar, man 
klipper lite olika och så där” (Jorun). 

I barnens beskrivningar av vad de gör under arbetsstunderna säger nästan 
alla att de ritar, men även måla, klippa och pyssla förekommer. De allra fles-
ta beskriver bara att de ritar eller målar. I andra berättelser kopplas handling-
en ihop med en uppgift. 

Man brukar jobba ibland, man brukar rita grejer och sedan är det: vilken är 
den största bollen och då ska man rita den och sen är det Per som ska åka 
hem i den minsta bilen, då fick man rita Per i den minsta bilen. (Mattias)  

 
Vissa barn relaterar arbetsuppgifterna till matematik, som till exempel Jo-
hanna som berättar om skoljobbet:  

Då typ så har man matte, då kan man räkna och så […] då var det typ som 
bingo och så skulle fröken slå två tärningar och så sa hon plus och så skulle 
man lägga en grej där. […] Det var hål i en mur och så skulle vi klippa ur bi-
tar och limma fast dem där de skulle vara.  

Ett annat tema som återkommer i barnens beskrivningar av arbetet är bok-
stäver och rim. 

Jonatan: Rimdag, man tar och skriver det handlar om mig själv.  
GS: Vad handlade ditt rim om?  
Jonatan: När jag var i Thailand och red på elefanter. Jag satt med pappa i en 
korg på elefanten och då satt en gubbe på elefanten där och styrde.  
GS: Kommer du ihåg versen? 
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Jonatan: Jonatan red på en elefant som var så galant. Men fröknarnas är så 
här: Virriga fröknar vet inte vad de gör stoppar huvet i smör.   

Den sammantagna bilden av förskoleklassernas verksamhet visar att förskol-
lärarna i studien försvarar förskolans pedagogik och tradition och att verk-
samhetens innehåll och aktiviteter till mångt och mycket bär förskolans yttre 
kännetecken. Så till exempel används hälften av de föreskrivna timmarna i 
förskoleklass till barnens fria lek, i den mening att barnen själva väljer akti-
vitet och kamrater. Den dagliga samlingen med almanacka, fruktstund, hög-
läsning, samtal och lek är ett annat exempel.  

Det finns också tydliga inslag av anpassning till skolans struktur och ruti-
ner. Så till exempel andas den aktivitet som kallas skoljobb eller jobbarstund 
skola, på så sätt att barnen ges kollektiva uppgifter, till exempel relaterade 
till språk och matematik. Skolans påverkan förefaller för övrigt i stor ut-
sträckning handla om yttre strukturer eller ramar för de aktiviteter som 
genomförs. Resultatet pekar mot att förskolans respektive skolans kultur och 
tradition alltjämt verkar sida vid sida i förskoleklassen, snarare än att en 
sammansmältning har ägt rum.  

I mångt och mycket ses förskoleklassen således av de intervjuade lärarna 
som en tid av förberedelse inför det som komma skall. Trygghet är ett be-
grepp som återkommer ständigt i intervjuer och samtal med alla lärare. Man 
har olika strategier för att skapa trygghet för eleverna men det är ett ständigt 
pågående arbete och förskollärarna ser det som förskoleklassens huvudsakli-
ga uppgift. När barnen börjar i årskurs 1 är de som en av lärarna uttrycker 
det ”invanda” i skolmiljön. Genom en väl grundlagd och stabil social och 
fysisk trygghet ses barnen vara rustade för att möta den nya utmaning som 
skolstarten medför och att lära sig läsa, skriva och räkna.  

Att lämna den trygga bron 
De intervjuade förskollärarna ser inte övergången från förskoleklass till 
årskurs 1 som så dramatisk, utan de menar att barnen är väl förberedda. Det 
är för de barn som är mest sårbara som övergången kan bli en påfrestning, 
”andra är det tuffare för, de som står kvar i dörren och tittar, jag vill vara 
kvar” (JF2). Förskollärarna uppger att de känner oro inför hur vissa av bar-
nen ska klara att möta de nya krav som skolstart innebär. I intervjuerna 
framkommer att skolstarten kan bli extra problematisk för vissa barn i behov 
av särskilt stöd och att det finns barn som behöver en speciellt anpassad 
skolgång. Enligt förskollärarna händer det att utredningar och beslut kring 
detta inte är klart när skolan börjar. Det kan då innebära att barnet får börja i 
den vanliga klassen, uppleva misslyckanden och senare under året flyttas 
över till en särskild undervisningsgrupp eller specialskola.  



97 

På många sätt kan verksamheten i förskoleklass betraktas som en tid av 
förberedelser inför en kommande skolkarriär. Under senare delen av vårter-
minen blir dessa förberedande aktiviteter tydligare och intensifieras, till ex-
empel genom besök i de blivande lärarnas klassrum. På Jordskolan har man 
ett faddersystem och där anordnades en fadderdag under våren.  

Efter en gemensam samling vid flaggstången för att fira våren går förskole-
klassen till ett närbeläget klassrum där de tvåor som ska bli faddrar väntar i 
sina bänkar. Barnen paras ihop och tillsammans sjunger de och leker sedan 
tillsammans på gården. Lärarna går omkring bland barnen, en av dem foto-
graferar alla barn tillsammans med sin fadder. Efter en stund bjuds grillad 
korv vid en grillplats som ställts i ordning på skolgården. Barnen hämtar korv 
och sätter sig lite här och där på gården, fortfarande tillsammans med sin fad-
der. Efter maten går barnen en naturstig tillsammans och när de kommer till-
baka samlas barnen i förskoleklass för att utvärdera dagen. Barnen får i tur 
och ordning berätta vad de tycker och alla är positiva; kul, roligt, jättebra. 
Några hade förbehåll; till exempel någon tog upp att faddern inte hade läst 
frågorna och det blev ett samtal om detta och det visade sig att de flesta hade 
fått frågorna lästa för sig och också fått tillfälle att svara på dem.  Samtalet 
avslutas med att pedagogerna frågar om hur det kändes när de fick sina fadd-
rar och så diskuterade de olika frågorna. Barnen sa att det var roligt men lite 
pirrigt. (Jordskolan, fadderdag) 

Inför övergången till årskurs 1 framträder en viktig skillnad mellan de båda 
skolorna. På Marsskolan organiseras barnen i en homogen förskoleklass och 
fyra åldersblandade 1-3:or. Detta innebär barnen i förskoleklass delas in i 
fyra mindre grupper inför skolstart. Denna uppdelning av barnen pågick 
under den period observationer och intervjuer gjordes i klassen. Gruppindel-
ningen av barnen görs av skolans elevhälsoteam utifrån ett förslag från för-
skollärarna. Förskollärarna på Marsskolan kan se både fördelar och nackde-
lar med denna organisation. De betonar att barnen vid skolstart kommer att 
ingå i en mindre, för dem välbekant grupp och att indelningen också görs 
med hänsyn till att grupperna ska utgöra en trygg enhet. I och med uppdel-
ningen finns också möjlighet att dela på barn som inte har fungerat så bra 
tillsammans. Uppdelningen kan vara negativ för vissa barn som funnit en 
trygghet i den inarbetade förskoleklassen. En fördel är att det finns möjlighet 
för lärarna att skapa grupper som har förutsättningar att fungera tillsammans. 
För vissa barn kan det till och med innebära en nystart, enligt förskollärarnas 
sätt att se.  

Det jag kan säga är det är så olika med barn, vissa barn är bra för varandra 
och har bra inflytande på varandra och kan växa genom att umgås med var-
andra men sedan finns det ju de som inte är bra för varandra, det är ju faktiskt 
så och då känns det bra att ha en chans att kunna dela på de barnen, där kan 
jag se att det kan vara positivt. Att man som vuxen kan göra bra sammansätt-
ningar så att det blir bra och harmoniska grupper. Och även för de här barnen 
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som har problem och som hörs och syns, det kan bli en liten omstart för det 
är ju jättelätt att man blir den här besvärliga. (MF2) 

Även om förskolläraren i citatet upplever att hon arbetat med barnen under 
en relativt kort tid det är en kort tid har hon ändå god kännedom om de olika 
barnen.  Hon vet vilka som gärna leker tillsammans och vilka som har förut-
sättningar att kunna fungera tillsammans, ”dem vill vi gärna ha i samma 
grupp, de trivs så bra tillsammans och det är så positivt”. Hon berättar att det 
inför hösten känns ganska bra och att de har nöjda föräldrar, något som är 
viktigt när det nu är som det är att de måste dela barnen i fyra grupper. De 
har lyssnat och försökt att tillgodose de önskemål som framförts av vissa 
föräldrar om placering inför årskurs 1. Att man bryter upp en grupp, som 
efter nästan ett år tillsammans börjar fungera som en socialt smord enhet i 
vilken barnen har börjat hitta varandra, ser hon som en nackdel med syste-
met.  

Den specialpedagog som har ansvar för förskoleklassen på Marsskolan, 
har också sista ordet vad gäller uppdelningen inför årskurs 1. Även hon ser 
med positiva ögon på möjligheten att skapa grupper utifrån den kunskap om 
barnen man har i och med året i förskoleklass. På så sätt kan man skapa bra 
förutsättningar genom noga sammansatta grupper som placeras i de befintli-
ga klasser (1-3:or), där de förutsätts fungera bäst. Detta skulle, enligt henne, 
vara svårt att genomföra tidigare då barnen kommer från en mängd olika 
förskolor inom kommunen. 

På frågan om hur de tänker om att börja ettan efter sommaren svarar bar-
nen olika. Något som nästan alla av barnen tar upp är läxor. Av det som bar-
nen berättar om läxor kan man förstå att med läxor menar de dels de uppgif-
ter som ska göras hemma, dels det som vi skulle kalla skolarbete. För många 
av barnen är läxor och skolarbete förknippat med matematik. Följande sam-
tal är hämtat från intervjun med Jessica:  

Jessica: Sen börjar vi i ettan. 
GS: Hur tänker du om det? 
Jessica: Det ska bli roligt. Vi ska få treornas klassrum.  
GS: Ok, vad gör man där?  
Jessica: Läxor. Det kan ju vara så här, plus, ett plus någonting.  
GS: Är det vad du tycker ska bli roligt? 
Jessica: Jaa. 
GS: Blir det annorlunda än skoljobbet här, tror du?  
Jessica: Ja, för då får man läxor hem, många, en varje vecka tror jag det var 
och här får man ju bara en.  

Jessica och många andra ser fram emot att få jobba med matematik, med 
böcker och med hemläxor, medan andra barn uttrycker en mer tudelad käns-
la inför det som komma skall. Mika vet att ettan innebär läxor och att det är 
något tråkigt har han hört, men han vet inte riktigt vad det står för.  
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Mika: Jag tror att vi får läxor fast det är jättetråkigt och vi kommer att få rita 
och vi kommer att få gå ut.  
GS: Vad betyder det att få läxor?  
Mika: Jag vet inte. 
GS: Vad tror du att man gör i ettan? 
Mika: Inte springa, inte bråka, inte slåss. Man jobbar med läxor.  

En förväntan som beskrivs av barnen är att övergången till årskurs 1 medför 
en större frihet. Det som barnen vanligtvis refererar till, på båda skolorna, är 
att slippa överdragsbyxor när man ska leka utomhus och att få utvidgade 
gränser för var man får vara och leka på skolgården. 

Som så målande beskrivs av Jorun i avhandlingens inledning uttrycker 
många av barnen att det är med en blandad känsla man tänker på skolstarten. 
Det är inget av barnen som säger sig vara direkt rädd eller bekymrad, men 
det finns ändå uttryck av pirrighet hos många. För vissa barn kan tankarna på 
vad som ska hända när de börjar i ettan också innebära att de känner sig oro-
liga över att inte kunna uppfylla skolans krav på att lära sig räkna, läsa och 
skriva.  

 
Jonatan: När det blir sommar då ska jag gå i ettan då är jag nervös, lite ner-
vös.  
GS: Vad är du nervös för? 
Jonatan: Jag kan ju inte typ siffror och så, det är det jag är nervös för. 
GS: Du tänker att man ska kunna det när man ska börja i ettan? 
Jonatan: Mmm  
 

Med dessa barnens förväntningar och farhågor inför att börja den ”riktiga 
skolan” görs ett uppehåll i den empiriska datainsamlingen. Nästa gång jag 
träffar barnen är de redan elever i första klass och i de intervjuer som refere-
ras till i det avsnitt som följer har barnen minst en termins erfarenhet från det 
första året. Tiden i förskoleklass är på många sätt likartad i de båda studera-
de miljöerna vad gäller såväl organisation som innehåll. När barnen börjar i 
årskurs 1 blir skillnaderna i organisation mellan skolorna så markanta att de i 
den text som följer inledningsvis presenteras var för sig. Först får vi ta del av 
lärares och elevers röster och aktiviteter på Marsskolan. 
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Steget in i skolans värld 

Marsskolan 
Barnen på Marsskolan delades som tidigare beskrivits upp i fyra mindre 
grupper inför skolstarten. Under sommaren skedde en del förändringar, barn 
flyttade in och ut från området. Av de 23 barnen i förskoleklass flyttade fyra 
inför skolstarten och de återstående 19 delades upp och placerades i de fyra 
befintliga klasserna.  I de två klasser, spår Q, som följts genom observationer 
under det första skolåret fanns fyra pojkar och två flickor i den ena klassen 
(A) och fyra pojkar i den andra (B). Dessutom tillkom det några barn i varje 
klass som inte gått i förskoleklass på Marsskolan: tre pojkar i klass A och två 
pojkar och en flicka i klass B. Dessa barn inkluderas inte i studien förutom 
att de finns med i samma klassrum och undervisning som de barn som ingår 
i studien. De barn som placerades i det andra spåret, W, har medverkat ge-
nom att de under våren intervjuats om sitt första skolår.  
 
Inledningsvis i detta avsnitt beskriver en av klasslärarna hur hon och några 
kollegor tillsammans införde åldersblandade klasser på Marsskolan och ett 
arbetssätt som till stora delar bygger på individuella planeringar, så kallat 
eget arbete. 

Grundtanken med pedagogiken är att hjälp mig att göra det själv, att utveck-
las i sin takt och att också få arbeta i sin takt. Mycket av det här har ju kom-
mit under åren då man har arbetat med en lektion svenska, en lektion matte 
och så ligger det en trave med halvfärdiga saker i lådan. Att i stället få fort-
sätta och göra färdigt innan man börjar med en ny sak. (MK1) 

 
En av de stora fördelarna med denna organisation som framhålls av klasslä-
rarna är att de nya eleverna i årskurs 1 slussas in på ett väldigt smidigt sätt i 
de befintliga klasserna. Det behövs ingen inskolning då den grupp som tas 
emot är liten, och dessutom väl förberedd och sammansvetsad efter året i 
förskoleklass.  

Det tycker jag när man tar emot ettorna. De vinner så mycket på att man inte 
tar emot tjugofem stycken rena ettor som inte riktigt, ja de har ju inte rutiner-
na, de vet inte vad man ska göra. Här har man ju mer som ett faddersystem, 
treorna hjälper ettorna och så vidare då. (MK3)  

 
Trots allt positivt som arbetssättet medför är det också, enligt klasslärarna, 
ett sårbart system på flera olika sätt. En faktor av betydelse för att organisa-
tionen med åldersblandade klasser ska fungera på ett tillfredställande sätt är 
att det schematekniskt sett ges utrymme för lektioner i åldershomogena 
grupper, för genomgångar och samtal. Under de senaste åren har klasslärarna 
upplevt att förutsättningarna förändrats och försämrats vad gäller dessa fak-
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torer. Så till exempel har den ursprungliga modellen med tre lärare och tre 
någorlunda jämnt fördelade årskurser i varje spår fallerat på grund av ett 
sjunkande barnantal i området. Optimalt är att det är ungefär lika många barn 
i varje årskurs som kan delas upp i de olika klasserna. För de studerade klas-
serna var fördelningen mellan de olika årskurserna ojämn. Det var till exem-
pel betydligt flera barn i trean än i ettan. Dessutom var det relativt stor in- 
respektive utflyttning under året, så de ursprungliga grupperna som följts åt 
från förskoleklassen blev väldigt små. Denna obalans påverkar verksamhe-
ten, som beskrivs av en av klasslärarna: 

Njae, nu börjar det jämna ut sig, innan hade vi elva och de [i årskurs 1] var ju 
bara fyra. Så att det har ju varit lite ojämnt. Det är en bra grupp, treorna, men 
de kräver ju en hel del. De tar utrymme, de är treor på ett annat sätt. Då hin-
ner man ju inte alltid med ettorna, känner jag så. Det bästa är om man har en 
jämn fördelning på kanske sex barn. (MK3) 

Ett förhållande värt att uppmärksamma är att det var färre flickor än pojkar i 
förskoleklassen. Konsekvensen av detta blev att det bara blev några få flick-
or i varje grupp av ettor och på grund av utflyttningar till och med en enda i 
en av grupperna. Läraren i just den klassen trodde inte att det är något som 
påverkar i någon större utsträckning: 

Där ser man ju också att om man går i ettan kan man ju hitta kompisar i tvåan 
därför att man är mera på samma mognadsnivå. De tänker inte så mycket på 
åldrar utan de hittar kompisar. (MK1) 

 
Utifrån det som barnen berättar om kamratrelationer och också uttrycker i 
olika situationer framkommer olika bilder för olika barn. När det gäller hur 
barnen berättar om det sociala klimatet och kamrater finns en skiljelinje mel-
lan de båda spåren. En av de frågor som berördes under samtalen var hur 
barnen såg på den uppdelning som gjordes inför skolstarten och att de place-
rades i de befintliga klasserna tillsammans med tvåor och treor. Vid en första 
genomgång kan det förefalla som om det är något som barnen tycker är ode-
lat bra. Det är många som uttrycker sig på ett liknande sätt som Max: ”Det 
har varit bra att vi har fått många nya kompisar”.  Det är emellertid få av 
barnen som kan berätta om eller namnge några av de barn som går i de andra 
årskurserna. Det verkar som om det ändå är de ”gamla” kamraterna som de 
tyr sig till och som de i första hand leker med.  

I den ursprungliga förskoleklassen var det bara åtta flickor, varav två flyt-
tade under sommaren. Det innebar att det blev väldigt få flickor i samma 
ålder i varje grupp, något som förefaller vara, om än inte traumatiskt, så i 
alla fall obekvämt. Magda säger till exempel att hon har fått nya kompisar 
men fortsätter sedan: ” Men Molly och jag, vi gick ihop på lekis. Molly och 
jag är de enda tjejerna i vår klass. Det är bara vi två som är tjejer”.  Molly å 
sin sida resonerar på ett liknande sätt: 
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GS: Hur är det med kompisar? 
Molly: Det är bra och sånt. […] Det är några tjejer men jag kommer inte ihåg 
vad de heter. Jag brukar leka med Magda och när hon leker med någon annan 
då leker jag med förskoleklassen. […] Det är bara Magda och jag. 
GS: Saknar du någon? 
Molly: Ja, det är Mira. Det är bra och sånt [med barnen i tvåan och trean, min 
anmärkning] men det är Magda och Mira som är mina kompisar.  

 
I klassrummet byggs vidare på tanken om att den mer kompetente eleven 
hjälper och stöder sina yngre kamrater, på så sätt att elever från de olika 
årskurserna får sina arbetsplatser i blandade grupper. De uppmuntras också 
att i första hand be om hjälp och förklaringar inom den egna gruppen. Ut-
ifrån klasslärarnas berättelser framkommer att det är ett arbetssätt som de 
funnit mycket positivt både för barnen och för dem själva. För de nya barnen 
skapas trygghet och stöd i arbetet och de äldre får tillfälle att hjälpa, något 
som många tycker är roligt. De får också möjlighet att befästa sina egna kun-
skaper genom att förmedla dem till andra och yngre kamrater.  

En annan fördel, som framhålls, med att arbeta åldersblandat är att man 
kommer ifrån det tävlingsinriktade och jämförelser mellan barnen. En av 
lärarna berättar att även om treorna mycket väl vet vem som har hunnit 
längst eller är duktigast blir det inte lika påtagligt, därför att alla elever arbe-
tar med olika saker och på olika nivåer under lektionerna. Däremot är det en 
förutsättning för att det ska bli bra att man är flera lärare och flera klasser, så 
att man kan skapa tillfällen då man arbetar åldershomogent. Särskilt viktigt 
menar läraren att det är för de äldre eleverna som behöver större utmaningar. 
Ettorna som arbetar med sina bokstavsscheman har inte behov av att vara 
med bara ettor på samma sätt.  

Systemet med åldersblandade grupper bygger således på att de mer kom-
petenta och ”mogna” eleverna tar ett visst ansvar för de yngre och också 
fungerar som ett slags förebilder. Om de äldre eleverna av olika anledningar 
har svårt att bära detta ansvar blir det också en faktor som får konsekvenser 
för den pedagogiska praktiken. Finns det många sårbara elever med stora 
behov av särskilt stöd i den grupp som ska stå för stabiliteten för de nya 
klasskamraterna ruckas systemet i grunden, något som uttrycks av båda de 
klasslärare som arbetar inom det studerade spåret.  

 
MK1: Där tycker jag att de treor vi har nu har varit mycket sämre stöd för et-
torna än vad jag har sett tidigare. Det är inte så att, det är någonting som för-
äldrar varit oroliga för, att de ska hjälpa till så mycket att de inte hinner något 
själva. Men det har jag inte upplevt att de har gjort tidigare men det kan be-
hövas väldigt lite, bara en kort kommentar eller något sådant. De har inte va-
rit riktigt villiga till det, de har så mycket i sig själva de här.  
GS: Vad beror det på?  
MK1: Jag vet inte, det är klart att det finns alltid barn som lever utsatt, det har 
vi här men den anhopningen vi har av oroliga barn just nu den tycker jag är 
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mera än vad vi upplevt tidigare och det är så att den här anhopningen den har 
funnits, den har vandrat.  

Det är ytterst få exempel i det insamlade materialet från observationerna i 
klassrummen som visar hur äldre elever hjälper eller stöttar de nya ettorna, 
något som stöder lärarnas utsagor. Det blir också bekräftat av det barnen 
säger. Det är få bland barnen i de klasser som observerats som talar om att 
de får hjälp av de äldre barnen som de sitter tillsammans med. De hänvisar 
vanligtvis till att det är läraren som ger stöd, om de inte vet hur de skall göra 
eller behöver hjälp med något.   

Enligt lärarna i klasserna är det ovanligt många barn som befinner sig i 
problematiska situationer på olika sätt och det ses som en förklaring till att 
de kanske inte kan förväntas ta ansvar för de yngre, de har så att säga nog 
med sitt eget. Det bidrar, som lärarna ser det, till att klassrumsklimatet inte 
alltid utmärks av den harmoni som organisationen med åldersheterogena 
grupper syftar till. Från observationerna i årskurs 1 finns exempel på under-
visningstillfällen som karakteriseras av lugn och glädje bland barnen, men 
att klassrumsklimatet ibland kan vara allt annat än harmoniskt ges exempel 
på i den episod som följer.  

Barnen arbetar med sina planeringar, läraren står vid en grupp och instruerar 
några barn med ryggen mot den centrala delen av klassrummet där barnen har 
sina lådor. Ett av barnen i årskurs 1 kommer in i klassrummet då en av flick-
orna i trean låtsas kasta papperstussar mot honom. Då barnet i ettan står kvar 
fortsätter kastandet. En pojke i årskurs 2 som sitter i närheten blir intresserad 
och börjar även han att kasta tussar. Läraren uppmärksammar vad som hän-
der och säger till, barnen slutar och pojken i ettan sätter sig ner och börjar ar-
beta. Så fort läraren på nytt vänder ryggen till gör de båda äldre barnen nya 
utfall, denna gång med linjaler som de viftar mot honom samtidigt som de 
tydligt uttrycker sin motvilja. Läraren ser vad som pågår och avbryter det 
hela genom en skarp tillsägelse. (Marsskolan, eget arbete) 

Oron inför de äldre barnen framskymtar hos flera av barnen i samma spår 
under intervjuerna. De talar om äldre klasskamrater som slåss, bråkar, 
skräms och säger fula saker.  

Det är inte så bra, för när man går i ettan, det finns supermycket som slåss. 
[…] De ljuger så att alla tror att jag förstår ingenting. Dom vill reta mig och 
dom vill ljuga. (Moa) 

Det gäller emellertid inte för alla barn, ett par av pojkarna ger en annan bild; 
de uppger att de har fått nya snälla kompisar som de leker med.   

De barn som går i de klasser som inte observerats (spår W) uttrycker, i 
likhet med barnen i spår Q, att de känner sig mest trygga och bekväma med 
de gamla kamraterna från förskoleklassen. Däremot finns en tydlig skiljelin-
je mellan de båda spåren när det handlar om hur man känner sig inför de 
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äldre kamraterna.  Det är inte någon av intervjuerna med barnen i W som 
speglar oro eller rädsla inför de äldre barnen, tvärtom. My berättar till exem-
pel om sitt bästa minne från ettan:  

 Det är nog när vi hade börjat och man hade kommit in i gruppen och då kän-
de man sig trygg och att det var jätteroligt att vara i den klassen. Det kändes 
bra att jag kunde börja i en bra grupp och få en bra lärare.  

Nästan alla av barnen berör att man kan få hjälp av dem som går i tvåan och 
trean. I citatet nedan sammanfattas, på ett ganska illustrativt sätt, den ambi-
valens som framskymtar hos flertalet barn. Det är bra och man får hjälp och 
nya kompisar, men samtidigt saknar man tryggheten hos kamraterna från 
förskoleklassen.  

 
GS: Tycker du att det är bra att ni går tillsammans med tvåor och treor? 
Melker: Ja, för de hjälper ju oss, jag skulle inte vilja att det fanns bara ettor. 
Eller kanske skulle jag vilja det. Eller kanske så här att en grupp var bara et-
tor, att vi kom tillbaka och inte delades upp och då skulle vi ju vara fler efter-
som det har kommit nya ettor. För då, jag tycker att det känns skönt med et-
tor, för jag känner ju dem, jag har gått med dem ett helt år.  

Jordskolan 
För barnen på Jordskolan är den förändring som övergången från förskole-
klass till årskurs 1 innebär avgränsad till byte av lärare, klassrum och inne-
håll i de gemensamma aktiviteterna. I mångt och mycket är skoldagen ändå 
sig lik. Barnen befinner sig i samma hus och eftermiddagarna tillbringas på 
samma sätt som tidigare, i samma lokaler och med samma personal. I barn-
gruppen har inte skett några förändringar under sommaren, det är samma 
klasskamrater som under året i förskoleklass. 

Klassläraren betonar betydelsen av att eleverna känner sig socialt trygga 
och att de upplever att de kan klara de nya kraven på att lära sig att läsa, 
skriva och räkna: ”den sociala tryggheten samverkar med inlärningen”. En-
ligt klassläraren handlar det inte i första hand om svenska och matematik när 
det gäller hur barn upplever hur de lyckas i skolan, utan om att ha en tillhö-
righet, någon att vara med. I klassen arbetar man med detta på olika sätt, 
både genom att samtala mycket om uppkomna situationer och med hjälp av 
särskilda metoder. Att samarbeta med såväl fritidshemmets personal som 
föräldrar är också, enligt klassläraren, viktiga faktorer för att skapa den ge-
menskap och trygghet som ses som en såmylla för vidare lärande. Barnen 
ska känna sig trygga med miljön, med de vuxna, med varandra och med att 
veta vad som ska hända härnäst. I klassrumsobservationerna kommer det 
som framförs i intervjuerna till konkret uttryck, att barn med en stabil social 
grund i bagaget är redo att möta skolans krav. En kort ögonblicksbild kan 
ganska illustrativt sammanfatta det sociala klimatet i klassen på Jordskolan: 
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Klassläraren går igenom vad man ska göra som veckans värd, till exempel att 
hjälpa till med olika sysslor och att ringa i klockan. När hon drar vem det blir 
som ska vara värd applåderar alla barnen spontant och ropar ”grattis”. Däref-
ter går alla barn och sätter sig i ringen på mattan i en bestämd ordning. När 
alla är på plats håller klassläraren upp en glittrande silverstav – pratpinnen. 
Hon berättar en sak hon gjorde under helgen och lämnar sedan vidare staven 
till nästa som får berätta en sak. Alla tjugotvå barnen berättar sedan något 
från sin helg innan det är dags för handtvätt och mat. (Jordskolan, helklass-
timme) 

 
Med reservation för att barn inte alltid vill tala om upplevt utanförskap eller 
konflikter berättar alla barn i intervjuerna om att de har kamrater i klassen 
som de leker med under rasten. Det finns några antydningar om konflikter 
mellan barn både i intervjuerna och i klassrumssituationer strax efter rast, 
men de förefaller vara just konflikter av tillfällig art mellan barn, som annars 
är vänner. 

För att alla ska känna att de lyckas läggs ribban av läraren lågt i början 
och man samtalar mycket kring det man gör, något som underlättas av den 
gemensamma arbetsgången. Även om det gemensamma är en utgångspunkt 
för arbetet, särskilt under den första terminen i årskurs 1, strävar läraren efter 
att erbjuda varje elev utmaningar på den egna nivån. Detta sker genom att en 
del av undervisningstiden används till eget arbete med olika aktiviteter som 
läsprotokoll, spel, självinstruerande arbetsböcker med mera: 

Fördelen så här i början är att de ser arbetsgången. Att de vet, att de blir tryg-
ga i arbetsgången, att de vet att när jag har gjort den här saken så fortsätter 
jag med nästa. Det tycker jag underlättar för mig sedan när de får jobba mera 
fritt. Att det frigörs tid till att arbeta med dem som behöver till exempel att 
lyssna på läsningen. […] Det finns också en fördel med att man kan prata 
omkring det man jobbar med. Man kan jobba en stund, så avbryter man och 
så pratar vi och alla är med på sin nivå och man tillgodogör varandra. När 
man jobbar med en bokstav så kan man ju prata mycket runt det. Det blir en 
diskussion i gruppen och alla är på samma ungefär.  (JK) 

 
Läraren ser stora fördelar med att merparten av den undervisning som är 
kopplad till att läsa, skriva och räkna sker i mindre grupp, halvklass. På så 
sätt ges läraren större förutsättningar att möta varje barn på dennes nivå, att 
ägna mera tid för dem som behöver stöd i sitt lärande samt att skapa utrym-
me för samtal om till exempel texter och språkliga eller matematiska pro-
blem. Det förekommer ibland diskussioner på skolan kring den ekonomiska 
aspekten av organisationen med halvklasstimmar. Ur lärarens synvinkel är 
det väl investerade pengar som bidrar till en god läs-, skriv- och matematik-
utveckling, det vill säga att eleverna har en god måluppfyllelse. 

Vid de observationer som gjordes under senare delen av vårterminen i 
årskurs 1 är strukturen som bygger på ett gemensamt innehåll densamma 
men det individuella inslaget är större. Barnen väljer uppgifter och aktivite-
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ter av självinstruerande karaktär, till exempel spel, övningsböcker, skönlitte-
ratur och arbetar med dessa i olika konstellationer. Utmärkande för arbetet i 
klassrummet på Jordskolan är barnens tydliga fokus på de lekar, uppgifter 
eller samtal som föreligger. Med reservation för att en klassrumsobservation 
aldrig kan vara heltäckande, finns ytterligt få exempel från fältarbetet på att 
några av barnen riktar uppmärksamhet mot något annat än det som pågår just 
där, det vill säga de aktiviteter som erbjuds och/eller föreskrivs av läraren.  

Möjligen är det på grund av att det är så mycket som är sig likt för barnen 
på Jordskolan som bidrar till att det som är nytt är det som i första hand av-
speglas i de intervjuer som görs med barnen, efter ungefär en termin i första 
klass. I det nya som barnen talar om intar böcker, här i betydelsen skolböck-
er, arbetsböcker, en särställning. Förskollärarna har som en medveten strate-
gi undvikit att arbeta med böcker av skolkaraktär och dessa representerar på 
så sätt är något genuint nytt i barnens skolvardag.  

”Vi ska väl inte bara prata, vad ska vi göra mer?”, frågar läraren och när bar-
nen svarar matte tar hon fram och visar den matematikbok som barnen ska 
arbeta med under höstterminen. Läraren uppmanar dem att vara försiktiga 
med boken och att sätta papper på den hemma. När böckerna delas ut råder 
en närmast andäktig stämning i rummet, barnen bläddrar försiktigt och skri-
ver sina namn. Läraren berättar att varje kapitel inleds med en saga och hon 
läser den första högt. Därefter leder hon ett samtal om sagan och de tillhöran-
de bilder som finns i boken. Utöver själva händelseförloppet diskuteras be-
grepp som till exempel först och sist. (Jordskolan, helklasstimme) 

För flertalet barn på Jordskolan förefaller arbetet med olika böcker vara en 
del av det som de tycker är roligt, de berättar om de olika böcker de har fått, 
som till exempel Jessika i citatet som följer: 

Ja, det blev nästan roligare. Jag trodde inte att man skulle få så där många 
böcker på en gång. Vi fick typ tre böcker samma dag när vi hade börjat näs-
tan. Det var Vi läser och Mästerkatten och någon mer, tror jag, Circus-ABC. 
I Vi läser där läser man och i Mästerkatten där är det mycket plus och kapitel, 
ja och i Cirkus- ABC, det är där vi tränar med bokstäverna och i Mästerkatten 
det är där vi tränar med siffror och idag håller vi på med I.  

Jessika är ett av de barn som läste flytande redan under året i förskoleklass. 
Då mycket av arbetet i klassrummet handlar om att lära sig att läsa var en 
fråga som ställdes under intervjun hur hon såg på sitt lärande under det första 
året i skolan. Hon säger då att hon lär sig mera hela tiden och ger ett exempel 
på att hon har lärt sig talets grannar, något som hon inte kunde innan. Det är 
flera av barnen på Jordskolan, som liksom Jessika ger konkreta exempel på 
vad de har lärt sig, ofta hämtade från matematikens område, som udda och 
jämna tal eller tiotal. Jessika är, i sitt sätt att uttrycka sig om skolarbetet som 
något roligt och värdefullt, representativ för flertalet barn i gruppen på Jord-
skolan. Det finns också berättelser där det i ett övrigt positivt förhållningssätt 
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ändå framkommer att det finns faktorer och situationer som upplevs som 
jobbiga. Justus är en av de pojkar som säger att det är roligt och att det går 
bra med jobbet, men när vi talar om ifall det finns något som han vill ändra 
på säger han: 

 
Justus: Ändra på? Att man inte kan bli så arg, nej, jag menar att man kanske 
gör fel. 
GS: Menar du att du är rädd för att göra fel? 
Justus: Ja, då måste man sudda och börja om och det kanske tar lång tid. Jag, 
kanske om jag gjorde fel, då kanske jag kunde göra mellanrum där och där 
och där [han visar att man kanske kan göra om utan att sudda allt] 
GS: Har det hänt att du har gjort fel och fått sudda allt? 
Justus: Nej, jag tror att jag har sett någon som gjort fel och fått göra om.  

Justus ville inte gå närmare in på den refererade händelsen men enligt min 
tolkning handlar det om att han har sett någon annan eller möjligen själv 
råkat ut för att ha missförstått en uppgift eller gjort den på för läraren ej ac-
cepterat sätt, fått sudda ut och börja om.  

Det finns också några barn som säger att de helst skulle vilja vara ute och 
leka eller vara på fritidshemmet men att de förstår att man måste jobba i 
skolan. ”För att man måste ju jobba så då gör jag det”, säger Jonas och på 
frågan om varför han tror att man måste det säger han att det är för att man 
ska lära sig att läsa och skriva och sånt. Han är också en av de få barn som 
säger sig hellre ha velat gå i förskoleklass än i ettan därför att i förskoleklas-
sen fick man gå ut när man ville.  

Marsskolan och Jordskolan 
Det finns många faktorer som skiljer sig åt i hur man ser på och organiserar 
den pedagogiska och didaktiska praktiken vid respektive skola, men det är 
också många likheter. En tydlig sådan är det fokus som riktas mot undervis-
ning kopplat till att läsa, räkna och skriva. För klasslärarna är detta med att 
barnen får en god lärandeprocess i språk och matematik, i synnerhet språk, 
av ”prioritet ett” eller möjligen två. De uttrycker, i likhet med andra inter-
vjuade lärare, att sociala aspekter som trygghet och samspel är viktiga, både 
i sig för barns utveckling och som grund för fortsatt lärande.  

De mål man strävar mot är således desamma på båda skolorna, men orga-
nisation och pedagogiskt upplägg ser som beskrivits tämligen olika ut i de 
båda klasserna. Åldersblandade grupper och arbete i egen takt utgör funda-
menten på den ena skolan och åldershomogena grupper och sammanhållen 
undervisning på den andra. När det gäller socialt klimat för barnen i de två 
skolmiljöerna är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt att ställa dem 
mot varandra i något slags jämförelse av de pedagogiska praktikerna. På 
båda skolorna talas den studerade gruppen om som ovanlig. 
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Jordskolans grupp beskrivs av klassläraren som ”lätt”. De allra flesta av 
barnen talas om som i grunden trygga och att de lever under välordnade för-
hållanden. Förskollärarna har dessutom under året i förskoleklass arbetat 
både målinriktat och varierat mot att skapa en stark gruppgemenskap och 
acceptans av olikhet inom gruppen. Barnen i klassen på Marsskolan å sin 
sida beskrivs som att många befinner sig i utsatta positioner i livet på grund 
av funktionsnedsättningar eller levnadsvillkor och att det är svårt att skapa 
ett gott socialt klimat.  

På samma sätt som tyngdpunkten i lärarnas berättelser förändras beroende 
på om de är lärare i förskoleklass eller i årskurs 1 skiftar barnens fokus mel-
lan de båda intervjuerna i förskoleklass respektive årskurs 1. Grovt skissat 
kan man säga att lek ersätts av lärande och jobb i barnens berättelser. Att 
skriva, läsa och räkna är det som är den viktiga skillnaden i jämförelse med 
förskoleklass. Barnen använder begreppet lära: ”Nu har jag lärt mig mer så 
här matematik och sådant. Och så har jag lärt mig skrivstil. Idag skrev jag 
om vår skolfest när vi stod på scen” (Marit). De talar också om jobb, att sko-
lan innebär att man måste jobba och det kan ibland vara både hårt och svårt. 
Måns berättar om hur det är att gå i ettan: 

 
Måns: Bra, det är liksom lite svårare. Det är svårare saker att göra. Jag menar 
inte det svåra med att gå eller så, det är svårare saker, uppgifter man ska göra. 
GS: Vad tycker du om det? 
Måns: Det är rätt så kul. Man blir ju glad när man har gjort rätt så mycket. Då 
blir man ju rätt glad när, då tänker man ju, snart är jag klar med den här bo-
ken.  
GS: Vad kan det vara som du tycker är svårt men ändå känner dig glad när du 
har gjort? 
Måns: Det är bokstäverna, det tycker jag är rätt svårt men det är kul när jag 
har gjort rätt så många. 

 
Det som Måns uttrycker kan observeras i flera av intervjuerna, att arbetet i 
skolan betraktas med ett slags tudelad känsla av att det är mödosamt men 
ändå tillfredsställande att klara de uppgifter man har fått och kunna gå vida-
re. Det är en del i att växa, man är nu ett skolbarn och det innebär andra för-
väntningar, förväntningar som man gärna vill infria. Som Melvin säger är det 
bättre att gå i ettan än i förskoleklass därför att ”man har blivit större och får 
jobba med annorlunda saker”. En passage har passerats och det medför nya 
utmaningar som så att säga ingår i paketet.  

För flertalet barn förefaller de nya utmaningarna också vara något posi-
tivt, och något som man verkligen har längtat efter. Att få lära sig saker som 
att skriva skrivstil och räkna addition är något viktigt, något som räknas och 
bland många barn märks en slags stolthet i detta. Så inleder till exempel 
Mattias intervjun under våren i ettan med att berätta om sitt arbete:  
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Mmm, ska jag säga vad vi jobbar med? Vi jobbar med addition, subtraktion, 
multiplikation och division. Jag jobbar med addition och subtraktion, vi har 
inte fått börja med gånger och delat.   

 
Det finns också några barn som upplever skolans krav tråkiga och jobbiga 
och som längtar tillbaka till förskoleklassen som beskrivs som friare:  

 
Melker: I lekis fanns det mycket roligare grejer, typ Lego och sånt/…/I ettan 
måste man göra en massa grejer, skriva och så, i lekis behövde man inte göra, 
då behövde man inte skriva någonting, varje dag behövde man inte. Man får 
bara leka när man vill. 
GS: Så, det saknar du? 
Melker: Ja, det var jätteroligt! 
GS: Är det jobbigt nu, tycker du? 
Melker: Ja, det här med att skriva är jobbigt, i lekis behövde man inte göra så 
hårda grejer.  

Det är ovanligt bland barnen att de, som Melker, så explicit uttrycker att de 
hellre skulle vilja gå i förskoleklass. Däremot finns det barn som på ett mera 
implicit sätt uttrycker att de saknar det friare, lekfyllda livet i förskoleklass 
men ändå ser sig som tillhörig i ettan. ”Jag vill gå i ettan, jag vill inte vara så 
liten”, säger till exempel Manne och det är en utsaga som, även om det inte 
uttrycks så tydligt, antyds hos flera barn.  

Övergången i ett vidare perspektiv 
I en jämförelse med vad de intervjuade specialpedagogerna vid de övriga sju 
skolorna uttrycker finns många gemensamma beröringspunkter med Mars-
skolan och Jordskolan. Dessa skolor har också separata förskoleklasser som 
huvudsakligen bemannas av förskollärare med ett dubbelt uppdrag. De flesta 
har åldershomogena klasser vilket innebär att de grupper som gått tillsam-
mans i förskoleklass följs åt till årskurs 1. En av skolorna har liksom Mars-
skolan åldersblandade klasser i årskurs 1-3 och delas upp i mindre grupper 
inför skolstart. Det är ett arbetssätt som initierats och förespråkas av den 
intervjuade specialpedagogen. 

Jag har varit med och gjort åldersblandat två gånger tidigare och jobbat ål-
dersblandat själv, jag vet att det finns väldiga väldiga vinster. Speciellt när 
man har invandrarbarn är det otroliga vinster med att inte ha åldershomogena 
grupper.  Det är inte säkert att det går bra i svenska klasser men här är det 
bra. […] Därför att vi får barn som inte har haft någon skolgång, dåligt språk, 
kunskaperna skiftar otroligt. Om du då kommer in i en klass där det finns ma-
terial för ett större spann har du en möjlighet, utan att bli utpekad, att få hjälp. 
Om du går i tvåan eller trean kan du jobba med ettans material därför att alla 
jobbar med olika saker. Men det kräver organisationsförmåga så vem som 
helst kan inte göra det här. Det är väldigt tydligt, det passar inte alla lärare för 
du måste ha en väldig split vision som person. Du måste kunna greppa många 
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områden och nivåer på samma gång. Har du haft en klass där alla ska göra 
lika alla ska vara på samma ställe, då går inte det här. (SP4) 

  
I likhet med de båda fallskolorna finns på de övriga skolorna planer för hur 
övergången till skolan ska gå till och man samarbetar i varierad grad för att 
underlätta övergången. Det förefaller vara ett vanligt mönster att samarbetet 
mellan förskoleklass och skola utformas som i beskrivningen nedan: 

 Vi är vägg i vägg och på våren samarbetar de lite, de går in i klassen och gör 
vissa saker och som specialpedagog brukar man också gå in och göra vissa 
saker så att de har sett oss och vet vilka vi är och. (SP3) 

Det finns också några exempel på hur man utvecklat samarbetet ytterligare. 
Så till exempel följer förskollärare på några av skolorna med klasserna upp i 
årskurs 1 och arbetar där tillsammans med klassläraren. Enligt en av de in-
tervjuade specialpedagogerna (SP1) har detta fallit väl ut och gett barnen stor 
trygghet. Dessvärre kan, enligt specialpedagogen, arrangemanget komplice-
ras av de olika anställningsvillkor som gäller för olika lärarkategorier. Det 
finns en risk att förskolläraren får rollen som assistent till läraren i klass-
rummet, då det är den senare som har ansvar, och tid, avsatt för att förbereda 
och utvärdera undervisningen.  

Ett annat exempel på ett nära samarbete mellan förskoleklass och årskurs 
1 ges av SP6. På den skolan bildar lärarna i årskurserna F-2 ett arbetslag och 
under en förmiddag varje vecka arbetar grupperna tillsammans med ett 
gemensamt tema. Det är en organisation som, enligt specialpedagogen, fun-
gerat bra och också ses underlätta övergången mellan förskoleklass och 
årskurs 1. Däremot upplevs den försvåra för lärarna i och med införandet av 
de nationella proven i årskurs 3 och kommer därför att ändras inför det 
kommande läsåret.  

Sammanfattande reflektion 
Avslutningsvis i detta kapitel analyseras centrala delar av det resultat som 
presenterats i detta kapitel i relation till avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter. De två områden som fokuseras är övergången till skolan som en 
viktig händelse i livet samt de villkor som skapas för barnen i fråga om del-
aktighet i de olika praktikerna och under övergången dem emellan.  
 
Övergångar i utbildningssammanhang beskrivs som en process som pågår 
från det att de första kontakterna tas med den nya kulturen tills dess man är 
helt etablerad och bekväm i den nya. I van Geeneps (1908/1997) modell sker 
denna övergång i tre steg: separation, transition och upptagande i det nya 
sammanhanget. Hur den svenska modellen med förskoleklass ska förstås i 
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förhållande till van Geeneps teori om övergångars olika faser är inte helt 
självklart. Med utgångspunkt i de röster som kommit till tals i studien kan 
man konstatera att det finns olika sätt att betrakta funktionen av förskole-
klass bland såväl barn som lärare. Förskollärarna uttrycker att den egentliga 
och mest dramatiska övergången för barnen är den från förskola (eller i en-
staka fall hem) till förskoleklass. Den övergången innebär en separation från 
en trygg invand miljö till en helt ny. Förskoleklassen betraktas i denna om-
välvande förändring som en bro, en bro som gör klivet mellan förskolans och 
skolans värld lättare att ta genom att det delas upp i två mindre steg. I det 
första steget bekantar sig barnen med varandra och skolans miljö och tradi-
tioner under lugna och trygga former och därefter, i steg två, möter de sko-
lans krav på måluppfyllelse.  

Sett till den tolkning som gjorts av det barnen i studien uttrycker under 
verksamheten i förskoleklass och inför att börja i årskurs 1, förefaller försko-
leklassen fylla funktionen av att vara ett första steg, ett slags tillvänjande till 
skolans miljö och tradition. Det är ingen stor affär för barnen att börja i ettan 
och de uttrycker på olika sätt att de känner sig hemmastadda och trygga i 
miljön. På så sätt kan förskoleklassen förstås som en övergångsfas, en transi-
tion som pågår drygt ett år. Därefter avslutas processen i och med upptagan-
det i det nya sammanhanget i årskurs 1.   

Ett annat sätt att betrakta den svenska modellen är att barnen under loppet 
av lite drygt ett år genomgår de av Geenep beskrivna övergångsfaserna med 
dess särskilda betydelse för olika individer, vid två tillfällen. Först sker en 
övergång från förskola till förskoleklass, därefter från förskoleklass till 
grundskolans första år.  

Enligt Bronfenbrenner (1979) kan mesosystem som närmiljöer i skolan 
och övergångar dem emellan förstås utifrån dimensionerna aktiviteter, roller 
och relationer. För barnen i studien medför såväl övergången till förskole-
klass som den till årskurs 1 förändringar relaterade till alla dessa tre dimen-
sioner.  

Med utgångspunkt i det empiriska materialet framträder många exempel 
på skillnader vad gäller aktiviteter i förskoleklass respektive årskurs 1. Målat 
med grova penseldrag framstår lek och frihet som kännetecknande för aktivi-
teterna i förskoleklass medan lärande och arbete är de ord som används av 
både barn och lärare för att beskriva verksamheten i årskurs 1. Det medför 
till exempel att innehållet i aktiviteterna förändras mot tydligt fokus på att 
läsa, skriva och räkna i årskurs 1. Det sker också en förändring vad gäller 
organisation av arbetet och krav på de uppgifter som ska genomföras, något 
som blev uppenbart under den första tiden i årskurs 1. I förskoleklass får 
barnen ofta en uppgift att utföra under de pass som benämns skoljobb eller 
jobbarstunder. När den är utförd är det ett vanligt mönster att barnen sedan 
får välja vad de vill göra, till exempel att gå ut och leka. I årskurs 1 styrs 
aktiviteterna på ett helt annat sätt av tidsramar och av mål för lärandet, arbe-
tet pågår under de anslagna lektionerna och består av olika uppgifter för att 
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till exempel befästa ett bokstavsljud eller en additionstabell. För vissa barn 
var det här en skillnad som de inledningsvis föreföll ha svårt att förstå, var-
för man inte kunde få gå ut när en uppgift var klar, utan i stället fick nya 
saker att göra. Detta är ett exempel bland många som visar att övergången 
till årskurs 1 medför en betydande förändring för barnen i studien, sett till 
aktiviteternas innehåll, struktur och genomförande. 

Övergången innebär också, något som tydligt avspeglas i såväl samtal 
med barnen som i observationer av de olika verksamheterna, en förändrad 
roll eller identitet. I och med inträdet i årskurs 1 är man skolbarn och har att 
leva upp till andra förväntningar än under tiden i förskoleklass, på gott och 
ont. Med utgångspunkt i det som barnen ger uttryck för förstås att skolstarten 
och den förändrade rollen har betydelse för de allra flesta av dem; de har 
tagit ett steg i livet.  

Enligt van Geenep (1908/1997) är tydliga markeringar, det han kallar 
passageriter, viktiga för att övergången mellan två stadier ska upplevas posi-
tiv. Förskoleklassen ses som ett första steg in i skolan. Samtidigt markeras 
både starten i förskoleklass och starten i årskurs 1 tydligt med upprop under 
högtidliga och festliga former, något som kan ses som exempel på de ge-
mensamma aktiviteter som av Corsaro och Molinari (2002) benämns pri-
ming events. Dessa ses som betydelsefulla för barnens upplevelse av över-
gången, då de på olika sätt förbereder det nya och markerar avslut på det 
gamla. I de studerade förskoleklasserna fanns flera sådana gemensamma 
inslag som anordnades med syfte att knyta samman de båda skolformerna 
och underlätta övergången för barnen: fadderdagar, temadagar, jobbartim-
mar, idrott med blivande idrottslärare med mera. I dessa aktiviteter finns en 
tydlig kollektiv innebörd, övergången är något som man ska passera till-
sammans. I synnerhet Jordskolans sätt att organisera bygger på de gemen-
samma erfarenheterna. På Marsskolan passeras övergången tillsammans med 
några få kamrater från förskoleklassen. På så sätt medför övergången större 
förändringar vad gäller relationer, då de ska ingå i en ny klass som till två 
tredjedelar består av nya kamrater. En ny klassbildningsprocess med allt vad 
det medför påbörjas.  

Något som har uppmärksammats av Garpelin (1997, 2003) i studier av 
dessa processer är att övergången från ett stadium till ett annat kan medföra 
såväl kollektiv som individuell utsatthet. I observationerna och samtalen 
framkom tecken på att övergången till årskurs 1 för barnen på Marsskolan 
medförde olika former av individuell utsatthet i den nya klassen och i mötet 
med de äldre kamraterna. Exempel på detta är känslan som kommer till ut-
tryck av flickorna i gruppen av att vara så få. Ett annat exempel handlar om 
de barn som i förskoleklass inte aktivt sökt kontakter och deltagit i de andra 
barnens lekar. I förskoleklassen befann de sig på så sätt i marginalen av ge-
menskapen. I och med övergången förstärktes den marginaliserade positio-
nen och antog också andra proportioner, detta genom verbala och fysiska 



113 

angrepp från de äldre kamraterna på ett sätt som inte varit synligt under ob-
servationerna i förskoleklass.  

 För båda klasserna innebär övergången från förskoleklass till årskurs 1 
att de byter lärare, något som måste ses som en stor och omvälvande föränd-
ring för barnen i frågan om relationer.  

En faktor med betydelse för övergången mellan förskoleklass och skola är 
de fritidshem som är en del av skolan. I den här studien har den verksamhe-
ten inte fokuserats närmare men i såväl observationer som intervjuer fram-
kommer värdet av dess överbryggande funktion. På båda skolorna organise-
ras fritidshemmen efter spårprincipen, det vill säga att en klass från varje 
årskurs, f-3, bildar en fritidshemsavdelning. För barnen representerar den på 
det sättet det stabila, det som är likadant. Skolstarten innebär förändringar i 
förhållande till aktiviteter, relationer och roller med ny lärare, nya klasskam-
rater (för barnen på Marsskolan), samt nya krav och utmaningar men efter-
middagarna på ”fritids” är sig lika.  

Ur den synvinkeln kan också förskollärarnas dubbla uppdrag ses som po-
sitivt, då de står för en del av detta välkända och stabila under barnens skol-
dag, genom att arbeta på fritidshemmen under eftermiddagarna. De represen-
terar på så sätt som det som Bronfenbrenner (1979) talar om i termer av 
länkpersoner, det vill säga personer som finns med både i den praktik som 
barnen lämnar och i den nya och som ses underlätta övergången. Det är ock-
så en omständighet som framträdde under observationerna i årskurs 1, att de 
lärare som barnen haft under året i förskoleklass stod för trygghet, i synner-
het för vissa av barnen.  
 
En av de frågor som studien söker svar på är hur villkor för barnens delak-
tighet skapas. Delaktighet är ett både komplext och svårfångat begrepp då 
det inrymmer flera dimensioner på det sätt som beskrivs av Jansson (2001, 
2004, 2005) och Molin (2004a, 2004b). Delaktighet kan också avse såväl 
social som akademisk gemenskap. När det gäller social delaktighet och sam-
spel barnen emellan är det en av de frågor som har tagits upp under samtal 
och intervjuer. Det var också en av de faktorer som fokuserades vid observa-
tionerna i de båda klasserna. Dessa begränsas emellertid av att de huvudsak-
ligen genomförts under planerad undervisningstid och bara i mindre omfatt-
ning täcker andra viktiga sammanhang för social gemenskap, till exempel 
raster, matsituationer och omklädning i samband med idrottslektioner.  

I samtliga lärarintervjuer framstår arbetet med att skapa goda förutsätt-
ningar för social gemenskap mellan barnen som ett grundläggande uppdrag, 
något som man betonar och ser som viktigt.  

I förskollärarnas berättelser om verksamheten i förskoleklass återkommer 
de till betydelsen av lek för barnens utveckling, delaktighet och lärande. En 
stor del av tiden i förskoleklass anslås till fri lek. Det är en aktivitet då bar-
nen ofta lämnas ”i fred”. Verksamheten i förskoleklassen vilar till mångt och 
mycket på en tradition där barnet ses som kompetent och kapabel att söka 
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och konstruera sin egen kunskap i en rik och stimulerande miljö. På så sätt 
kan det vara en medveten strategi från förskollärarnas sida, att de kliver till-
baka och ger barnen stort utrymme att utifrån eget intresse leka och utforska. 
En annan faktor, av mer praktisk karaktär, som synes påverka är att förskol-
lärarna har ett dubbelt uppdrag, förskoleklass och fritidshem. De måste själ-
va ordna raster och skapa utrymme för förberedelser och efterarbete samt för 
kontakter med föräldrar och annan personal inom ramen för förskoleklassens 
tre timmar.  Organisationen bygger så att säga på att barnen lämnas, inte utan 
tillsyn, men utan aktiv medverkan av lärarna delar av den föreskrivna tiden i 
förskoleklass.  

Att leken har stort värde för barnen i studien märks tydligt i deras ageran-
de och berättelser om förskoleklassen. Det är den fria leken, med betoning 
på fri, det vill säga att själv få bestämma aktivitet och tillsammans med vem 
den ska utföras, som många talar om när de beskriver vad som är roligt. De-
ras förväntan och glädje framkommer tydligt till exempel när de kommer till 
förskoleklassen på morgonen och väljer vad och med vem de vill leka. Det 
finns emellertid barn, där fri lek också innebär ensam lek. Det kan naturligt-
vis tolkas på så sätt att leken och kamraterna finns tillgängliga och att det är 
barnen själva som väljer att inte delta. Ett annat sätt att förstå dessa situatio-
ner är från utgångspunkten att barn i allmänhet vill delta i andra barns aktivi-
teter och gemenskap. Alla barn har emellertid inte på egen hand tillgång till 
de sociala koder som behövs för att få tillträde till de lekkulturer och gemen-
skaper som skapas i gruppen.  

Förskollärarna ger uttryck för att det inte tillsätts resurser för att möta 
barn i behov av särskilt stöd i förskoleklassen. Detta blir först i och med att 
de riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. På så sätt försvåras möjlighe-
ten att ge stöd till barn som står utanför gemenskapen. Aktiv medverkan av 
lärare i barnens lek kan ses som en förutsättning för att kunna bidra till att 
horisontella relationer skapas mellan barnen (jfr Janson, 2004). På de stude-
rade skolorna har de specialpedagoger som arbetar mot f-3 dessutom begrän-
sat utrymme att verka i förskoleklasserna och arbeta bland barnen.  

Det kan finnas anledning att fundera kring organisationen med ålders-
blandade grupper relaterat till horisontell respektive vertikal relation (Jan-
son, 2004). En horisontell relation utmärks av en slags jämbördighet medan 
den vertikala går uppifrån och ned med tydliga inslag av maktutövande 
och/eller omsorg. Bland barnen i de studerade åldersblandade grupperna 
framkom utifrån observationer och intervjuer med barnen tecken på att rela-
tionerna dem emellan ofta utmärktes av horisontella inslag. Dessa kunde 
bära kännetecken av såväl makt som av omhändertagande. Den pedagogiska 
strategin som innebär att de äldre vägleder och stöder de yngre bygger till 
viss del på att horisontella relationer skapas i gruppen. Därmed inte sagt att 
det finns ett enkelt samband mellan åldersblandade grupper och förekomsten 
av horisontella relationer. Hur relationer och samspel skapas och utvecklas i 
en grupp är oerhört komplext och avhängigt en mängd interagerande fakto-
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rer. De båda skolorna i studien representerar tydliga exempel på hur dessa 
mångfacetterade förhållanden som leder till att olika klimat och kulturer 
skapas, och därmed villkor för social delaktighet.   

Enligt Bronfenbrenner (1979) verkar relationer inom ett mikrosystem i 
båda riktningarna. De vuxna påverkar genom sina pedagogiska strategier 
barnens handlande men barnens personligheter och erfarenheter påverkar 
också de vuxna. Barn och vuxna i den studerade gruppen på Jordskolan be-
finner sig i en spiral som kan sägas verka i positiv riktning. Ingen av de in-
tervjuade 22 intervjuade barnen på Jordskolan uttrycker att de är rädda för 
någon eller att de blir utsatta för ojuste behandling i skolan. Det är ytterst få 
av dem som kan komma på något som de skulle vilja ändra på i skolan.  

Att barnen så tydligt ger uttryck för att de känner sig trygga och tillfreds 
innebär naturligtvis inte att det inte förekommer konflikter. Så till exempel 
kunde ibland lektionen efter rast till viss del användas till att samtala om 
konflikter som uppstått under rasten. Det kunde handla om att barn känt sig 
uteslutna ur en lek på grund av att reglerna varit outtalade eller förändrats 
under lekens gång eller om att någon velat bestämma för mycket i en aktivi-
tet. Samtalen omkring dessa händelser speglar också en trygg atmosfär där 
barnen, även om de är i affekt, lyssnar till varandra och uttrycker att de vill 
att konflikten ska lösas. På så sätt förefaller de också mottagliga för de alter-
nativa handlingsmönster som ges av läraren.  

På Marsskolan arbetar man också intensivt och konsekvent med värde-
grundsfrågor och med att skapa en socialt trygg miljö för barnen. Så till ex-
empel bygger tanken med åldersblandade grupper på att den sociala miljön 
ska bli tryggare och stabilare genom att de äldre eleverna hjälper de yngre 
och utgör förebilder. Trots detta arbete förefaller det vara svårt att i grupper-
na på Marsskolan få till det lugna och trygga klimat man eftersträvar. Det 
reflekteras på ett tydligt sätt i det barnen uttrycker och berättar, att det är ett 
tufft klimat och man kan inte alltid känna sig trygg. Även om det är få av 
barnen som säger sig vara direkt rädda ger de ändå uttryck för att skolvarda-
gen innebär att ibland få ta emot knuffar, slag, gliringar och fula tillmälen. 
Det är också svårt att få lugn och ro till det arbete man förväntas utföra.  

Lärarna i intervjuerna ger barnens uppväxtvillkor stor betydelse för svå-
righeterna med att skapa en god atmosfär. Ett alternativt sätt att tolka och 
förhålla sig till svårigheterna med att skapa ett gott klimat, som inte togs upp 
av någon av lärarna på Marsskolan, är betydelsen av uppdelningen av för-
skoleklassen och det åldersblandade systemet i förhållande till just den här 
sammansättningen av barn och i synnerhet till de barn som är mest sårbara. 
Frågan kan resas om en annan organisation och användande av lärarresurser 
i skulle ha kunnat motverka de negativa cirklarna och gett barnen en trygga-
re övergång och första skolår.  
 
Sammantaget förmedlas av lärarna i studien bilden av förskoleklassen som 
en bro som ska underlätta övergången mellan förskoleklass och skola för 
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barnen. Detta genom att förbereda dem för den kommande identiteten som 
elever genom att göra dem förtroliga med miljöer, rutiner och arbetssätt. I 
det avseendet förefaller förskoleklassen fylla en överbryggande funktion då 
barnen, enligt min bedömning, inte ger uttryck för någon större oro utan 
förefaller vara just väl förberedda. En annan dimension av förskoleklassens 
funktion som betonas är att i lugn och ro ”lägga en stabil socioemotionell 
grund” för fortsatt gemenskap och lärande. Barnen ska under övergångsfasen 
till de nya utmaningarna och kraven känna sig trygga. För barnen på de båda 
fallskolorna framträdde en, i detta hänseende, viktig skillnad. Barnen på 
Jordskolan mötte de nya utmaningarna tillsammans med klasskamraterna 
från förskoleklassen. För barnen på Marsskolan blev inträdet i årskurs 1 ock-
så början på en ny klassbildningsprocess, som för vissa barn medförde en till 
synes större utsatthet än under året i förskoleklass. Det innebär att övergång-
en för barnen i Jordskolan mer kan ses som en passagerit, där alla tillsam-
mans möter det nya, grundskolans årskurs 1 (jfr van Geenep, 1908/1987; 
Garpelin, 2003, in press). 

    



117 

7. Skriftspråksaktiviteter i förskoleklass och 
årskurs 1  

Det här kapitlet syftar till att fördjupa förståelsen av hur lärare formar pe-
dagogiska praktiker och använder didaktiska strategier för att möta barn 
med olika förutsättningar, erfarenheter och behov och de villkor som där-
igenom skapas för barnens skriv- och läsprocesser under tiden i förskole-
klass, under det första året i grundskolan samt under övergången mellan 
dem. De resultat som presenteras vilar på det empiriska materialet i sin 
helhet med en särskild tyngd på de intervjuer som gjorts med de lärare som 
arbetar på de båda fallskolorna. De har alla på skilda sätt ansvar för att 
stödja olika barn i deras lärandeprocesser.  

För tiden kring skolstart har lärande kopplat till skriftspråk en särställning 
och det är också det didaktiska område som särskilt uppmärksammats i den-
na studie. Undervisning, i synnerhet för de åldersgrupper som studerats, har 
ofta olika teman och också syften sammantvinnade. Så till exempel kan en 
undervisningsaktivitet syfta både till att utveckla fonologiskt medvetande 
och att öva samspel. Detta medför att begreppet didaktiska strategier i det 
här sammanhanget används i en vid betydelse även om fokus i intervjuerna 
har riktats mot undervisning inom det skriftspråkliga området. 

Avsnittet behandlar didaktiska miljöer och strategier i allmänhet, men ett 
särskilt intresse riktas mot barn med olika förutsättningar, erfarenheter och 
behov, i synnerhet de barn som är i eller riskerar att bli i behov av särskilt 
stöd. Strukturen följer samma mönster som i det tidigare kapitlet med att 
perspektivet vidgas till att omfatta utsagor från de intervjuade specialpeda-
gogerna innan den avslutande och sammanfattande reflektionen.  

Melvin, Mikael och Mats 
För att spegla olikheter mellan barnen då det gäller lärprocesser relaterade 
till att läsa och skriva inleds kapitlet med citat från intervjuer med tre olika 
pojkar på Marsskolan. Intervjuerna gjordes i maj efter en arbetsstund i för-
skoleklass. Den gemensamma aktiviteten handlade om bokstaven i och inne-
höll bland annat en uppgift som innebar att måla igelkottens väg till mat 
genom en labyrint. 
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Intervju med Melvin   
Melvin: Det var om den bokstaven.., i - är det det raka strecket? 
GS: Ja, vilken bokstav var det? 
Melvin: Det var den här svåra som igelkotten – i. 
GS: Mm, tycker du att i är en svår bokstav? [Han nickar].  Ja, det är det raka 
strecket. 
Melvin: Då har jag det i mitt namn! 
GS: Ja, det har du, M e l v i n.  
Melvin: Fast jag börjar inte på N.  
GS: Vad har du för bokstav först då? 
Melvin: Inte a, inte b, inte c, inte r – det kommer jag inte ihåg. 

I Melvins beskrivning av arbetet med igelkottens väg till maten kan man se 
att han kan några bokstäver, till exempel de första i alfabetet och han kom-
mer ihåg bokstaven i när den kopplas till igelkotten. Han vet också att i finns 
i hans namn. Samtalet om Melvins namn pågår en stund efter det citerade 
partiet och i det visar sig att, även om han är osäker på första bokstaven kan 
han med lite stöd höra och analysera vilka ljud som finns i hans namn. Det 
fingerade namnet återspeglar inte den komplexitet som finns i det riktiga 
namnet och som delvis kan förklara Melvins osäkerhet inför initialen.  

Andra barn i klassen kan hela alfabetet, känner igen sitt eget namn och 
några, för dem bekanta ord, men har inte förstått den alfabetiska principen. 
Nära hälften av de intervjuade barnen berättar att de kan läsa, som till exem-
pel Mikael: 

 
GS: Ni jobbade med en liten bok? 
Mikael: Ja, det är en sån bok, en sån här ABCD. Jag kan hela alfabetet, vill 
du höra? [Han rabblar hela alfabetet]. 
GS: Oj, det gick som ett rinnande vatten. Hur har du lärt dig det? 
Mikael: Jag lärde mig av en bok. Jag har en bok och så har jag en sån här li-
ten dagbok så jag skrev upp i den.  
GS: Ok, har du den här eller hemma? 
Mikael: Hemma. Jag brukar skriva andra saker. Jag har bara tre fyra sidor 
kvar sen måste jag ha en ny.  
GS: Mm, vad brukar du skriva? 
Mikael: Jag brukar, alltid när jag ritar något då skriver jag årstiden och mitt 
namn.  
GS: Ok, vad smart. 
Mikael: Så kan jag läsa lite.  
GS: Jaha, hur har du lärt dig det? 
Mikael: Det lärde jag mig, jag bara satte ihop bokstäver.  

Drygt en fjärdedel av de intervjuade barnen i de två förskoleklasserna berät-
tar att de kan läsa sedan flera år och att det också är något det brukar göra. I 
intervjun med Mats talar vi om den pågående temaveckan om böcker på 
skolan och på frågan om han har börjat läsa något själv svarar han: 

 
Mats: Ja! 
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GS: När gör du det? 
Mats: Jag gör det i Harry Potter-böcker när jag lägger mig. 
GS: Då har du läst ett tag, förstår jag? 
Mats: Ja.  
GS: När lärde du dig det då? 
Mats: Eh, jag lärde mig bara, när jag var tre började jag göra bokstäver, sen 
sa jag orden och sen blev jag bara bättre och bättre och då började jag inte 
säga bokstäverna och det fungerade, jag kunde läsa.  
GS: Mm, läser du något här i skolan? 
Mats: Nej, bara hemma.  

Som framkommer av utdragen från intervjuerna är det stor skillnad mellan 
barnen, sett till hur långt de har kommit i sin läs- och skrivprocess. Det är en 
av de många skillnader mellan barn, som lärare har att förhålla sig till, möta 
och hantera i den dagliga praktiken. I det följande presenteras de strategier 
som framsprungit ur det empiriska materialet. Där det är möjligt ges också 
en bild av villkor som genom dessa skapas för olika barns lärande och delak-
tighet. Ur de praktiker som observerats och genom lärarnas berättelser om 
sitt arbete framträder olika teman som beskriver lärares didaktiska strategier 
och hur dessa gestaltas i de praktiker som studerats närmare. Dessa teman 
återfinns hos alla lärare och i alla praktiker men hur de betonas och i vilken 
utsträckning de ges tilltro skiljer sig åt, också mellan olika individer inom 
samma praktik.  

Didaktik och skriftspråkslärande 
Något som är gemensamt för hela gruppen intervjuade lärare är att barnen på 
väg in i skolan beskrivs som aktiva och kompetenta. Att barnen känner och 
bibehåller lust och glädje under de första åren i skolan ses som grundförut-
sättningar för barns fortsatta lärande och utveckling. Det är kring detta 
mycket av lärarnas didaktiska strategier kretsar. Det finns en strävan mot att 
väcka intresse och ge stimulans för läsande och skrivande under kreativa 
former hos alla lärare, även om de vägar och medel som brukas ter sig olika.  

Lek och lärande 
Betoningen av lekfulla och kreativa arbetsformer är särskilt framträdande 
bland de lärare som arbetar i förskoleklass; i dessa intervjuer återkommer 
ständigt ord som lek, glädje, lust och lärande sammankopplade. Bland lärar-
na i förskoleklass uttrycks en stark tilltro till att barnen lär och utvecklas 
genom att göra sådant som de upplever som lustfullt: 

Det som är min skräck och som jag ser fortfarande idag är när de sitter och 
skriver, de viker ju ett papper och skriver AAAA på pappret och då kan jag 
känna, oj, man tar ifrån lite av glädjen och därför är det så roligt det här när vi 
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har börjat jobba med den här metoden. Där pratar man, precis som jag vill 
jobba, att barnen ska skriva av glädje, man ska inte vara där och peta. Det be-
höver inte vara perfekta A:n och det behöver inte vara rätt skrivriktning. För 
mig är det en befrielse för jag tror att barnen lär sig och ändrar. (JF1) 

Lust kan i denna betydelse tolkas som att det är något som uppstår i de akti-
viteter som uppfattas som roliga och/eller självvalda av barnet och det kopp-
las ofta till olika former av lek. Den form av lek då barnen väljer innehåll 
och kamrater efter eget tycke och intresse, så kallad fri lek, är en av förskol-
lärarnas vanligaste och mest betydelsefulla didaktiska strategier. Undervis-
ningen bygger så att säga på barnets egen inre motivation, kompetens och 
nyfikenhet. Den leksituation som beskrivs nedan är ett exempel på hur en fri 
lek initierad av barnen innehåller inslag av såväl skriftspråk som matematik. 
Ingen av de tre pojkarna som deltar kan läsa ännu, men att de har förstått 
funktionen av skriftspråk är tydligt.  

 
I ett av de små rummen har tre pojkar ställt i ordning en restaurang; det finns 
en disk där det serveras mat och ett dukat bord för gäster. Som en förberedel-
se till leken går en av pojkarna till förskolläraren och ber om hjälp att skriva 
en skylt där det står ÖPPET på ena sidan och STÄNGT på den andra. Sedan 
bjuder de in mig till restaurangen. Jag får en meny som de gjort i ordning 
med symboler för de olika maträtterna och när jag har ätit av den serverade 
plastkycklingen kommer de med notan. De tillhandahåller egentillverkade 
pengar som jag kan betala med. Till slut kommer den pojke som har rollen av 
servitör med en gästbok och han ber att jag ska skriva mitt namn i den innan 
jag går. (Jordskolan, fri lek, förskoleklass)  

Det finns inte så många exempel på den här sortens lek i det insamlade mate-
rialet. Den vanligaste formen för fria aktiviteter som kan relateras till skrift-
språk från det empiriska materialet är att barn väljer att spela spel eller lägga 
pussel med till exempel bokstäver eller textinslag. Det är också vanligt att 
barnen, företrädesvis flickorna, väljer att rita, måla eller pyssla. I dessa akti-
viteter finns inslag av skriftspråk, till exempel att rita och skriva egna sagor.  

De barn som i intervjuerna i förskoleklass uppger att de kan läsa, det vill 
säga ungefär hälften av barnen, säger i likhet med Mikael och Mats i exemp-
let ovan, att det är något de huvudsakligen gör hemma, inte i skolan. De läser 
till exempel när de har lagt sig, när de inte har någon att leka med eller så 
läser de högt för mindre syskon. Även när det gäller matematik uppger vissa 
barn att det är något som de brukar göra hemma, inte i skolan.  

När jag börjar skolan ska det bli roligt för jag gillar att räkna väldigt mycket. 
Jag brukar be mamma att göra några sidor till mig med plus och minus, 
gånger och delat. I förskoleklassen är det inte lika svåra saker, jag gillar att 
göra svåra saker. (Julia) 



121 

Förskollärarna uttrycker att kraven på att deras verksamhet ska innehålla 
aktiviteter som utvecklar språk och matematik har ökat och de arbetar alla 
med detta på olika sätt. De har lång erfarenhet och säger att det inte var sär-
skilt länge sedan som de ”förbjöds” att ha aktiviteter med språk och matema-
tik. Det var något som skulle ske inom skolans domän och läras ut på ”rätt” 
sätt. Nu känner de alla att betoningen på tidig språk- och matematikstimu-
lans är en spännande utmaning. I fråga om förskoleklassens innebörd knutet 
till språk och matematik handlar den överbryggande funktionen om att under 
kreativa former möta och leka med skriftspråket till exempel genom rim, 
ramsor, sång och bild. Det innebär också en förberedelse för skolans arbets-
sätt, eller det som betraktas som skolans arbetssätt, ”att sitta stilla med pen-
nan i hand”(MF2). Aktiviteterna är i första hand kollektiva, och på en sådan 
nivå att alla barn ska ha möjlighet att ta sig över bron med självförtroende 
och lust i behåll. Förskollärarna betonar att arbetet i förskoleklassen måste 
karaktäriseras av lust och glädje, att barnen ska få ”smaka på” (MF1) under 
lekfulla och kreativa former. Det finns ett tydligt avståndstagande hos de 
intervjuade förskollärarna mot det man uppfattar som skolans drill och krav 
på inlärning, betoningen ligger på lek och lekfulla aktiviteter: 

Ja, det är så här att när barnen börjar så är det väldigt många barn som säger 
att när man börjar skolan så ska man räkna och vad gör man när man räknar, 
jo fyra plus två är sex - och så läser man. Så det är många som kommer till 
oss med den inställningen att det är det vi ska göra. Så de kan ju tycka, som 
en tjej sa till mig när vi hade utvecklingssamtal: ’Vi räknar ju inte på riktigt’. 
Vi jobbar ju med begrepp och förberedande matte på lekens grund. Och för 
henne är ju då det inte riktig matte. Men vi kan ju tillhandahålla det, lätt som 
en plätt, är det det man vill göra. (MF2) 

I det som uttrycks av förskollärarna förstås att undervisningen eller aktivite-
tens grad av lek och förberedelse värderas högt. På så sätt framträder en 
diskrepans mellan förskollärarnas syn på vad den didaktiska praktiken bör 
erbjuda och den nivå många av barnen befinner sig på. De flesta av barnen 
uttrycker att de tycker att det är roligt med de språkstimulerande aktiviteter-
na, som att gå stavelser och laborera med rim och ramsor under de gemen-
samma jobbarstunderna. Sett till var de befinner sig i läs- och skrivprocessen 
har aktiviteterna olika betydelse för olika barn. Den didaktiska utmaningen 
för Melvin respektive Mats ser olika ut.   

Fri lek, i betydelsen att fritt välja kamrater och sysselsättning, är ett be-
grepp som bara förekommer i intervjuerna med de förskollärare som arbetar 
i förskoleklass. Det är således inte en strategi som ges didaktisk betydelse av 
lärare eller specialpedagoger i grundskolan. Däremot finns andra sorters lek 
som kan betraktas som en gemensam strategi för alla kategorier av lärare. 
Det är när lek, metoder som bygger på lek, sång, ramsor och drama används 
för exempelvis introducera, repetera, befästa eller motivera ett specifikt di-
daktiskt område eller uppgift. I de praktiker som studerats var det ett vanligt 
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tillvägagångssätt att inleda ett gemensamt arbetspass med någon form av 
lekfull aktivitet. Den är då ofta en gemensam utgångspunkt för att skapa 
förståelse för ett begrepp eller sammanhang men också för att förklara och 
motivera en kommande uppgift som i exemplet som följer. ”Jag tycker att vi 
leker in kunskaperna”, säger en av förskollärarna (JF2), och det utdrag från 
fältnotiser som följer illustrerar detta på ett tydligt sätt.   

Vid ljudet av en liten koskälla samlas barnen på mattan och förskollärarna 
sätter sig i soffan.  En av dem har två ”magiska kulor” i händerna vilka fram-
bringar ett lågt klingande som gör att barnen tystnar.  När det blir tyst sjunger 
de en hälsningssång på flera olika språk.  En av lärarna berättar att de ska ha 
rimdag och de börjar med att sjunga rimsången om Hugo till gitarrkomp. De 
fortsätter med att läsa ramsan om råttmor som de har uppförstorad och plas-
tad på väggen bredvid tavlan. Först läser de versen och sedan sjunger de den.  
Mini [en docka som sitter i soffan med lärarna] har sin påse med sig och han 
har som vanligt något i den. Idag är det träbokstäver och en av lärarna tar upp 
en bokstav, ö. Läraren ”gåpratar” till den ett varv runt mattan. Sedan får alla 
barn i tur och ordning göra likadant och de som inte vet vilken bokstav de får 
ges viskande stöd. Efter en kort rörelselek ställer lärarna två små fat med 
smör på det lilla bordet framför soffan. De sjunger en rimsång om virriga små 
fröknar som inte vet vad de gör, lägger sig på bordet med huvudet i smör. De 
demonstrerar också versraden genom att lägga ner ansiktet i smörfatet och 
barnen skrattar gott. De repeterar versen om lärarna som var den enda åter-
stående i barnens rimbok som skapats under året. Alla barn har fått en egen 
liten vers som har skrivits av barn och pedagoger tillsammans och idag var 
det lärarnas tur. Barnen går till sina platser, skolpennor och papper delas ut 
och uppgiften är att illustrera versen. När de är färdiga får de hämta den fär-
digutskrivna versen och klistra vers och bild i boken. Medan barnen arbetar 
går lärarna omkring, småpratar, kommenterar, uppmuntrar. Vartefter de blir 
klara får barnen gå ut på rast. (Jordskolan, samling och skoljobb) 

En stimulerande lärandemiljö  
De pedagogiska och didaktiska miljöer som iordningställs för barnen speglar 
på många sätt den didaktiska intentionen hos de undervisande lärarna. I för-
skoleklasserna är de iordningställda miljöerna och materialen i första hand 
inriktade på att leka (bilar, dockvrå, utklädningskläder m.m.), att skapa (fär-
ger, pärlor, tyger, garn m.m.) och på att konstruera och bygga (Lego, Meka-
no m.m.). Förhållandevis få erbjudanden är riktade mot skriv- och läsaktivi-
teter. Det finns några lådor med bilderböcker och lättlästa böcker. Dessutom 
finns tillgång till olika slags papper och pennor att rita och skriva med. Bar-
nen har också, i ytterst begränsad omfattning, möjlighet att lyssna på sagor 
och berättelser på band eller cd.   

För de miljöer som skapas för barnen i årskurs 1 ses ett annat mönster. 
Här synes det vara att skriva, läsa och räkna som är i fokus och det är väl 
synligt i de miljöer och material som finns i klassrummen. Här finns en 
mängd böcker ordnade efter svårighetsgrad eller genre, arbetsböcker och 
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skrivböcker i lådor, laborativa material och spel med språk- eller matematik-
tema med mera. Lekmaterial och/eller lekvrår har förpassats till eftermidda-
gens fritidsaktiviteter och förefaller inte ha någon betydelse sett till skrift-
språksaktiviteter.  

Ett exempel som på ett tydligt sätt illustrerar en skillnad mellan förskole-
klassens miljö och den i årskurs 1 är förekomsten och användningen av dato-
rer på Marsskolan. I förskoleklassen finns inga datorer alls för skriftspråkan-
de aktiviteter medan de spelar stor roll för dessa i årskurs 1, här beskrivet av 
en av klasslärarna: 

Ja, jag använder det jättemycket och jag har gärna velat ha fyra datorer till. 
Nu har jag två stationära och så har vi en bärbar som egentligen är till hela 
huset men det är jag som använder den. Och sen så har en pojke en stöd- PC. 
Det är den som ligger framme där. […] Men framför allt det här med berät-
telseskrivning på dator är ju en riktig sporre. Alltså du får ju språk, du kan ju 
använda, skriva och producera så mycket, mycket mer än om du ska sitta och 
skriva för hand, allting du gör. Då fastnar du i att jag tycker inte att det är ro-
ligt för det. (MK3) 

Upplevelsen av att lära 
I en något annorlunda betydelse av lust än den som beskrivits ovan, betonas, 
av lärarna, barnens upplevelse av att lyckas och att känna att de kan lära. För 
att barn inte ska behöva misslyckas i sitt möte med skolan, använder lärarna 
både i förskoleklassen och i skolan en särskild strategi. Den kan beskrivas 
som att krav och förväntningar på barnen läggs på en sådan nivå att alla barn 
kan möta förväntningar och krav med onaggad självbild.  

Det är det här att de ska känna att de lyckas, det kan vara svårt att tillgodose 
det men att man försöker och börjar väldigt lågt i matte och svenska. Att man 
pratar mycket och att de ska få känna att de kan läsa, att de kan läsa för mig 
och tillsammans kan vi, det försöker jag i alla fall. (JK) 

 
Den ovan beskrivna strategin är, som framkommer i citatet, särskilt synlig i 
Jordskolans årskurs 1, där arbetet åtminstone inledningsvis bygger på en 
gemensam arbetsgång. Som klassläraren ser det bidrar den gemensamma och 
väl inarbetade rutinen till att de barn som riskerar att möta hinder blir trygga 
i arbetsgången och på ett konkret sätt kan känna att de tar steg i lärandet. 
Dessutom menar läraren att det på så sätt också frigörs lärartid som kan an-
vändas för att stödja dessa barn, när arbetet är väl inarbetat i gruppen och 
inslaget av individuellt arbete ökar. Det som den intervjuade läraren ser som 
en nackdel med ett arbetssätt som bygger på det gemensamma är att de barn 
som har kommit långt i sin lärandeprocess skulle kunna gå fortare fram med 
ett mer individanpassat sätt att arbeta. För att tillgodose dessa barns behov 
finns i klassrummet material och uppgifter på olika nivåer som komplement 
till de gemensamma läromedlen.  
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Arbetet kopplat till att läsa och skriva under den första tiden i årskurs 1 på 
Jordskolan bygger således till stor del på det gemensamma och sker i huvud-
sak i halvklass. Stommen i den tidiga läs- och skrivundervisningen utgörs av 
en sammanhållen och för alla gemensam arbetsgång där utgångspunkten är 
en bokstav i taget efter en särskild ordning. Starten sker i de bokstäver som 
är såväl frekventa som språkligt okomplicerade att urskilja auditivt och att 
uttala. Den aktuella bokstaven ligger till grund för traditionella uppgifter i en 
arbetsbok som syftar till att befästa form och ljud, men också för andra ge-
mensamma aktiviteter. När S är i fokus sjunger man till exempel Majas s-
sång, övar på s med teckenspråk, målar spindelnät, läser faktatexter om 
spindlar och så vidare. Ordningen följer det läromedel som används i klassen 
och läseboken ligger också till grund för samtal och läsläxor.  

Parallellt arbetar barnen individuellt med olika så kallade läsprotokoll, 
som finns sammanställda för de många böcker på olika nivåer som finns i 
klassrummet. Exemplet nedan beskriver ett ganska typiskt pass i halvklass 
när man arbetar med att läsa, skriva och räkna under den första tiden i 
årskurs 1: 

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Läraren skickar runt en gnistrande ”be-
rättarstav” och barnen får i tur och ordning staven och berättar något som de 
har gjort i helgen. När alla har berättat något lägger läraren sju små plastäpp-
len på mattan och ställer sedan frågor till barnen: Kan man dela jämt? Vad 
kallar man ett sådant tal? Kan ni flera udda tal? Barnen har ett resonemang 
om hur man kan dela upp talet och de har flera fantasifulla lösningar på hur 
man kan göra för att undkomma det orättvisa med att sju inte kan delas 
jämnt. Läraren visar några av äpplena och gömmer några i den andra handen: 
Hur många är det som inte syns? Varje barn får tillfälle att svara. Matematik-
böckerna delas ut och var och en får en instruktion om vad de ska arbeta med 
då de är på lite olika ställen. Vartefter barnen får sina böcker går de via sina 
lådor till sina arbetsplatser och de sätter sedan igång med att arbeta i böcker-
na. Läraren går runt i klassrummet, instruerar, hjälper till och uppmuntrar. Så 
småningom när barnen når uppsatt stoppsida eller har arbetat en lång stund 
övergår de till andra aktiviteter som olika spel, läsprotokoll eller självinstrue-
rande arbetsböcker i svenska eller matematik. Läraren visar och instruerar 
olika spel och lyssnar när barnen läser ur olika små böcker. (Jordskolan, lek-
tion i halvklass) 

 
I gruppen på Jordskolan är en stor andel av barnen långt komna i sin skriv- 
och läsprocess. De tillhör den grupp som klassläraren bedömer skulle ha 
kunnat gå fortare fram med ett annat arbetssätt. Jonna är ett av dessa barn 
och hon får i det följande representera gruppen och hur de berättar om sin 
första tid i skolan. Hon börjar med att berätta att hon tycker att det är roligt 
med läxorna22 och att hon jobbar hemma också. Alla de barn i klassen som 
läste och skrev innan skolstart säger att det är roligt i skolan. I det som be-

                               
22 När barnen i studien talar om läxor innefattas både det som vanligtvis avses med läxor och 
det skolarbete som görs i klassrummet.  
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skrivs som roligt framträder arbetet med böcker som särskilt viktigt. För 
dessa barn som har kommit långt har självinstruerande arbetsböcker en sär-
skild betydelse. Dessa böcker erbjuder utmaningar och barnen kan arbeta på 
i egen takt: ”Jag tycker nog Mästerextra är roligast”.  

De barn som uppger att de läser sedan flera år och även skriver och räknar 
uttrycker inte på minsta sätt missnöje med de aktiviteter som erbjuds vare sig 
i förskoleklass eller i årskurs 1. Tvärtom säger de att det är roligt med aktivi-
teter som till exempel innehåller rimlekar och övningar i att lyssna efter fo-
nemen i ord. Men på samma sätt som de olika utsagorna om att man i första 
hand läser, skriver och räknar hemma kan också hänvisningarna till extra-
böckerna tolkas som att de ändå längtar efter mer utmanade uppgifter.  

Jonna berättar att hon har läst länge och att hon gillar böcker mycket. På 
frågan om vad hon då har lärt sig under den första tiden i ettan svarar hon: 
”Nu lär jag mig lite svårare tal och att läsa och skriva noggrannare”. Det är 
ett vanligt svar i denna grupp att de har lärt sig mera, att vara mera noggran-
na, att skriva med små bokstäver eller skrivstil. Det är också vanligt att de 
refererar till olika moment och begrepp i matematik som talets grannar, tiotal 
och udda och jämna tal.  

Möjligen är det blandningen av gemensamma och individuella aktiviteter 
som ligger till grund för att många av barnen uppfattar att man gör många 
olika saker i klassrummet, något som kan uppfattas som motsägelsefullt i ett 
klassrum där de gemensamma läromedlen är en utgångspunkt. 

Att man lär sig mer i ettan och så gör man andra saker man gör inte skoljobb 
som de gör utan man gör olika saker. Ibland gör man, en jobbar i läsebok, en 
jobbar i övningsboken, och en kanske jobbar med Äppelboken. I förskole-
klassen jobbade alla med samma sak. (Jorun) 

Det finns också några barn på Jordskolan som har en helt annan utgångs-
punkt när det gäller skriftspråksutveckling än Jonna som kom till tals ovan. 
En av dem är Jakob. I intervjun i slutet av förskoleklass berättar han att han 
tycker att det är roligt i förskoleklass, och att han allra helst leker ute. Han 
har inte visat något intresse för bokstäver och när specialpedagogen gör den 
inledande kartläggningen när barnen har börjat årskurs 1 visar det sig att han 
bara känner igen 3 bokstäver. Vid intervjun i slutet på oktober under det 
första året berättar han att han är fortsatt nöjd, ”det känns bra!” och tycker att 
det är roligt, särskilt med matematik och att vara ute och leka. Han berättar 
också att han nu kan läsa enkla böcker och att han tycker att det är roligt och 
går bra. Detta bekräftas också sedan av läraren. Den väl strukturerade och 
gemensamma arbetsgången med en bokstav i taget förefaller på så sätt ha 
varit positiv för Jakobs lärprocess.  

Samtidigt finns det andra aspekter att uppmärksamma då arbetet i klass-
rummet byggs upp kring en gemensam arbetsgång. En sådan är att individu-
ella lärandesteg och också tillkortakommanden framträder tydligt i förhål-
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lande till kamraternas. När alla arbetar med samma uppgifter under samma 
tid blir den egna prestationen väl synlig. För Jesper tar läsprocessen en kro-
kigare och långsammare väg än för de andra barnen och att det är något som 
han är medveten om och känner sig berörd av märks vid observationerna. 
Detta kommer exempelvis till uttryck på så sätt att han ibland skruvar besvä-
rat på sig och täcker för sitt pågående arbete med händerna när någon passe-
rar hans plats.   

Arbeta i egen takt 
Samma grundtanke som hos klassläraren på Jordskolan, om att få uppleva att 
man lyckas, ligger till grund för den strategi som genomsyrar mycket av det 
didaktiska arbetet i årskurs 1 på Marsskolan. I de åldersblandade grupperna 
är inslaget av så kallat eget arbete med individuella arbetsplaneringar i 
svenska för barnen dominerande. Det första arbetsschemat i svenska som 
barnen möter består av uppgifter relaterade till alfabetet. Barnen väljer den 
bokstav de vill arbeta med och följer sedan en utarbetad arbetsgång som 
syftar till att befästa bokstävernas form och ljud. Exempel på aktiviteter är 
att spåra bokstavens form, öva formen med färger och penna, lyssna efter 
ljudet i enkla ord, hitta och ringa in bokstaven bland andra och så småning-
om läsa enkla texter. När bokstavsarbetet är avklarat fortsätter de sedan med 
andra uppgifter.  

Klasserna följer inte något särskilt läromedel i svenska; i klassrummet 
finns olika läseböcker och en mängd böcker sorterade på olika svårighetsni-
våer att tillgå. För de äldre eleverna är arbetet uppbyggt på ett liknande sätt 
med olika uppgifter i svenska som de arbetar med i egen takt. I matematik är 
också arbetet planlagt efter principen eget arbete och egen takt, men där 
följer eleverna ett särskilt läromedel och därmed den arbetsgång som finns i 
detta. En av de klasslärare som varit med sedan starten berättar att en av 
visionerna med modellen är att komma bort från styrning av läromedel och 
den påverkan dessa har för barns lärande och för undervisningen. I stället har 
man lagt mycket krut på att skapa egna arbetsmaterial som kan användas på 
ett mera flexibelt sätt. ”Barnen ska få känna att skolarbete inte bara handlar 
om att göra varje sida i en bok” (MK2). Det egentillverkade materialet som 
inte var av förbrukningskaraktär medförde dock att det blev mycket eget 
skrivande för eleverna. Det är något som kan vara svårt att klara för vissa 
elever och därför har man återgått till ett gemensamt läromedel i matematik.  

För barnen i årskurs 1 består det vardagliga skolarbetet av en mängd olika 
teman och ämnesområden men merparten handlar ändå om det som är kopp-
lat till att utveckla läsning, skrivning och matematik. En stor del av detta 
arbete, inte allt, organiseras utifrån principen eget arbete med individuella 
planeringar.  

 Det framträder skilda mönster för olika barn sett till det egna arbetet med 
planeringarna. Det finns en grupp barn som tar sig an sina planeringar på ett 
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till synes självklart sätt. De arbetar koncentrerat med sitt trots att miljön kan 
vara ganska stökig och de tar sig snabbt vidare på egen hand. De redogör 
också i intervjuerna på ett sätt som tyder på metakognition och förståelse vad 
planeringarna och arbetet går ut på. ”Jag tycker att det är bra. […] I plane-
ringen får jag bestämma själv vad jag ska göra. Det kan vara berättelser, 
läsförståelse, bubbelboken eller ett spel”, säger Mats.  

Det finns också barn som efter nästan två terminer i första klass inte rik-
tigt kan förklara vad den egna planeringen går ut på: 

 
GS: Kan du berätta om din planering, vad är det? 
Mårten: Inte vet jag. 
GS: Om fröken säger att det är planering, vad gör du då? 
Mårten: Jobbar som läxor typ. 
GS: Om du ska hämta din planering, vad hämtar du då? 
Mårten: En bok som man ska göra, det står vad man ska göra.  
GS: OK, vad kan det vara? 
Mårten: Typ, jag hade förra gången, vad hette det, en mening. 
GS: Du skulle skriva en mening? 
Mårten: Mmm 

 
Det egna arbetet ses som ett sätt att differentiera undervisningen utifrån alla 
elevers förutsättningar och erfarenheter. Det finns en i förväg utarbetad ar-
betsgång att följa och genom att flera åldersgrupper går tillsammans finns 
möjligheter för de yngre och mera oerfarna barnen att få stöd från de mera 
kompetenta. Den stora spännvidden mellan eleverna medför ett mera tillå-
tande klimat inom vilket det ges större möjligheter att arbeta på sin nivå. I 
intervjuerna bland barnen framkommer att det inte alltid upplevs som de 
vuxna tänkt, det vill säga att de egna planeringarna leder till minskade stress- 
och tävlingsmoment. Det får här exemplifieras av Måns som berättar om hur 
det var när han lärde sig att läsa: 

Måns: Ja, jag började så här, de andra började inte som jag, började så här 
med att göra grejerna, som Mattias han började inte som jag, jag började med 
sådana här små böcker som det kanske finns bara några sidor i. […] Det är 
där för han är före mig, han är på grön och jag är bara på orange. Ska jag säga 
hur det är, en prick är jättesvårt. Jag är på en orange, men jag kan säga två 
orange för jag ska bara läsa en till så är jag på blå och sedan grön. Det blir 
bara svårare och svårare.  
GS: Vad läste du nu? 
Måns: Den som jag håller på med, jag kommer inte ihåg men den handlar om 
en råtta.  
GS: Kan du beskriva hur du kom på hur man ska göra? 
Måns: Eh, jo just det, jag var så här på en första bok och så hade Mira redan 
läst den och hon var före mig och då kände jag mig så där sist och jag var sist 
då. Så då körde jag hårdare och hårdare och hårdare och hårdare och nu är jag 
före Mira, Matte och Matilda.  
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Som så tydligt illustreras av Måns kan de egna planeringarna upplevas både 
diffusa och stressande. Bland de lärare som generellt förespråkar detta ar-
betssätt framskymtar också tankar om att det kanske inte är lika bra för alla 
och särskilt inte för de barn som riskerar att möta svårigheter:  

Alltså, de är ju om man krasst ska säga lite av förlorarna i ett sådant här sy-
stem med egna planeringar och så vidare. Där funkar det bäst om alla gör 
samma sak, du ser runt omkring att oj, jag är inte klar och jag kanske borde 
skriva. Så kan man känna. Men det är ju inte alla lektioner som är så här med 
egen planering. Som nu har ju till exempel fritidspedagogen tagit alla ettorna 
så att jag har genomgång om nationella proven med treorna, så då har vi haft 
faktiskt ren avskrivning. (MK3) 

Uppmuntran och belöning 
Oavsett vilken förståelse som läggs i begreppet lust torde det ha ett nära 
samband med motivation, inre motivation. Att det inte är helt enkelt att 
frambringa denna inre motivation hos alla barn framkommer ur lärarnas 
berättelser, då man refererar till olika sätt att tillföra förstärkningar, yttre 
motivation, genom olika sätt att uppmuntra och belöna. En av klasslärarna på 
Marskolan berättar om hur Max i årskurs 1 arbetar med sin planering: 

Han jobbar med Äppelboken, han har berättelseboken han skriver i, spel, det 
är Pahlin. Det är lite olika, jag ändrar efter dem, nu är han så duktig på att 
läsa, så han kör läsförståelse, korsord och sedan får han Lego 20 minuter. 
Lego, det är det han brinner för.  (Mk3) 

Exemplet representerar en vanlig form av positiv förstärkning i samband 
med uppgifter och övningar som förväntas utföras. Den ges individuellt och 
anpassas efter det enskilda barnets intresse. Andra varianter som framkom-
mer i intervjuerna är klistermärken, datortid eller att få gå ut och leka när 
man har gjort färdigt en uppgift. Belöningar används också kollektivt, till 
hela gruppen och det kan då handla om att följa de regler som gäller eller att 
delta i den aktivitet som pågår. I det exempel hämtat från en av förskoleklas-
serna som beskrivs nedan samlas bollar i en glasburk under samlingen. När 
olika nivåer i burken uppnås ordnas något som barnen och lärarna kommit 
överens om innan.  

 
En av förskollärarna leder samlingen och hon frågar inledningsvis om hur 
påsklovet varit och barnen börjar berätta om sina olika påskägg och presen-
ter. Alla barn firar inte påsk och man talar om att det kan vara olika. Så små-
ningom övergår de till att tala om vilken dag det är, vad röd dag innebär. För-
skolläraren påminner om belöningsbollarna i glasburken när det blir oroligt 
bland barnen. Hon talar om att det snart är Maja-konsert som klassen ska del-
ta i och att barnen ska få sjunga vissa bokstavsverser. Efter en kort genom-
gång av vilka bokstäver och verser det handlar om börjar sjunga tillsammans. 
Melvin kommer in i rummet och sätter sig bredvid Morgan i ringen. Morgan 
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blir märkbart irriterad av detta, han vill att det ska vara som vanligt, att han 
ska sitta bredvid Måns. Läraren talar nu om bollarna igen, hur många är det 
idag och vad de andra barnen kommer att tycka om att Morgan förstör deras 
möjligheter till att få en kula vid dagens samling. Morgan fortsätter att pro-
testera och säger till läraren att hon inte bestämmer över honom. (Marssko-
lan, samling) 

Som kan förstås av den beskrivna episoden fyller den kollektiva belöningen 
en funktion på så sätt att den får barnen att följa de uppsatta reglerna och det 
får barnen att delta i den förutbestämda aktiviteten, att öva Maja-sången. De 
har alla varit med och bestämt de förutbestämda belöningarna när olika nivå-
er i burken uppnås och att de har förstått innebörden och sambandet uttrycks 
av Max:  

Vi sitter i samlingen, det är när man sitter i ring och får räcka upp handen när 
man ska prata. […] Ja, vi har en sådan där bollburk med bollar i och när man 
är extra tyst, inte skriker ett ord och sköter sig. Om man sköter sig och räcker 
upp handen då får man bollar. Fem bollar men en gång fick vi tre för några 
var lite dumma och några var snälla. […] Vid ett streck blir det leksaksdag 
och när det är högst upp då ska vi baka och ha lite fest. (Max) 

Den kollektiva innebörden av belöningen medför också att trycket från kam-
raterna används för att ytterligare förstärka verkan av belöningen, som för 
Morgan i exemplet ovan. Det framkommer också i intervjuerna att de barn 
som ”förstör” i den mening att de omintetgör belöningen ibland ses som 
dumma eller ”inte bra uppfostrade” (Mats).  

Kartläggning och bedömning 
De didaktiska strategier som synliggjorts ovan, har på många sätt en likartad 
grund, med betoning av barnens lust att lära, även om de didaktiska prakti-
kerna gestaltas på olika sätt. Gemensamt är att man strävar efter att möta 
barnen vad gäller intressen, mognadsnivå och var de befinner sig i sitt läran-
de. ”Ja, vi har väldigt bra kontroll” säger en av specialpedagogerna (MS) och 
detta är något som visar sig i lärarnas och skolornas strävan efter att kartläg-
ga och dokumentera barnens arbeten och resultat, ett slags diagnostiskt för-
hållningssätt.  

På de båda fallskolorna finns utarbetade och noggranna planer för hur 
elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling ska kartläggas och dokumen-
teras. För varje årskurs finns ett screeningsplan med förutbestämt material, 
som sedan följs upp med individuella kartläggningar vid behov. Det är ett 
arbete som påbörjas i förskoleklass och de kartläggningar som görs har både 
kvalitativa och kvantitativa inslag. Förskollärarna på Marsskolan beskriver 
till exempel hur de i förskoleklass påbörjar den portfolio som sedan följer 
barnen till och med årskurs 6. Under det året sparas till exempel barnens 
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första teckning, ett självporträtt och en utskrift av en intervju med barnen. 
Under senare delen av våren gör också specialpedagogen ett standardiserat 
test med dem av barnen som förskollärarna bedömer kan vara i risk för att 
möta svårigheter.  

När jag ser nu, jag fick en lista, det var kanske 8-10 barn som de var tvek-
samma om. Det tar ju en halvtimme så nu är det här med tiden igen, jag skul-
le inte hinna med alla barn. Så därför gör de en bedömning om den språkliga 
medvetenheten. De går igenom långa - korta ord, om de kan rimma, en massa 
sådana vanliga språkmedvetenheten. De har de alltid gjort, att de sitter med 
dem en och en och betar av dem. I år är det ett nytt test som vi vill utpröva, är 
det bättre än det vi redan har. (MS) 

Förskollärarna har prövat olika observationsscheman för att följa och doku-
mentera den språkliga utvecklingen hos varje enskilt barn. Tidigare har de 
använt ett material från Bornholmmodellen men de har under senare tid gått 
över till Skolverkets material ”Språket lyfter”. Det är emellertid ett material 
som uppfattas som krångligt och tidskrävande och kanske är det därför det 
inte blir använt till fullo: 

Vi har något som heter ”Språket lyfter” […] det varit lite si och så med det 
[hur det följs upp, min anmärkning]. Nu är det förnyat, det har varit ganska 
omständligt tycker jag, det har varit jättemycket, olika rubriker, massor och 
har tagit jättemycket tid. (MF2)  

På Jordskolan följs och dokumenteras barnens lärande på ett liknande sätt 
under året i förskoleklass med observationer, samtal och utvecklingssche-
man. I samtalet om detta kommer lärarna på båda skolorna in på mål och hur 
man ska se på det i förhållande till barnen i förskoleklass. Det uppfattas som 
en frihet för dem att barnen inte har mål att uppfylla: 

Det skulle vara förskräckligt att sätta mål för sexåringar, det känns, nej, det 
känns inte bra. Det finns risken att man sänks i stället för lyfts. De är ju så 
små. Förskoleklassens egna mål är att lära känna sina kamrater, bli trygg i 
gruppen och utvecklas i skoljobben. Det är våra mål och så har vi beskrivit 
hur vi ska gå tillväga med det. (JF2)  

Citatet betonar att de mål man arbetar mot gäller för verksamheten i försko-
leklass och inte för de enskilda barnen men kanske som en förberedelse för 
det som komma skall används ändå begreppet mål för barnen. Nedan berät-
tar en av förskollärarna på Marsskolan om hur man arbetar med de individu-
ella utvecklingsplanerna. 

Det är så att vi pratar med barnen, vi sätter upp ett mål, och det är ju jätteenk-
la små mål, det är verkligen inga stora grejer. Vi hade en pojke till exempel 
som vägde på stolen i matsalen så vi var livrädda nästan varje dag, det var 
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hans mål att försöka att låta bli att väga på stolen. Vi tittar på det på hösten 
och sedan utvärderar vi på våren: Hur gick det nu då, vad tycker du? (MF2) 

När barnen på Mars- och Jordskolan börjar i årskurs 1 finns således samlad 
kunskap och dokumentation om varje barn. Den kompletteras sedan vid 
skolstart med en kartläggning som görs av specialpedagogerna. Den består 
av ett kort standardiserat test som ramas in, och på så sätt kompletteras, av 
ett samtal23. 

Jag träffar alla barn ungefär en halvtimme och det är lite mysigt, det tycker de 
är roligt. Jag kollar bokstavskännedom och om de kan läsa. De får göra en la-
byrint och jag kolla pennfattning och sådant. Sen har vi matten om de kan 
räkna till hundra och framåt och bakåt och talraden. Sedan går vi igenom alla, 
klassläraren och jag i oktober, november. Då är också rektor och skolsköters-
ka med. (JSP) 

 
För de lärare som möter barnen i årskurs 1 handlar arbetet mera uttalat om 
att stödja varje barn att nå skolans mål. I det arbetet ses kartläggningar och 
”avstämningar” som viktiga redskap. På båda skolorna uttrycks att man har 
en väl fungerande arbetsgång för detta. Det är ett arbete som börjar redan i 
årskurs 1 för att det ska svara mot de kontrollstationer i form av nationella 
prov som görs i årskurs 3 och 5. Under den tid som studien gjordes infördes 
de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik för 
årskurs 3. Enligt lärarna i studien innebar det inte någon stor skillnad, de 
hade redan tidigare utarbetat mål: ”Jag tycker att vi har ju haft väldigt många 
diagnosavstämningar, vi har gjort upp då var de ska befinna sig för att nå 
målen i femman”, säger klassläraren på Marsskolan (MK1). Det finns en 
samstämmighet om det positiva med de nya proven för årskurs 3, det ger en 
tydlighet och en riktning för verksamheten. 

Det var bra, tycker jag att det kom mål för år tre som är lika för hela landet 
för där har vi ju jobbat på olika sätt säkert. Det kändes som en trygghet för då 
visste vi ungefär och kunde stämma av med våra mål. Vi såg nog att våra 
egna mål, inte i allt men på vissa mål låg vi nog lite högre. Så vi har resonerat 
så att Skolverkets mål är det lägsta kravnivån, så vi har en del av våra mål 
kvar och säger att det får vara strävansmålen för att vi inte ska tappa för vi 
tycker att i stort sätt har vi kunnat leva upp till våra mål. Vi har haft mål 
länge och när vi har haft utvecklingssamtal har vi haft målen framme och 
stämt av mot dem.  Vi har haft mål i ettan, tvåan och trean. (JK) 

Det finns emellertid en baksida som också lyfts fram på ett lika samstämmigt 
sätt från alla lärare. Den handlar om att det finns barn som har en ytterst 
mödosam väg att gå för att nå de uppsatta målen och ändå kanske inte når 
ända fram. För lärarna är det ett dilemma att samtidigt vara tydlig i kommu-
                               
23 Hur specialpedagogerna arbetar med och kring barnen i förskoleklass och årskurs 1 behand-
las vidare i kapitel 7.  
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nikationen men inte heller släcka glädje och lust. Dilemmat reflekteras på ett 
konkret sätt i det citat som följer: 

Det är ganska bra för det blir väldigt tydligt och avsikten är ju att göra det 
väldigt tydligt att det här ska man klara till trean och det är bra och det kan ju 
vara lite otydligt ibland. Samtidigt är det lite kluvet så där mot de barn som 
inte når. Att man börjar så tidigt med att konstatera att du har inte nått den 
nivå som du borde ha gjort. Jag tänker att de ändå har jobbat så mycket de 
kan och så mycket de klarar utifrån sin förmåga. Och där måste man ju lägga 
samtalen på ett sätt så att barnen inte blir förskräckta och sedan får man ha 
andra samtal med föräldrarna och tala om hur det ser ut. Det har vi ju haft ti-
digare också men jag tycker att det blir tydligare, man ska vara lite försiktig 
med barnen. För en del så kan det ju vara att man mognar, växer till sig, för 
en del kommer insikten så småningom i alla fall men de kan ju få vara nöjda 
med sig själva om de har jobbat bra. (MK1)  

Didaktik och skriftspråkslärande i ett vidare perspektiv 
Under denna rubrik sätts de ovan förevisade resultaten in i ett vidare sam-
manhang med hjälp av de intervjuer som gjorts med specialpedagoger på sju 
andra skolor. De tankar och strategier, med betoning på lust att lära, som 
framkommer på Marsskolan och Jordskolan finns också representerade på 
övriga skolor. I ett jämförande perspektiv framkommer också att det finns 
skillnader, framför allt i att vissa didaktiska strategier har en mera framlyft 
roll på andra skolor.  

Ett sådant exempel är tanken om att barnen ska ges tillfälle att arbeta efter 
sina egna förutsättningar, på sin egen nivå i en mindre grupp. På en av de 
andra skolorna, en skola som karakteriseras av mycket stor heterogenitet och 
mångfald, arbetar man från förskoleklass med språket i mindre grupper. En-
ligt den intervjuade specialpedagogen är det redan i förskoleklass det före-
byggande arbetet måste sättas in och att språkstimulering på adekvat nivå är 
något som varje barn har rätt att få del av. En timme varje dag delas de två 
förskoleklasserna upp i fem mindre grupper utifrån var de befinner sig språk-
ligt. Då arbetar de med språket på olika sätt; rim och ramsor, man lär sig hur 
alla bokstäver ser ut och hur de låter, ordförråd, sång, dans. En del av speci-
alpedagogernas resurs går till förskoleklass, både genom att de deltar i un-
dervisningen men också genom att de observerar och handleder. SVA- lärare 
och modersmålslärare finns också med i detta arbete och tanken är att under-
visningen anpassas efter elevens behov i svenska eller svenska som andra-
språk.  

Specialpedagogen beskriver att nackdelarna med detta arbetssätt är att det 
finns en risk för att grupperna blir statiska, att dynamiken i grupper minskar 
och att den draghjälp barn kan få av mera kompetenta kamrater uteblir. Ris-
ken för att barn identifierar sig som sämre genom placering i nivågrupper är 
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däremot, enligt den intervjuade specialpedagogen, inte så stor på en skola 
präglad av stor heterogenitet.  

Det beskrivna arbetet organiseras utifrån principen att barnen i de mindre 
grupperna befinner sig på så lika kunskapsnivå som möjligt. Utgångspunkten 
är att det är stimulerande och utvecklande för barnen att få arbeta och möta 
utmaningar tillsammans med andra barn som befinner sig på ungefär samma 
lärandenivå. Det är tankar som också finns bland lärarna på de skolor som 
studerats närmare men de har inte kommit till konkret gestaltning på samma 
sätt.  

Ett uttryck av nivåtänkande, det vill säga då betydelsen av att få arbeta 
med andra som befinner sig på samma nivå ses som värdefullt, är tanken om 
att barn ska kunna gå mellan olika verksamheter beroende på var de befinner 
sig lärande- och utvecklingsmässigt. Passagen mellan förskoleklass och 
årskurs 1 är just en sådan som flera av de intervjuade skulle önska mera fly-
tande. På så sätt skulle de förskoleklassbarn som kommit långt och till ex-
empel läser, erbjudas mera adekvata utmaningar. De kan då delta i undervis-
ningen för årskurs 1 tillsammans med andra barn som befinner sig på likar-
tad nivå: 

Men ändå känner jag att det skulle vara bra om man hade ett litet större sam-
arbete, det är ju inte så stor procent som är mogna för det, tre, fyra stycken 
kanske. Så det är ju inte fråga om att nu kommer det in tio stycken här. Vi har 
faktiskt gjort det med en av våra flickor som på fredagarna har fått gå in om 
hon har velat. Det har varit jättepositivt för henne för då har hon fått skriva i 
riktiga böcker och räkna i riktiga böcker. (MF2) 

När det gäller förskollärarnas möjligheter att anpassa undervisning och upp-
gifter till var och ett av barnen, som till exempel att erbjuda barn att skriva i 
riktiga böcker, begränsas de av det dubbla uppdraget. De har helt enkelt inte 
tid anslagen för planering, förberedelse eller efterarbete i den omfattning 
som ett sådant individualiserat arbetssätt kräver. De uttrycker också ett gans-
ka starkt motstånd mot den sortens skolarbete. Deras verksamhet ska präglas 
av lek och skapande, inte av uppgifter av ”skolkaraktär”. I det empiriska 
materialet finns också röster från ”andra sidan” det vill säga från klasslärare 
som också ser det som positivt att barn kan få gå tillbaka till förskoleklass 
delar av dagen då de inte orkar med arbetet i klassrummet.  

Ytterligare en form av grupperingar i termer av nivåtänkande är de mind-
re grupper som undervisas utanför klassrummet. Det kan vara modersmål, 
svenska som andraspråk eller specialundervisning i svenska och matematik. 
Dessa grupper anordnas vanligtvis utifrån principen att de ska vara så homo-
gent sammansatta som möjligt. Det är emellertid viktigt att betona att samt-
liga former av nivågrupperingar som det talas om i intervjuerna utmärks av 
att de är en undervisningsform bland andra. Det gäller en avgränsad del av 
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det didaktiska innehållet, som till exempel språkstimulering, de omfattar en 
mindre del av dagen eller till och med veckan och de är flexibla.  

Det finns inget i det empiriska materialet som på något sätt kan spegla 
barnens perspektiv på olika grupperingar utöver det som framkommit i tidi-
gare om vad de uttrycker kring delningen inför och de nya grupperna i 
årskurs 1. På de båda skolor som studerades närmare användes undervisning 
i mindre grupper bara för modersmålsundervisning.  

På de båda fallskolorna såväl som på de övriga skolorna refereras till 
Bornholmsmetoden som en metod som används i förskoleklass. Flera av 
specialpedagogerna anger att förskoleklasserna på deras skolor dagligen 
avsätter tid för detta arbete. 

I förskoleklassen arbetar de med Bornholmsmetoden och jag tycker att bar-
nen är väldigt ljudsäkra. De arbetar strukturerat med det varje dag. Det har 
varit så här att några av lärarna har kompetens för förskolan och hela vägen 
upp och då har lärarna följt med upp. Just nu har vi en tvåa där det varit så 
och det har fallit jättebra ut. Föräldrar och barn är så nöjda. (SP6)  

På de båda fallskolorna användes inte Bornholmsmetoden med samma kon-
tinuitet och inte alls under de pass som observerades. På Jordskolan hade 
förskollärarna alltmer börjat intressera sig för och prova delar av stavelseme-
toden24  för det språkstimulerande arbetet med barnen. I motsats till några av 
de andra skolorna följs inte den didaktiska tanken upp i årskurs 1, där läraren 
liksom sina kollegor på skolan använder sig av en mix av metoder. Det finns 
emellertid exempel på skolor där just stavelsemetoden utgör en röd tråd från 
förskolorna i området till förskoleklasserna, för att sedan användas under de 
första åren i skolan för läs- och skrivundervisning och specialundervisning. 
Att stavelsemetoden har fått stor spridning i den aktuella kommunen kom-
mer till uttryck i intervjuerna med framför allt förskollärare och specialpeda-
goger, då flera talar om att den används eller att man står inför att starta kur-
ser.  

Sammanfattande reflektion  
De lärare som genom sina berättelser om sitt dagliga arbete har medverkat 
representerar till viss del olika didaktiska strategier. Gemensamt för dem alla 
är att det mest centrala didaktiska området utöver social kompetens består i 
att ge alla barn goda förutsättningar för att utveckla språk och matematik. 
Genom deras undervisning ska alla barn utveckla de första grunderna i att 
läsa, skriva och räkna.  

                               
24 Metod för läsinlärning utarbetad av Margit Thornéus och Björn Andersson vid Umeå uni-
versitet. 
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Att erbjuda alla olika barn undervisning efter var och ens förutsättningar, 
erfarenheter och behov är som speglas i beskrivningarna ett uppdrag fyllt av 
komplexitet och dilemman. Didaktiska strategier och praktiker har inte heller 
samma innebörd för olika barn. I detta arbete uppstår en mängd olika spän-
ningar och avvägande: mellan frihet och styrning, mellan det individuella 
och det kollektiva och i förhållande till läs- och skrivundervisning mellan 
språkets form- respektive funktionssida. Avslutningsvis i detta kapitel pre-
senteras och diskuteras några sådana spänningar med utgångspunkt i avhand-
lingens teoretiska redskap och de tolkningar som gjorts av det empiriska 
materialet.  

I lärarnas berättelser om hur de arbetar för att stödja barnen lärandepro-
cesser uttrycks sällan teoretiska utgångspunkter på ett explicit sätt, däremot 
hänvisas i några av intervjuerna till forskning, framför allt läs- och dyslexi-
forskning. Trots detta kan man ändå tydligt urskilja spår av teorier i såväl i 
praktiker som i intervjuer. De teoribyggen som kort presenterades i avhand-
lingens teoridel är till exempel väl representerade hos de olika lärarna och 
deras praktiker.  

Så kan till exempel Piagets (1971/2008) tankar om en rik miljö där barnen 
konstruerar sin egen förståelse antas ligga till grund för de pedagogiska mil-
jöer som formas och detta gäller i synnerhet för arbetet i förskoleklass. Verk-
samheten där är till mångt och mycket uppbyggd kring att barnen ska erbju-
das olika aktiviteter och att de själva ska ha möjlighet att välja sysselsättning 
under den fria leken. Samma intention om barns möjlighet att konstruera 
kunskap finns också representerad i de båda klassrummen för årskurs 1, ge-
nom material och miljöer som ska upplevas inbjudande och stimulera till 
lärande. Inslaget av att fritt kunna välja bland det som erbjuds begränsas och 
förändras i och med övergången till årskurs 1 för barnen. Det handlar dels 
om att miljö och material och därmed aktiviteterna smalnas av och tydligare 
tar sikte mot de kunskapskrav som föreskrivs för år tre, dels om att tiden för 
det egna valet krymper ihop.  

Betydelsen av den didaktiska friheten för barnen kan, enligt min tolkning, 
förstås på olika sätt. Det går, som tidigare framkommit, inte att ta miste på 
den glädje och entusiasm barnen känner inför möjligheten att fritt få välja 
aktivitet och kamrat att utföra den med. Det är en strategi som bygger på 
barnens inneboende lust till lärande och motivation och en stark tilltro till att 
utveckling och lärande sker när goda förutsättningar ges. Samtidigt finns i 
det empiriska materialet indikationer på att ett fritt val också medför risker 
på så sätt att aktiviteter kan väljas bort. De pojkar som kom till tals inled-
ningsvis i kapitlet valde exempelvis ofta bort sådana sysselsättningar i för-
skoleklassen som kan knytas till språk, läsa och skriva. I stället valde de, för 
dem, mer attraktiva sysselsättningar, som att bygga lego eller spela fotboll. 
På så sätt får faktorer knutna till individen, som språkliga förutsättningar 
och/eller språkstimulans i hemmet, större betydelse för deras språkliga lä-
randeprocess (jfr Fischbein, 2007). De barn som väljer bort aktiviteter med 
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ett språkligt innehåll i skolan men läser, skriver och räknar av eget intresse 
och med stöd av föräldrar hemma, som Mats, torde bära med sig en helt an-
nan ryggsäck i mötet med skolans krav än de barn som inte har de förutsätt-
ningarna och en stöttande miljö.  

En annan aspekt av det fria valet i förhållande till språkliga aktiviteter är 
utifrån ett genusperspektiv. Även om deltagarna i den tidigare beskrivna 
restaurangleken var pojkar är det är utifrån observationerna tämligen tydligt 
att de barn som väljer aktiviteter med ett språkligt innehåll i första hand är 
flickor. Ytterligare en iakttagelse vid de fria valen i klassrummen var att 
olika barn förhåller sig till dessa på skilda sätt. Vissa barn väljer aktivt och 
engagerat, medan andra förhåller sig på ett ytterst passivt sätt. Bland några 
av de barn som inte väljer aktivt finns uttryck för motstånd mot de olika 
uppgifter som erbjuds. Andra barn uttrycker mer en känsla av osäkerhet, de 
förstår inte vad de ska göra och heller inte varför.  

Det verkar således vara av stor vikt att som lärare reflektera kring den di-
daktiska betydelsen av hur man försöker kringgå dilemmat frihet och styr-
ning relaterat till barn med olika förutsättningar och erfarenheter. Annars 
finns risken att effekter av Matteuskaraktär (Stanovich, 2006) skapas och 
förstärks under de första åren i skolan.  

I det tidigare kapitlet drogs slutsatsen att förskoleklassen för barn på väg in i 
skolan på vissa sätt gör skäl för metaforen bro, i den mening att den över-
bryggar de båda verksamheterna och förbereder barnen för skolstart och 
identiteten som elev. När det gäller det didaktiska området som innefattar att 
skriva och läsa är detta inte lika otvetydigt. Lärarna i förskoleklass uppfyller 
tveklöst sitt uppdrag att erbjuda barnen språkliga aktiviteter av lekfull och 
förberedande karaktär. Det sker dessutom en noggrann kartläggning av var 
barnen befinner sig i förhållande till utveckling och lärande, för att man på 
bästa sätt ska kunna möta barnens olika behov vid skolstart. Detta till trots 
syns vad som skulle kunna kallas ”ett didaktiskt dike” mellan de båda skol-
formerna, något som påvisats i tidigare studier. Det kan konkretiseras med 
exemplet bokstavsarbete på Marsskolan. Barnen börjar där gå igenom alfa-
betets bokstäver under våren i förskoleklass för att sedan i och med skolstart 
börja om enligt en annan följd och metod.  

Förskollärarna ger uttryck för att förskoleklassen som organisation har 
flera, för barnen, positiva konsekvenser, men det framkommer också att 
förskoleklassens mellanställning inte är helt oproblematisk för dem. Dess 
betydelse för barns språk- och matematikutveckling och även för att före-
bygga hinder för dessa fokuseras allt mer och därmed också det arbete som 
görs av förskollärarna. Dessa ger uttryck för att de skulle behöva arbetsför-
hållanden som mera liknar andra lärares. Att kunna erbjuda varje barn stimu-
lans och uppgifter där hon eller han befinner sig kräver planering och förbe-
redelser. Som förskollärarna ser det skulle en större samhörighet mellan dem 
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och skolans tidiga år i högre utsträckning kunna medföra flera, för barnens 
positiva konsekvenser.  

En annan aspekt som tas upp är att det inte leder en naturlig ”röd tråd” 
mellan förskoleklass och årskurs 1 när det gäller läs- och skrivaktiviteter.  På 
skolorna finns inte förutsättningar för gemensamma didaktiska samtal mel-
lan lärarna i förskoleklass, klasslärare och specialpedagoger. Enligt Peters 
(2010a, 2010b) är dessa gemensamma arenor av förståelse, borderlands, 
viktiga för att skapa en didaktisk kontinuitet för barn som går från en skol-
form till en annan. På de studerade skolorna förefaller organisatoriska och 
strukturella omständigheter i hög grad motverka att gemensamma samtal och 
arenor skapas. Ett exempel är förskollärarnas dubbla uppdrag, som gör att de 
inte kan delta i fortbildningar och gemensamma diskussioner kring hur man 
ska arbeta mot de nationella målen i språk och matematik. För lärarna i för-
skoleklassen kan begreppet gränsland snarare förstås som en sfär av isole-
ring än en för gemensam förståelse.  

Den första formella undervisningen i att läsa och skriva i årskurs 1 gestaltas 
på skilda sätt på de olika skolorna. Det råder för närvarande relativ enighet 
inom läs- och skrivområdet om vikten av att arbeta både med språkets form 
och med dess funktion, i ett för barnen meningsfullt sammanhang (Kahmi & 
Catts, 2012). De teorier som utvecklats med utgångspunkt i forskning om 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi betonar på ett skarpare sätt värdet av sys-
tematiskt arbete med skriftspråkets kod för de barn som riskerar att möta 
dessa svårigheter (Adams, 1990, Snow & Juel, 2007).  

De studerade skolorna har olika sätt att organisera undervisningen men ett 
systematiskt arbete med att befästa kopplingen fonem – grafem är en viktig 
del i den första läsundervisningen på båda skolorna. Marsskolan låter barnen 
arbeta i egen takt med de bokstäver de väljer, medan Jordskolan har en 
gemensam gång med en bokstav i taget. Även om arbetet med bokstäverna 
ges stort värde i den första läs- och skrivundervisningen finns också skillna-
der. Marsskolans strategi bygger på att barnens intresse på så sätt att de själ-
va väljer vilka bokstäver de vill arbeta med. På Jordskolan följer man en 
gemensam och särskild ordning, som utgår ifrån ljudens och bokstävernas 
komplexitet.  

På båda skolorna är arbetet med de formalistiska aspekterna av läsning 
och skrivning, skriftspråkets kod, en viktig beståndsdel, men långt ifrån den 
enda. I klasserna arbetas det, som tidigare getts exempel på, på flera olika 
sätt med att tala, lyssna, läsa och skriva, och som förstås utifrån intervjuerna 
hämtar klasslärarna inspiration från olika synsätt och traditioner.   

Fallskolorna med sinsemellan tämligen olika upplägg av den första for-
mella läs- och skrivundervisningen har båda god måluppfyllelse i svenska 
för eleverna i år tre. Förutom att man på båda skolorna lägger tyngd på bok-
stavsarbete under den första tiden i årskurs 1 kan flera gemensamma drag 
urskiljas. Klasslärarna i studien har lång erfarenhet av barns tidiga lärande 
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kopplat till att läsa och skriva. De har både grundutbildning och påbygg-
nadsutbildningar, som är adekvat för såväl åldersgrupp som de ämnen de 
undervisar inom. De arbetar efter en genomtänkt pedagogisk grundsyn som 
de upplever passar dem och deras elever och som dessutom representerar en 
bred repertoar av metoder.  

Det empiriska materialet ger många exempel på hur lärare strävar efter att 
barnen ska ges möjlighet att arbeta efter sina egna förutsättningar inom den 
egna potentiella utvecklingszonen (Vygotsky, 1934/86), och att skolarbetet 
ska förankras i barnens verklighet och intressen.  

En viktig del i detta arbete är att ta reda på var barnen befinner sig i sina 
läs- och skrivprocesser. På de studerade skolorna framkommer olika strate-
gier för att göra dessa kartläggningar. Lärarna menar att de har mycket god 
kontroll över elevernas utvecklingsnivå i språk och matematik. Redan långt 
innan de nya nationella målen och proven lanserades för årskurs 3, har man 
utarbetat system för att följa och dokumentera var eleverna befinner sig i sin 
lärandeprocess. Dessa system innefattar kvalitativa metoder som till exempel 
samtal, portfolio och utvecklingsscheman. Dessutom används standardisera-
de läs- och skrivtest, dels som screening, dels som en del av fördjupade ut-
redningar. Ett diagnostiskt förhållningssätt hos lärarna framträder tydligt på 
Marsskolan och Jordskolan.  

 I det praktiska arbetet med att erbjuda varje barn utmaningar inom dess 
potentiella utvecklingszon har lärarna olika strategier. En av dessa är en 
stark betoning på den individuella friheten att välja aktivitet eller uppgifter.  
Ett annat sätt som tillämpas bland lärarna är att utgå ifrån det gemensamma. 
Det kan vara en bokstav, en text, ett matematiskt begrepp eller ett innehålls-
ligt tema som man angriper tillsammans med genomgångar, samtal och upp-
gifter. Det värdefulla med en sådan strategi är, som betonas av lärarna, sam-
talet, en gemensam kommunikation kring det didaktiska innehållet där var 
och en bidrar efter sina förutsättningar.  

Den tidigare refererade sekvensen från det av läraren initierade samtalet 
om jämna och udda tal är ett tydligt exempel på hur barnen deltog på ett 
engagerat sätt och sedan, som framkom ur flera av intervjuerna kunde berät-
ta om skillnaden. Det finns också flera exempel på ett slags motsatt förhål-
lande när den gemensamma diskussionen vare sig förefaller engagera i stun-
den eller ge några avtryck i ett längre perspektiv. Vad som gör att en gemen-
sam aktivitet har så olika utfall kan inte förklaras på ett enkelt sätt, om alls, 
men några faktorer framskymtar från observationer och intervjuer. En hand-
lar om hur väl innehållet i en aktivitet ”matchar” och engagerar deltagarna. I 
sekvensen med udda och jämna tal var barngruppen homogen, sett till ålder. 
De begrepp som introducerades verkade representera något genuint nytt för 
de flesta av dem. Aktiviteten genomfördes dessutom under lekfulla former, 
barnen uttryckte att det var roligt. Utmanande och roligt.  
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I de grupper som präglas av stor heterogenitet och/eller åldersskillnad fö-
refaller det vara svårare att erbjuda gemensamma aktiviteter som är utma-
nande och upplevs stimulerande för alla. De lärare som arbetar i åldersblan-
dade grupper menar att det är absolut nödvändigt att också få till tid för 
genomgångar och samtal i åldershomogena grupperingar. Ytterligare en 
aspekt i förhållande till gemensamma aktiviteter som framkommer är den 
sociala. För att en gemensam aktivitet eller uppgift ska vara möjlig och upp-
fattas positivt av deltagarna krävs ett gott socialt klimat.  

Något som betonas av Vygotskij (1934/86) är värdet av att barn får stöd 
av en vuxen eller mer kompetent kamrat i undervisningssituationer. I relation 
till detta kan något olika förhållningssätt urskiljas vid de båda skolorna.  

Undervisningen i årskurs 1 på Marsskolan bygger på att barnen arbetar 
individuellt där de befinner sig i sin lärandeprocess. Stödet från läraren blir 
också individuellt på så sätt att det ges direkt till den enskilde eleven. Dess-
utom finns en uttalad strategi att de mer kompetenta barnen förväntas ge de 
yngre stöd och vägledning. Som det framgår av det empiriska materialet ger 
detta sätt att utforma undervisning möjligheter för barnen att arbeta på sin 
nivå och gå vidare i egen takt. Samtidigt finns starka indikationer på beto-
ningen på det individuella arbetet kan medföra en risk för att barnen inte får 
tillräckligt stöd i att bearbeta och förstå det didaktiska innehållet. Vissa av 
dem ger uttryck av både stress och förvirring, och att den metakognitiva 
dimensionen överskuggas av ”görandet”.  

I årskurs 1 på Jordskolan har det gemensamma, det kollektiva, en starkare 
position. I likhet med lärarna på Marsskolan ger läraren stöd till enskilda 
barn när de arbetar med sina uppgifter. Barnen uppmuntras också till att 
hjälpa varandra. Det som skiljer är frekvensen av gemensamma samtal som 
introducerar och förbereder det didaktiska innehållet.  Det kan ses som ett 
slags kollektivt och förebyggande stöd som ges inför en uppgift eller under 
arbetets gång om behov uppkommer. Att stöd ges både genom individuell 
handledning och genom kollektiva samtal och förklaringar förefaller under-
lätta för barnen att förstå och ta till sig det som ska läras. Det är vanligt i 
samtal och intervjuer med barnen på Jordskolan att de talar om innehåll, vad 
de har lärt sig. Samtidigt förutsätter en strategi som till stora delar utgår ifrån 
det gemensamma att barnen befinner sig på en någorlunda likartad nivå. 
Risken finns att de barn som befinner sig i en perifer position inte blir sär-
skilt delaktiga i det som sker i klassrummet.  
 
Marsskolan och Jordskolan representerar på ett intressant sätt olika tillväga-
gångssätt att hantera de spänningar som kan uppstå i undervisningssituatio-
ner mellan frihet – styrning och mellan individ – kollektiv. Det är tydligt 
utifrån de observationer och intervjuer som gjorts att skilda strategier har 
sina för- och nackdelar och att de passar barn med olika förutsättningar och 
erfarenheter olika bra. Det är också något som explicit uttrycks av lärarna; 
oavsett de strategier som väljs för att stödja barns lärandeprocesser får de 
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olika betydelse för olika barn. Det är inte minst giltigt i förhållande till barns 
olika förutsättningar, erfarenheter och behov vad gäller det språkliga områ-
det.  
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8. Särskilt stöd i förskoleklass och årskurs 1 

I det kapitel som följer riktas intresset mot den specialpedagogiska aspekten 
av skolstart. Det handlar om, dels lärarnas arbete med att förebygga hinder i 
lär- och samspelsprocesser för barnen på väg in i skolan, dels om hur hinder 
uppmärksammas och möts, det som dagligt tal kallas särskilt stöd. Utgångs-
punkten är alltjämt de två fallskolorna och dess aktörer, men i detta kapitel 
bereds större plats för de specialpedagoger som har intervjuats på sju andra 
skolor i samma kommun. Inslaget av barnens röster är betydligt mindre i 
detta kapitel. Det är av flera olika skäl, av både praktisk och etisk natur. 
Båda fallskolorna arbetar utifrån principen att avvakta med att erbjuda indi-
viduellt specialpedagogiskt stöd till vårterminen i årskurs 1. Barnen har såle-
des inte så mycket erfarenhet av detta. För det fåtal barn som fått särskild 
undervisning inom och/eller utanför den ordinarie gruppen, under tiden i 
förskoleklass och årskurs 1, har jag valt att bara beröra detta om det upp-
kommit spontant i samtal eller intervjuer med barnen.  

Kapitlet är indelat i två delar. Det inledande riktar fokus mot den praktis-
ka verksamheten och hur arbetet med att förebygga och undanröja hinder för 
de barn som riskerar att bli eller bedöms vara i behov av särskilt stöd gestal-
tas. Därefter fokuseras närmare lärarnas erfarenheter och perspektiv på di-
daktiska och specialpedagogiska möjligheter och utmaningar i mötet med 
barns olika förutsättningar, erfarenheter och behov.  

Specialpedagogiska praktiker i förskoleklass och 
årskurs 1 
Utifrån intervjuerna med förskollärare, klasslärare och specialpedagoger 
framträder en bild av hur man arbetar på de studerade skolorna för att möta 
och skapa förutsättningar för barnen i förskoleklasserna inför och efter skol-
start. Studien omfattar inte den övergång som sker mellan förskola eller hem 
och förskoleklass men i intervjuerna visas att det i samband med denna sker 
”överlämningar”, då information överförs från förskola och barnhälsovård 
till förskoleklass och elevhälsoteam.  
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Särskilt stöd i förskoleklass 
I och med att barnen börjar förskoleklass är det skolans elevhälsoteam som 
har ansvar för de barn som anses vara i behov av särskilt stöd. I det praktiska 
specialpedagogiska arbetet har specialpedagogerna ett särskilt och övergri-
pande ansvar. De intervjuade specialpedagogerna uttrycker unisont värdet av 
tidiga specialpedagogiska insatser för att förebygga att svårigheter ska upp-
stå i mötet med skolan. Det finns en tro på att det går att skapa förutsättning-
ar för alla elever att uppnå skolans mål eller åtminstone att det skulle vara 
möjligt för flera. För att den visionen ska kunna bli en realitet ringar de in 
olika grundläggande förutsättningar och det finns några som återkommer hos 
de flesta. En av dessa är tidiga insatser. Det är en uppfattning som inte alltid 
synes gå hand i hand med hur praktiken gestaltas på skolorna. Det vanliga är 
att specialpedagogen, som i citatet nedan, upplever att de inte har tillräckligt 
med tid för att kunna gå in i förskoleklasserna.  

Jag har jobbat med elever från nio månader ändå upp till år 5 och jag ser att 
det finns mycket mer att göra, det finns det och kanske att jag skulle ha gått 
in i förskoleklassen också men det finns inte tid till det, kunna jobba mera, 
men nu jobbar de jättebra med språklig medvetenhet så det är inte alls så. 
[…] Helst skulle jag vilja gå in på hösten, precis som jag gör här i år 1. När 
jag hade mera tid gjorde jag små grupper utifrån resultatet på Fonolek och 
jobbade med dem med hjälp av en handdocka. (JSP) 

 

Det kan också vara så att tiden används på ett sätt som mera syftar till att 
lösa organisatoriska frågor än att verka specialpedagogiskt. Ett sådant exem-
pel från en skola är att specialpedagogen och läraren i svenska som andra-
språk äter lunch och är ute på gården med barnen i förskoleklass en timme i 
veckan. Det är en ordning som av ledningen motiveras med att lärarna på så 
sätt lär känna sina blivande elever men en annan bevekelsegrund som skym-
tar i bakgrunden torde vara att frigöra planerings- och rasttid för lärarna i 
förskoleklass.  

De intervjuade förskollärarna upplever att de själva förväntas möta alla 
barns olika behov och att det är ovanligt att extra resurser erbjuds under detta 
år. ”Förskoleklass, man är två, men man får i regel inte resurser”, säger en av 
förskollärarna på Jordskolan, och hon berättar vidare om att de inför hösten 
kommer att få ett barn i stort behov av särskilt stöd. De har inlett ett samar-
bete med föräldrarna och på så sätt fått god kontakt och kunskap som gör att 
det upplevs lättare. Båda förskollärarna säger sig dessutom ha stor erfarenhet 
av att möta olika barn och att det ger råg i ryggen att våga pröva olika strate-
gier och inte minst att kunna möta bekymrade föräldrar. I samtalet uttrycks 
också en oro över hur det ska bli.  

Men vi har ju ingen större hjälp, det är ju ändå bara vi som ska ta emot ho-
nom. Som jag har förstått kan det ju bli att man måste skydda de andra bar-
nen. Det som känns tungt idag är att man vet på förhand att man får ingen 
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resurs. För det är klart att man kan jobba på ett annat sätt och då menar inte 
jag att assistenten ska jobba med barnet men att ha en person till i gruppen. 
Så det handlar ju om att vi ska göra det jobbet och försöka att göra det så bra 
som möjligt. (JF1) 

 
På Marsskolan upplevs situationen på ett likartat sätt. Förskollärarna förvän-
tas kunna tillgodose alla behov inom ramen för förskoleklassens verksamhet 
och extra resurser är synnerligen ovanligt.  

Intervjuerna med alla lärare i studien avslutades vanligtvis med ett samtal 
om deras vision för skolan. Citatet nedan är hämtat från ett sådant samtal 
med en av förskollärarna. I det uttrycks koncentrerat något som i olika grad 
framträder i alla intervjuer, nämligen erfarenheten av att inte räcka till för 
alla och de val man blir tvungen att göra.  

En grupp som kan känna sig trygga med varandra och vara harmoniska det är 
ju önskescenariot. Att de här barnen som behöver mera stöd ska få mera stöd 
så att det inte ska vara så att man ska känna att, för så kan det ju vara ibland, 
man sitter med en stor grupp barn och så är det ett barn som snurrar som en 
propeller och som verkligen vare sig vill eller kan vara med i det här. Att man 
då hade en möjlighet att ta det barnet och så gör vi någonting annat. Jag bru-
kar i alla fall försöka att ge en valmöjlighet, att det du kan välja på nu är att 
du sitter här med oss eller om du hellre vill så tar du en bok och sätter dig och 
läser i soffan eller rita. Just för de andra barnens skull, de har också rätt att få 
en bra stund när man sitter. […] Just det här att man inte räcker till, det kän-
ner man ibland att man inte räcker till. Du vill ge de här barnen som sitter här 
och som har lust och vill något bra och trevligt och samtidigt som du vill vär-
na om det här barnet som inte fixar det riktigt. Då får man välja. (MF2) 

Förskollärarna använder sig av olika strategier för att stödja, ”lägga extra 
krut på” (JF2) de barn som visar ointresse eller svårigheter inom vissa områ-
den. Ett sätt är att försöka lyssna in och hitta något område som roar barnet 
för att på så sätt väcka intresse för till exempel språket även för de barn som 
undviker den typen av aktiviteter.  

En av förskollärarna på Marsskolan betonar särskilt hur viktigt hon tycker 
att det är med barns delaktighet, att barnen finns med redan i planeringssta-
diet, att man kan lyssna till dem och bygga på deras idéer. Även om det inte 
går att ”köpa allt” rakt av upplevs det som ett sätt att få flera barn intressera-
de och engagerade. Ett annat sätt som beskrivs är att försöka få till stunder 
med lekar från till exempel Bornholm för dessa barn i mindre grupp eller 
individuellt. Det måste emellertid vara i form av erbjudanden. För de barn 
som inte har kommit så långt i sin utveckling och/eller som inte visar något 
intresse för exempelvis språk, är det enligt förskollärarna meningslöst med 
tvång. I stället handlar det om att försöka möta dem där de befinner sig och 
erbjuda dem stimulans. 
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Mm, det är svårt, det är oftast de som inte vill så mycket annars heller men 
man får inte göra så stor affär av det helt enkelt, man serverar det man serve-
rar och ibland tar de emot det och ibland inte. Sedan får man hoppas att man 
har lyckats väcka någonting. Men inte är det så att man känner att man ska 
tjata ihjäl sig på dem, då blir det nog bara tvärtom. (FM1) 

En strategi som används på Jordskolan är att ”lägga korten på bordet” på så 
sätt att man öppet pratar om att vi alla är olika och att man har kommit olika 
långt i sin utveckling och sitt lärande. Enligt förskollärarna är det en fram-
komlig väg då barnen har mycket empati och mycket väl förstår att alla inte 
kan göra samma saker. Vare sig det handlar om att sitta still, rita, skriva eller 
det sociala samspelet med kompisarna, strävar man efter att locka fram det 
positiva som varje individ har och på så sätt få de andra barnen att förstå och 
till och med stötta.   

På några av de andra skolorna satsar man mera medvetet på strukturerat 
förebyggande arbete i förskoleklass. En av specialpedagogerna berättar till 
exempel om hur lärare med olika kompetenser som specialpedagog, SVA- 
lärare och modersmålslärare arbetar i förskoleklass med målsättningen att 
undervisningen ska anpassas efter elevernas olika behov i svenska eller 
svenska som andraspråk.  

Innan jag började låg mycket av tyngden på år två och uppåt, det var i år två 
man såg att det här går inte och då lade man resurserna där. Medan jag när 
jag kom in, hjälp, vi kan ju inte börja i år två. Vi måste ju börja i förskole-
klass. Det är mycket rim och ramsor, man lär sig att känna igen bokstäver, att 
man vet hur alla bokstäver ser ut och hur de låter, ord, vi jobbar mycket med 
ord, bilder och ord, eftersom vi har så många barn med invandrarbakgrund på 
skolan. Sång och dans, får in alfabetet i sången. […] Det är ju där grunden 
måste läggas om de ska klara de nationella målen (SP5). 

Rådgivning och handledning 
Det är alltså ovanligt att specialpedagogerna arbetar direkt med barnen i 
förskoleklass. Däremot innefattas förskoleklasserna av deras handledande 
och rådgivande funktion. Bland de intervjuade specialpedagogerna används 
ofta metaforen ”bollplank” om denna dimension av deras uppdrag.   

De knackar på min dörr och så blir jag bollplank. Jag kan till exempel, jag 
gör ITPA25 och då pratar vi kring det jag ser i kartläggningen och vi brukar 
beställa hjälpmedel till klassrummen. Här skulle det passa med en skärm, här 
kan man ha timglas eller kilkudde men jag har också hållit i reflektion. Den 
här terminen har vi lärsamtal. När vi hade reflektion då träffades vi i mindre 
grupper, tände ljus och tog upp sådant som man stod i just då och sedan bol-

                               
25 ITPA är ett diagnostiskt test för beskrivning av intraindividuella variationer i kommunikations-
förmåga. www.hogrefe.se. 2012-05-02 
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lade vi med varandra. Jag går mycket ut och observerar också som i förskole-
klassen. (SP6)  

 

I citatet ovan ges exempel på flera av de olika former av handled-
ning/rådgivning som framkommer i de flesta av de andra intervjuerna. Ett 
vanligt tillvägagångssätt är att förskollärare eller klasslärare som vill diskute-
ra ett specifikt barn eller en undervisningssituation tar spontan kontakt med 
specialpedagogen. Om denna har ansvar för ett stort antal elever kan detta bli 
svårt att hantera på ett bra sätt. Det finns olika sätt att förhålla sig till detta 
bland specialpedagogerna. En av dem beskriver till exempel att på deras 
skola har de bestämt att innan specialpedagogen går in i ett elevärende måste 
klassläraren först göra en kartläggning. Sedan har de tillsammans en diskus-
sion med kartläggningen som utgångspunkt. Om det till exempel handlar om 
en elev som inte kommit igång med läsning diskuterar de runt olika metoder 
som kan prövas och specialpedagogen kan då ge individuellt stöd dagligen 
under en kortare period. Sedan utvärderas åtgärderna.  

En annan form av handledning och rådgivning är inplanerade möten med 
arbetslag eller andra grupper av personal. Det kan vara reflektionsgrupper 
som beskrivs i citatet ovan men det är också vanligt att det är möten där man 
arbetar med att utveckla någon särskild metod och att specialpedagogen har 
ett särskilt ansvar i detta. I intervjuerna talas det i alla tre kategorierna av 
lärare om stavelsemetoden och Komet för lärare26. Att ta del av nya metoder 
och forskningsrön och att implementera dessa ses av specialpedagogerna 
som en viktig uppgift. Det finns också specialpedagoger som arbetar mera 
utvecklat med handledning av arbetslag och pedagoger utifrån observationer 
och/eller videoinspelningar.  

Såväl förskollärarna som klasslärarna vid de båda fallskolorna uttrycker 
sig positivt om det konsultativa stödet och säger att de alltid tar kontakt med 
specialpedagogen om de är oroliga för något av barnen. Genom specialpeda-
gogen på skolan har de också möjlighet att få stöd från andra instanser, i 
första hand det områdesövergripande stödteamet med bland annat specialpe-
dagog och psykolog. I intervjuerna med förskollärarna ges uttryck för en 
känsla av att förskoleklassen inte riktigt räknas på samma sätt som resten av 
skolan:  

Det är klart att hon hinner ju inte med oss och vi är inte högprioriterade, vi är 
egentligen inte hennes målgrupp liksom. (MF1)    

                               
26 Komet för lärare är ett program med särskilda insatser riktade mot elever med beteendepro-
blem och insatser som riktar sig till klassen som helhet. I programmet träffas skolpersonal i 
mindre grupper för att få utbildning och handledning. 
(http://www.kometprogrammet.se/skolkomet/komet-for-larare/). 2012-05-02 



 146 

Kartläggning och testning 
På alla de nio skolor som ingår i studien finns skriftligt utformade planer för 
hur man ska arbeta för att följa och dokumentera barnens lärande och ut-
veckling från förskoleklass och vidare under varje skolår. Vanligt är att ele-
vernas läs- skriv- och matematikutveckling dokumenteras av förskollärare 
och klasslärare med hjälp av utvecklingsscheman och portfolio på det sätt 
som skildrats från fallskolorna. Man har också någon form av standardiserad 
screening av läs- skriv och matematikförmåga för varje årskurs. I intervjuer-
na nämns till exempel Fonolek27, DLS28 och Diamant-diagnoser29. Några av 
de intervjuade specialpedagogerna både genomför, analyserar och samman-
ställer de olika testerna men ett mera vanligt tillvägagångssätt är att klasslä-
rarna gör testerna och att specialpedagogerna sedan analyserar och doku-
menterar resultatet. Sammanställningarna utgör sedan ett underlag för plane-
ring av skolans specialpedagogiska arbete och för att prioritera insatser.  

Det blir ett verktyg för mig. Så det jag gör, jag har hand om skolans scree-
ning för det första för att fånga upp alla som har svårt. (SP6).  

Resultaten från de olika screeningtesterna ligger ibland till grund för fortsat-
ta kartläggningar och utredningar. Flera av specialpedagogerna använder 
sedan fördjupade individuella kartläggningar för att följa upp resultaten. I 
vissa fall, när man ser det som nödvändigt med ytterligare kompetens, remit-
teras elever till fortsatt utredning av till exempel psykolog eller logoped.  

Ett annat sätt att använda resultat från olika slags tester tas upp av flera 
specialpedagoger. Det berör hur sammanställningar från de nationella proven 
eller andra tester kan användas för att utvärdera och också utveckla under-
visningen för hela skolan. En av specialpedagogerna berättar om hur de har 
gjort diagram över elevernas resultat på DLS-proven. På så sätt konkret 
uppmärksammats om att läsförståelsen bland eleverna på skolan var jämfö-
relsevis mycket låg. Detta ledde då till ett omfattande projekt för att stimule-
ra läsning och läsförståelse med daglig läsning och lässamtal i mindre grup-
per.  

Jag tycker att det har gett resultat, jag såg ju, jag satt, jag har haft de svagare 
och jag ser ju ändå att bara att våga läsa högt, det har blivit bättre och tydliga-
re läsning. Vi har pratat mycket runt texterna och de har fått lite det här ”läsa 
mellan raderna - tänket”. Det kom ju vi på att går man i fyran så hämtar man 
en tjock bok, för det gör ju kompisarna och så sitter man och bläddrar så har 
man fortfarande inte läst. Vi har satsat på ett material med böcker med texter 
på olika nivåer som används i klasserna och eleverna älskar det. De bara läser 

                               
27 Fonolek. Bedömning av fonologisk medvetenhet. (http://www.ostersund.se). 2012-05-02 
28 DLS™ bas för skolår 1 och 2. Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga 
för skolår 1 och 2. ( http://www.hogrefe.se/). 2012-05-02 
29Diamant är ett diagnostiskt material i matematik för grundskolans tidigare 
år. (www.skolverket.se). 2012-05-02 
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och just det här att de hittar sin nivå, äntligen förstår jag vad jag läser. Vi 
hade barn som inte ville gå ut på rast. (SP5)  

Ett liknande exempel ges från en av de andra skolorna om hur diagnoser i 
matematik påvisade brister i barnens matematiska förståelse och hur detta 
ledde till en fördjupad diskussion och ett förändrat arbetssätt i den tidiga 
matematikundervisningen.  

Särskilt stöd i årskurs 1 
I och med övergången till årskurs 1 riktas specialpedagogiskt arbete och 
stödinsatser på ett mera markerat sätt mot enskilda barn som riskerar att inte 
uppnå skolans mål. I enlighet med laglig föreskrivning upprättas åtgärdspro-
gram för de barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd på de skolor som 
ingår i studien. I specialpedagogernas övergripande arbete ingår vanligtvis 
ett ansvar för skolans åtgärdsprogram och det gäller för de flesta av special-
pedagogerna. Ansvaret är till viss del av administrativ art, som att de kom-
mer till stånd, diarieförs och förvaras på ett tillbörligt sätt. Hur man rent 
praktiskt går tillväga ser olika ut, men de flesta uppger att de fungerar som 
ett stöd för pedagogerna och att man utarbetar åtgärdsprogrammen i samver-
kan mellan elev, förälder och pedagoger. På Marsskolan skrivs åtgärdspro-
grammen av klasslärarna men specialpedagogen har en stödjande funktion 
och är ofta med i samtalen kring programmen.  

Vi har en här, vi börjar med att göra en kartläggning, en beskrivning av situa-
tionen, sedan har vi ett långsiktigt mål. Vi börjar alltid med ett samtal, klass-
läraren och jag och då har vi en mall här där vi punktar ned. Jag har gått ige-
nom med dem det här med åtgärdsprogram vad det ska innehålla. Egentligen 
bygger det på Skolverkets material men så hade jag lite genomgångar, lite 
OH och så. […] Alla ska känna sig förstå vad det handlar om. Blanketten för-
ändrar sig efter hand. Två delmål, lite övrigt. De flesta gör det själva men en 
del vill att jag ska vara med. För att barnet ska förstå, då kan jag, har jag tagit 
med kriterier, konkret att när jag skriver det här eller säger så här då har jag 
nått mitt mål. (MSP) 

 

Även om flera av specialpedagoger, på samma sätt som i citatet, tar den 
största biten av det praktiska arbetet med åtgärdsprogram finns en strävan 
mot att de ska utformas och skrivas av klassläraren och sålunda fungera som 
ett verktyg i vardagen.   

En stor del av det specialpedagogiska arbete som sker på skolorna utförs, 
som beskrivits, i samarbete mellan vuxna: lärare, elevhälsoteam, föräldrar. 
En annan dimension av specialpedagogik i praktiken är det praktiskt inrikta-
de stöd som utformas individuellt till olika barn med utgångspunkt i åtgärds-
programmen, för att underlätta deras fungerande i vardagen, lärande och 
delaktighet.  
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Bland samtliga intervjuade lärarna uttrycks en vision om att undervis-
ningen i skolan ska vara anpassad till elever med olika förutsättningar, erfa-
renheter och behov. Stöd inom klassens ram betraktas som något naturligt 
och eftersträvansvärt. I avsnittet om didaktiska strategier beskrevs hur lärar-
na på olika sätt försöker skapa pedagogiska och didaktiska lösningar som ska 
passa alla. Utöver detta krävs, för vissa barn, extra anpassningar för att var-
dagen i skolan ska fungera på ett tillfredställande sätt. Ett exempel ges av en 
av klasslärarna på Marsskolan som berättar om en av sina elever som mötte 
stora hinder i skolarbetet tills man upptäckte att han hade en allvarlig hörsel-
skada. Efter anpassning av klassrumsmiljön, som hörselslingor och individu-
ella instruktioner av läraren fungerar skolsituationen bra för honom och han 
behöver inget ytterligare stöd.  

Vanligt förekommande är att specialpedagogerna observerar i barngrup-
per och klassrumssituationer. De uppmärksammar hur det ser ut kring barnen 
och eleverna, hur de har det där de befinner sig:  

Det kan vara en felaktig placering, lätt att ändra, felaktigt material, korta ner, 
det finns massor att göra, anpassning alltså i klassrummet och det pratar jag 
mycket med lärarna om, handledarna. […] En del är jätteduktiga på att ta till 
sig och andra tycker väl att det är lite obekvämt, men nu skriver vi ju in det i 
åtgärdsprogrammen. Vem gör vad, det måste se ut så. Jag är alltid med så 
styr vi upp det. […] Så jag tycker att det här med att anpassa inne i klass-
rummet, det är inget problem. (SP1)  

En del av den anpassning av undervisningen som sker i klassrummen hand-
lar om att eleverna ska få tillgång till olika tekniska verktyg och också stöd i 
att lära sig att använda dessa. Utifrån det som specialpedagogerna berättar 
kan man förstå att de alla har ett intresse i att utveckla arbetet med alternati-
va verktyg, men utvecklingen har kommit olika långt på olika skolor. Jord-
skolans specialpedagog berättar till exempel att de i nuläget inte kan erbjuda 
eleverna ett anpassat datorstöd: 

JSP: Vi har ju inte datorer. Vi hade det förut så då lade jag in det, jag lade in 
uppgifter efter vad de behövde men också så att alla kunde gå och jobba. Och 
för de här barnen som behövde speciella övningar då lade jag in det. Fast vi 
har ju inte datorer till det nu. 
GS: Vad beror det på? 
JSP: Det blev ett nytt system i och med att det blev upphandlat och då hyr vi 
datorerna och då fick vi inte ha andra datorer än de vi hyrde och det kostade 
så mycket så att de tog bort datorerna. 

Andra skolor är tämligen väl utrustade med tekniska hjälpmedel och de an-
vänder sig också aktivt av dem för att ge elever stöd inom den ordinarie 
klassens ram. De flesta av specialpedagogerna använder Lexia och DAISY 
och det finns specialpedagoger som arbetar på skolor där den tekniska sup-
porten för elever i behov av särskilt stöd är mycket väl utvecklad. Enligt en 
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av dessa specialpedagoger upplevs det helt naturligt bland eleverna att vissa 
har sina böcker på CD-skivor eller datafiler och ”läser med öronen”. På sko-
lan är man igång med att bygga upp en portal där eleverna kan hämta böcker. 
Enligt specialpedagogen finns tekniken, lärarna är positiva om än ovana och 
för eleverna själva görs undervisningen mera tillgänglig genom redskap som 
redan är vardagsmat för dem.   

På Marsskolan finns ett antal datorer i varje klassrum. De används av alla 
elever, men i synnerhet för de barn som möter svårigheter fyller arbetet med 
dator en viktig funktion. En av klasslärarna berättar om hur datorerna an-
vänds i klassrummet för barn i behov av särskilt stöd.   

Sen har vi de som behöver Lexia-övningar som vår specialpedagog gör upp 
ett program till som de har med i sin planering då de som har […] ja de sitter 
här. Det ligger på oss att vi kollar upp och så. Ibland kan vi se att det inte 
fungerar, han bara klickar och då har hon tagit honom och gått igenom öv-
ningarna så att han blir säker på dem. Eller så har vi till exempel haft i ett åt-
gärdsprogram att nu ska du klara av alla övningar i arkiv fem så att man 
strukturerar upp det lite mer. […] Speciellt för de här ettorna som Mauritz, 
det tar ju sådan tid för honom att forma bokstäverna och siffror också, att få 
ner, ja.  Ja, så man ser att de får lite mer och lite variation än att bara harva, 
harva, harva. (MK3) 

När det gäller specialpedagogens möjligheter att påverka elevernas lärmiljö i 
klassrummet uppfattas det lite olika av de nio intervjuade pedagogerna. Det 
framgår att för de flesta av dem är det betydligt enklare att påverka den fy-
siska miljön, som till exempel handlar om placering eller tekniska hjälpme-
del. Betydligt svårare upplevs att närma sig didaktiska frågor som innehåll, 
undervisningssätt eller förhållningssätt gentemot barnen. Det kan urskiljas 
olika strategier för att kringgå detta dilemma men ett vanligt sätt förefaller 
vara att gå stegvis. Specialpedagogen axlar den traditionella speciallärarrol-
len och avlastar läraren genom att undervisa enskilda elever eller grupper 
utanför klassrummet, men parallellt erbjuder hon eller han också råd och 
stöd och finns till hands som ett bollplank. På så sätt byggs ett förtroende 
upp och en känsla av att man hjälps åt och så småningom vidgas och utveck-
las det specialpedagogiska stödet till att omfatta elevens hela skolsituation.  
Ett annat sätt är att det överlåts till specialpedagogen i områdesteamen att ta 
ett större ansvar när det gäller den pedagogiska anpassningen i klassrummet. 

Utifrån intervjuerna kan man förstå att på samtliga skolor utformas sär-
skilt stöd inom klassrummets väggar och också utanför i mindre grupper 
eller individuellt. I vissa fall handlar det om att miljön i klassrummet upplevs 
som orolig och svår att koncentrera sig i.  

Jag är ju en sådan som tänker att det ska ges där man är, man ska inte tas 
iväg. Det finns en och annan gång när man tycker att det är jätteskönt att sitta 
någon annanstans men det ska inte vara regel, tror jag. Utan jag tror att det 
särskilda stödet ska ges genom att man anpassar sättet, undervisningen då hur 
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man lär ut det, sättet. Vi kan diskutera det genom att man lyfter på stenar och 
diskuterar sättet men sedan är det ju i alla fall den, vi har ju i alla fall en en-
sam lärare ofta som står där och har, även om vi inte har jättestora klasser, 
väldigt många olika nivåer. Så det blir ju en slags kompromiss som man får 
göra väldigt ofta. (SP7)  

 
Det finns också barn som anses ha oerhört svårt att arbeta på egen hand, de 
behöver direkt vägledning av en lärare för att kunna ta sig vidare. Även i ett 
klassrum som tydligt präglas av mångfald, olika åldersgrupper och skilda 
utvecklingsnivåer upplever vissa barn tillkortakommanden som hindrar dem. 
En av specialpedagogerna berättar om en av sina elever:  

Jag hade honom idag och jag har försökt att ha honom tillsammans med en 
annan pojke, men han är extremt långsam också, och den andra med stora 
svårigheter blev jätteglad medan han upplevde ett misslyckande, så jag sa till 
läraren att det här blev inget bra. Han känner säkert av misslyckandet ändå 
men då är det i alla fall inte någon kompis som sitter bredvid och ler. Så att 
med de här de väldigt speciella barnen kan man inte ha tillsammans. Det blir 
inget stöd eller draghjälp som jag kanske hade tänkt. (MSP) 

 
Några av specialpedagogerna berättar att enskild undervisning på deras skola 
erbjuds i en ”studio”, en plats på skolan dit elever kan gå för att få individu-
ellt stöd av pedagoger, möjlighet att arbeta under lugna former och med an-
passat material och dator. För eleverna kan studion vara en frivillig och 
ibland också tillfällig form av stöd medan andra elever har fasta tider som 
regleras i åtgärdsprogram.  Ett exempel kan hämtas från en av de nio skolor-
na där man har man startat en studio i vilken specialpedagoger, SVA- lärare, 
resurslärare och modersmålslärare arbetar. På gemensamma möten diskute-
ras de elever som är i behov av särskilt stöd och hur det stödet skall erbjudas. 
Då bestämmer man också vem som är mest lämpad att ta ansvar för och ar-
beta med olika elever.  

Det finns således behov och situationer, som enligt lärarna motiverar att 
barn får undervisning av mera specifik karaktär. Utöver det som tagits upp 
ovan är en vanlig argumentation att det finns barn som behöver individuellt 
anpassad och riktad undervisning, som syftar till att öva eller kompensera 
funktionsnedsättningar eller specifika svårigheter. Denna form av riktad 
undervisning ses inte alltid som möjlig eller lämplig att genomföra i en stor 
grupp. Exempel som ges är tal-, språk- och kommunikationsövningar med 
talpedagog eller logoped, undervisning av hörselpedagog, instruktioner till 
tekniska hjälpmedel av specialpedagog, riktad undervisning eller ominlär-
ning för barn med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

De specialpedagoger som har direkt undervisning i sin tjänst hänvisar ofta 
till läs- och dyslexiforskningen, något som medför att enskild undervisning 
under intensiva perioder prioriteras högt. Undervisningen genomförs i möjli-
gaste mån efter principen en-till-en och kan bestå av olika varianter av Rea-
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ding Recovery30 i årskurs 1 och 2 eller ominlärning enligt Maja Wittings 
metod31 under senare skolår. Det framkommer i flera av intervjuerna att det 
är en princip som specialpedagogerna menar har starkt vetenskapligt stöd, 
som de tror på och som de skulle vilja utveckla ytterligare. Det kan vara 
svårt att få till stånd denna form av intensivt stöd, då det innebär att vissa 
elever prioriteras och att andra elever och klasser periodvis blir utan stöd av 
specialpedagog.  

De principer för hur särskilt stöd gestaltas och erbjuds på de nio skolorna 
innehåller många gemensamma komponenter. Specialpedagogerna arbetar 
på såväl individ- som gruppnivå och, när de har mandat, även organisato-
riskt. Citatet nedan speglar ett representativt sätt hur stöd till eleverna ges på 
två av dessa nivåer. Den individuella nivån i det här fallet handlar om att 
systematiskt, med hjälp av ett datorprogram öva arbetsminne. Den andra 
nivån innebär förändringar i organisationen. Genom att schemat ändras kan 
lärarnas resurser används på ett, för barn i behov av särskilt stöd, gynnsamt 
sätt.   

Ja, det tror jag och att arbeta på flera sätt. Nu har jag fått igenom så nästa år 
har vi köpt in det här Robo memo. Vi har ju många elever som har problem 
med sitt arbetsminne och vi kan ju variera arbetssätten i det oändliga men vi 
måste ju också ta itu med det som är problemet och det känns ju kul tycker 
jag att vi kan jobba med det som är grundproblemet också. Det är ju också 
vår uppgift, lite så blir det ju i skolan att det hamnar i alla fall i vårt knä oav-
sett om man har psykologer och allt inkopplat så talar de bara om att här är 
problemet, jobbar ni med det? Vi har också diskuterat det här med hur vi ska 
kunna ge stöd, gemensam tid, något som ska kalla spårtider där alla lärare 
kan vara engagerade i stöd. Då gör man upp program och de som behöver 
mattestöd jobbar med matteläraren och de som behöver extra. Man frilägger 
hela spårets lärare och så går man dit man behöver jobba med och då kan 
man också jobba med dem som behöver utmaningarna. (SP7) 

Citatet är också intressant på så sätt att det reflekterar något av de olika krav 
och förväntningar som lärare möter och har att förhålla sig till i relation till 
det specialpedagogiska arbetet. Å ena sidan finns starka röster som argumen-
terar för att inte förlägga svårigheten hos barnet genom att uppmärksamma 
faktorer knutna till individen, utan i stället inrikta det specialpedagogiska 
arbetet på att förändra miljön. Å andra sidan finns lika starka förespråkare, 
som menar att identifiering av individuella faktorer och att också ”jobba med 
det” är en av grundpelarna i arbetet med att ge alla barn goda förutsättningar 
för lärande och utveckling. 

                               
30 Reading Recovery är ett samlingsnamn för olika former av en metod som utvecklats med 
inspiration från Nya Zeeland. Den bygger på dagliga korta stunder av enskilt arbete med att 
läsa och skriva under avgränsade perioder.   
31 Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skriv-
ning.  (http://www.wittingforeningen.se). 2012-05-02 



 152 

En aspekt av att organisera särskilt stöd inom klassrummets väggar var 
påtaglig i de observationer som gjordes i en av klasserna med många barn i 
behov av stöd. Till denna klass fanns knutet specialpedagog, SVA-lärare, 
psykolog, idrottslärare, ett antal modersmålslärare, logoped, talpedagog, 
elevassistent och resurslärare för att ge stöd till en eller flera av barnen. Som 
påpekas av lärarna blir det, med den utgångspunkten, rent praktiskt svårt att 
erbjuda dessa olika stödinsatser utan att organisera detta utanför klassrum-
met.   

Flera av de intervjuade lärarna talar om flexibilitet. Det handlar om att 
inte vara statisk när det gäller att hitta olika lösningar som skapar förutsätt-
ningar för varje barn; att tillämpa ett flexibelt förhållningssätt när det gäller 
insatser, metoder, material och resursfördelning. Det ska alltid vara barnets 
behov som står i centrum vid planering av särskilt stöd. Exempel på vad som 
avses med flexibilitet är att inte låsa resurser som specialundervisning eller 
assistenter till vissa grupper, att bara använda en-till-en undervisning när det 
verkligen behövs, att använda kompetens på rätt sätt, att kunna äska om ex-
tra resurser vid behov.  I de flesta av intervjuerna diskuteras också betydel-
sen av antalet vuxna i skolan för att alla elever ska må bra och nå skolans 
mål. En av specialpedagogerna uttrycker sin vision på följande sätt:  

Två lärare i varje klass, men det är ju en utopi! Eller en assistent så att man är 
två vuxna som kan se eleverna och hjälpa dem där de är. Det är ju det man 
skulle kunna tänka sig för att stödja och hjälpa alla elever. Flera vuxna är det 
som behövs och tyvärr så blir det tvärtom (JSP). 

 
Som angavs inledningsvis finns inte så mycket i det empiriska materialet 
som kan ge ledtrådar till hur barnen uppfattar och upplever att vara en elev i 
behov av särskilt stöd och särskilda åtgärder. Det är emellertid en fråga som 
har diskuterats med lärarna i studien och i det citat som följer sammanfattas 
en ganska vanlig uppfattning bland de intervjuade lärarna: 

Våra elever är så vana vid det, att det ser olika ut och att en del går iväg och 
får stöd i det, det pratar man om. Åh, ska jag få gå iväg och lära mig alfabetet 
hos dig nu, säger de i år två. Det är inget mer med det. Vi jobbar mycket med 
det på skolan, att vi är olika. Vi pratar mycket om sådant. […] Barnen upp-
skattar också mer att få gå ifrån. De ser att de får mera utrymme att det finns 
en vuxen som har mera tid för dem och sedan har det blivit mer attraktivt för 
dem att gå iväg när vi jobbar med grupper. De finns i ett sammanhang, de sit-
ter inte ensamma med en vuxen och jobbar, du har liksom kompisar med dig. 
Vi möts aldrig av det här att de inte vill gå, tvärtom, ta mig idag. De ser chan-
sen att få vara i en mindre grupp med en vuxen. Det är lyx. (SP5)   

Det är en bild som ganska väl stämmer med den som framkommer utifrån de 
observationer som gjorts i klassrummen. Barnen i förskoleklass och årskurs 
1 har till exempel gjort tester eller undervisats enskilt utanför klassrummet 
hos talpedagog, SVA-lärare eller modersmålslärare och i enstaka fall hos 
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specialpedagog. Det förefaller som att barnen ser det som något naturligt att 
man går iväg och gör saker utanför klassrummet tillsammans med en lärare 
och eventuellt några andra barn. Det verkar inte vara någon stor sak och 
uppmärksammas inte heller av de andra. I intervjuerna betonas av såväl 
klasslärare och specialpedagoger att de inte tvingar något barn till individuell 
undervisning utanför klassen. I sekvensen nedan är det klassläraren på Jord-
skolan som ger sin syn på särskilt stöd. 

GS: Hur tänker du kring särskilt stöd?  
JK: Det är hela tiden en prioritering man får göra. Nu har ju vi specialpeda-
gog som tur är då men vi brukar inte ta henne i ettan förrän efter jul.  
GS: Vilket stöd ser du att barnen behöver?   
JK: Det bästa är att det finns någon extra, lite beroende vad det är för pro-
blem. Inte någon som sitter alltid med några barn, det tycker jag nog inte 
även om jag har haft barn som har haft problem. Men jag har inte velat att 
någon alltid ska sitta med ett barn för att det är många bitar som de klarar i 
alla fall.  Men just det här med läsinlärning och matematik, en del behöver ju 
backa tillbaka. Det behöver inte vara så stora svårigheter men det tar längre 
tid. Då behöver man ju, då är det svårt att räcka till som klasslärare.  

 
Klassläraren ser det som att det blir bäst resultat om man arbetar enskilt eller 
i grupp med de elever som behöver. Hon berättar vidare att de är mycket 
noga med att barnen inte ska uppleva det negativt att gå ifrån. 

JK: Specialpedagogen är mycket noga med det och är det någon som vi ser 
då gör vi inte det utan antingen så kommer hon in i klassen eller så får man 
hitta en annan lösning. Ofta är det i stället så här att: varför får inte jag gå? 
Nej, de allra flesta både barn och föräldrar för där är ju föräldrarna också vik-
tiga.  Ibland kan det vara någon förälder som inte vill utsätta barnen för att de 
ska gå ifrån. Då brukar vi nog berätta hur vi ser men vi går aldrig emot, vill 
inte föräldrarna då brukar det inte bli något bra. Då får vi hitta en annan lös-
ning. […] Ja, då får man försöka i klassrumssituationen som klasslärare eller 
att specialpedagogen går in i klassen, så gör vi ju. 
GS: Känner du att du har de förutsättningarna?  
JK: Nej, jag känner ju inte att jag kan så mycket så jag kan gå in som special, 
det har vi talat om på samtalen. Jag har ju läst mycket på egen hand eftersom 
jag har haft sådana elever. Jag har haft integrerade särskoleelever och då har 
man ju fått viss handledning från särskolan. Och så har jag haft en hörselska-
dad elev. Och i den förra klassen hade jag många olika nivåer på dem, i alla 
tre åren. Mycket förberedelser krävs det ju för det var ju varje lektion, vad 
ska den göra, vad ska den göra. Då måste man ju ha olika arbeten. 

 
Barnen tvingas således inte att gå iväg till undervisning som är förlagd utan-
för klassen på någon av skolorna, men även om det är något som de är med 
på kan det uppstå situationer när det, som det uppfattas, bli kritiskt. Detta 
gäller då barnen blir uppmärksammade på ett negativt sätt eller att de måste 
gå iväg precis när det ska hända något spännande i klassrummet. I ett av 
exemplen från observationerna visar ett av barnen tydligt att det känns obe-
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kvämt och tråkigt att gå iväg är när klassen ska se en film på den alldeles 
nyinstallerade smartboarden. En annan episod speglar hur barn kan känna sig 
utsatta. Det är när ett av barnen i förskoleklassen kommer tillbaka från att ett 
besök hos talpedagogen och upptäcker att hon är ensam kvar i lokalen och 
att de andra har gått till matsalen för att äta lunch.  

Det finns också andra händelser från det empiriska materialet som, även 
om det från det första exemplet inte finns några verbala utsagor från de in-
blandade, ändå illustrerar hur olika konsekvenser likartade specialpedago-
giska åtgärder kan få och upplevas av det enskilda barnet. Båda exemplen är 
hämtade från lektioner i årskurs 1.   

Alla barn ska samlas på mattan för att höra en saga men ett av barnen i 
årskurs 1 vill inte sätta sig, utan skriker: ”jag vill inte höra på den jävla sa-
gan”. En av resurspersonerna i klassrummet går fram till barnet och försöker 
lugna och neutralisera situationen men skriken fortsätter och blir allt högre 
samtidigt som barnet börjar springa omkring och slå omkring sig. Då tar den 
vuxne tag i och lyfter ut det skrikande och sparkande barnet i kapprummet. 
En relativ ro sänker sig i klassrummet och läraren börjar läsa sagan. De flesta 
av barnen lyssnar och verkar tycka att det är roligt med berättelsen. Samtidigt 
hörs från kapprummet brak av trä som slås sönder, skrik och hög gråt. (Mars-
skolan, lektion åk 1) 

 
Ett annat exempel handlar också om ett barn som har svårt att orka med ge-
mensamma samlingar och genomgångar.  

Barnen kommer in i klassrummet lite pö om pö. Alla går lugnt in. Ett av bar-
nen är lite före de andra och frågar genast läraren om fritidspedagogen kom-
mer den här lektionen. Läraren säger att hon ska komma och visar vad de ska 
arbeta med. När alla är på plats och sorlet tystnar uppmärksammar läraren att 
alla barn i klassen är närvarande, 22 stycken!  Hon anknyter lite till detta och 
talar om hälften och dubbelt.  De sjunger god morgon- sången och under ti-
den smyger en av skolans fritidspedagoger in och ställer sig bakom Jonatans 
stol och hon står kvar där fram till att klassen börjar jobba, då går de båda ut i 
grupprummet, där de ska arbeta med bokstäver. Jonatan ser mycket glad ut 
när de går iväg. (Jordskolan, lektion åk 1) 

 
Barnet i exemplet ovan är en de få som jag har valt att tala med om detta att 
få gå ut och arbeta själv med en vuxen utanför klassrummet. Det beror dels 
på att vi kom in på det under intervjun i årskurs 1 och dels därför att det 
fanns ett starkt uttryck i observationerna av att det inte var en obekväm situa-
tion, tvärtom.  

Ja, det är den bästa som jag vet [Mästerkatten, matematikboken]. […] Hon 
[fritidspedagogen, min anmärkning] är här inne med mig. Ibland när vi job-
bar med Mästerkatten går vi hit och jobbar med den.  
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Han berättar vidare att fritidspedagogen kommer nästan varje dag och att det 
är bra. Jonatan tycker att hon är snäll och att det är lättare att jobba då och 
säger att det är svårt att sitta still men det går bra när de är i det lilla rummet 
med henne eller när han är hemma framför teven. 

 
GS: Hur gör du när det blir svårt att sitta still?  
Jonatan: Säger till fröken att jag vill vara med NN. Tänk om jag får vara med 
henne nu på morgonen hela terminen.  
GS: Tycker du att det vore skönt?  
Jonatan: Jaaaa!  
GS: Men vore det inte tråkigt att vara i en klass där det bara var du och NN 
hela tiden?  
Jonatan: Neej, [skrattar] ingen skriker.  

Vid en närmare granskning av de båda likartade formerna av stöd med en 
resursperson framkommer dock några avgörande skillnader. I Jonatans fall 
var den resursperson som kom in i klassrummet en mycket välkänd fritids-
pedagog och de hade sedan mer än ett år tillbaka en nära relation. I det som 
uttrycks ovan är det också väl synligt att Jonatan är nöjd med att fritidspeda-
gogen kommer, det upplevs som mysigt när de arbetar tillsammans på ett 
annat sätt än i klassrummet sätt där det är svårt att få ro. Dessutom är det 
något som är väl förberett. Jonatan vet att när det är helklasstimmar kommer 
fritidspedagogen och han frågar efter henne så fort lektionen börjar.  

När det gäller det tidigare exemplet är förutsättningarna annorlunda på så 
sätt att resurspersonen är en relativt ny person, den andra på kort tid som ska 
finnas som ett stöd i klassrummet. Det finns således ingen upprättad relation. 
Det finns heller inga gemensamma överenskommelser eller planerade stun-
der under dagen för arbete i mindre grupp eller enskilt, utan som visas i ex-
emplet sker särskiljandet först när det blir ”kritiskt läge”. Utifrån det som 
uttrycktes efter lektionen av de inblandade lämnade episoden starka avtryck, 
med en stark känsla av misslyckande hos både barn och vuxna.   

Möjligheter och utmaningar i en undervisning för alla  
Det avsnitt som följer syftar till att närmare spegla hur lärarna i studien ser 
på möjligheter och utmaningar i arbetet med att möta alla olika barn och hur 
de resonerar om hur hinder uppstår i lär- och samspelsprocesser i och med 
skolstart. Värt att notera är att de intervjuade lärarna arbetar i vitt skilda mil-
jöer. Flera av skolorna präglas av en mycket stor mångfald av barn sett till 
etnicitet, klass och kultur. Några har en uttalad profil mot barn med specifika 
funktionsnedsättningar och andra har ett tämligen homogent elevunderlag 
och få barn i behov av särskilt stöd. Sammantaget är således den fond emot 
vilken lärarna diskuterar barns olika förutsättningar, erfarenheter och behov 
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brokig. Innebörden av olikhet och vad som utgör grund till behov av särskilt 
stöd är inte densamma i deras respektive vardagsmiljöer.  

Lärarna har alla erfarenhet av undervisning bland barn med olika förut-
sättningar, erfarenheter och behov inom förskola och grundskolans tidiga år. 
Flera av lärarna har dessutom erfarenhet från särskola eller särskilda under-
visningsgrupper/klasser för barn med till exempel språkstörning eller asper-
gers syndrom. För några representerar den barngrupp man arbetar tillsam-
mans med eller den skola man har specialpedagogiskt ansvar för stor varia-
tion sett till funktionalitet, etnicitet, klass, genus och ålder. 

I min klass finns barn med diagnoser men också många som har en tuff upp-
växt, det kan vara till exempel vårdnadskonflikter eller att de helt saknar kon-
takt med en förälder. Några barn befinner sig på gränsen till utvecklingsstör-
ning, sju av barnen har en fysisk funktionsnedsättning. Det finns också några 
barn som klarar sig bra och går fort fram, några toppar. (MK2) 

 
Från de intervjuer som har gjorts inom föreliggande studie framkommer en i 
grunden positiv hållning gentemot den heterogenitet och mångfald som präg-
lar dagens klassrum. De lärare som har intervjuats uttrycker samstämmigt att 
det går att överbrygga hinder och att de flesta barn, med adekvat organisa-
tion och stöd skulle kunna gå i vanliga klasser. En av de aspekter som lyfts 
är den betydelse av positiv karaktär det får för barnen: 

Jag tycker ju att det är lite spännande att man får tänka till lite och sedan är 
det inte fel heller i en grupp att barn lär sig, de lär sig att vi är inte lika. De lär 
sig acceptera det. Det tycker jag att de har gjort på ett väldigt bra sätt och 
man kan hjälpas åt. Alla är ju bra på någonting. (JKL) 

  
Som antyds med betoningen av de flesta i stycket ovan framkommer hos 
lärarna, att visionen om en skola där alla olika barn undervisas tillsammans 
efter sina villkor, innebär stora utmaningar och dilemman. Något som lyfts 
fram i många av intervjuer är tanken om att det alltid, när det gäller att er-
bjuda skolform, handlar om ett barn av kött och blod. Man måste, som lärar-
na med eftertryck säger, alltid ta hänsyn till barnets bästa. Det som avses 
med barns bästa är i första hand möjligheter att delta i en social gemenskap. 
Att anpassa arbetsmaterial och uppgifter ses i stor utsträckning som möjligt, 
men när barn blir isolerade öar i skolans miljöer måste man börja fundera 
över skolsituationen. En av specialpedagogerna (JSP) berättar om en flicka 
med en fysisk funktionsnedsättning som hon har följt genom åren: 

För henne var det den sociala biten som blev jobbig, de andra flickorna växte 
ifrån henne. De började sminka sig och hon ville fortfarande leka häst. Då 
blev det så att de andra sa, jaja, vi leker häst med henne och satte på ett rep 
och så sprang de runt. Då hade de gjort sitt för att hon inte skulle vara utan-
för. […] Hon var mera omogen än de andra och dessutom levde mera i sin 
egen värld på grund av sin funktionsnedsättning. Hon flyttade till en special-
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klass sedan och trivdes jättebra där och hittade kompisar. […] Hon har klarat 
sig bra i skolan och tar studenten i år.  

Problemet med att barn efterhand, ofta under mellanåren i skolan, blir mar-
ginaliserade och isolerade från gemenskapen i den stora klassen tas upp av 
flera av lärarna. I dessa fall kan då skolplacering i en mindre grupp ses som 
ett bättre alternativ. I exemplet ovan handlar det om barn med en specifik 
funktionsnedsättning. Som det uttrycks bland lärarna kan placering i en 
mindre undervisningsgrupp ge bättre villkor för barnets delaktighet och lä-
rande. Enligt lärarna finns det emellertid också tillfällen då ett barns placer-
ing i en mindre undervisningsgrupp motiveras på ett mera sammansatt sätt 
och inte bara utifrån dess specifika behov. I det citat som följer ges ett ex-
empel på att det kan finnas barn som behöver en annan form av omhänderta-
gande och undervisning.   

Inkludering är svårt när det handlar om våldsbenägna barn som kan vålla 
skada för andra. Jag har varit med om barn som varit behandlade som djur, 
kopplade av föräldrar, har inte haft något värde. De har varit så skadade så att 
vistas i en skolmiljö har varit omöjligt. På så sätt finns begränsningar. Frågan 
är då om man inte som barn mår bättre av en mindre gemenskap, en tryggare 
gemenskap, en slags familjegemenskap än att vara i en stor klass. (SP4) 

 
Även om det som uttrycks i citatet är ett extremt exempel speglar det ändå 
något av det dilemma som uttrycks av lärare i intervjuerna, att man ibland 
inte klarar att möta och tillgodose alla enskilda barns behov i den ordinarie 
klassrumssituationen. Det kan till exempel handla om problem med samspel 
i gruppen som man, trots olika handlingsplaner/metoder och stöd utifrån, har 
svårt att komma till rätta med och som påverkar vissa, särskilt sårbara barns 
situation negativt.  

Från observationer och samtal med barnen i en av de observerade grup-
perna framkommer på ett tydligt sätt att barn har olika positioner, och att 
vissa blir mer utsatta av utagerande kamrater än andra. I intervjuerna beskri-
ver några av barnen att de blir retade och slagna och känner sig rädda medan 
andra, även om det ges uttryck för irritation över att vissa kamrater ”bråkar 
och stör”, förefaller ganska oberörda och nöjda med livet i skolan.  

Lärarna uttrycker att det förekommer tillfällen och situationer när man 
misslyckas med att få en positiv utveckling till stånd och att barn riskerar att 
fara illa eller komma till skada. Placering i en annan (mindre) undervis-
ningsgrupp för barn som möter svåra hinder vad gäller samspel ses då som 
en tillfällig lösning på en problematisk situation. De olika bevekelsegrunder-
na för att särskilja ett barn från vad som kan sägas vara ordinarie undervis-
ning och också den ambivalenta känsla som uttrycks i flera av intervjuerna 
speglas väl i följande citat: 
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Ja, det finns ju en och annan gång och då och jag tror att det är ett otroligt 
misslyckande när det blir så. Vi har ju något barn som har börjat i en mindre 
undervisningsgrupp någon annanstans. Har det varit barn där det har handlat 
om Aspergers problematik har det varit bättre på ett sätt för där handlar det ju 
om en helt annan slags undervisning som det barnet måste ha som dessutom 
kan vara svårt att klara i den vanliga skolan. När det gäller andra barn kan jag 
tycka att det är jättesorgligt och jag tycker att vi måste göra mer innan och 
går de där måste vi göra allt för att de ska kunna komma tillbaka så att vi inte 
lutar oss tillbaka och tänker att nu har vi blivit av med honom eller henne. Att 
vi verkligen ser till att vi samarbetar med gruppen. Att de verkligen ska till-
baka. Det kan inte vara möjligt att vi inte klarar det. (SP7) 

 
Bland de lärare som verkar i klasser med en stor variation bland barnen, 
uttrycks, att det kan bli för stor spridning, trots att dessa lärare i grunden är 
positiva och också säger sig utgå ifrån olikhet i sina didaktiska strategier. 
Med många barn i en grupp som är i behov av särskilt stöd blir det, som 
lärarna ser det, svårare att skapa det trygga och stabila klassrumsklimat som 
barnen är beroende av för delaktighet och lärande. Ett förhållande som tas 
upp med ett aktuellt exempel från den egna verksamheten är att genom att 
placera många barn i behov av särskilt stöd i samma grupp kan bli ett sätt för 
kommunen att spara pengar. Detta då vuxentätheten, trots att det finns tillsat-
ta extra resurser, inte på något sätt kan sägas matcha de behov som finns i 
klassen.  

Vad är det då som föranleder att hinder för lärande och samspel uppstår 
under de första åren i skolan, att barn är eller blir i behov av särskilt stöd? I 
det avsnitt som följer ges en bild av hur de intervjuade lärarna resonerar om 
dessa frågor. Inledningsvis speglas deras syn på riskfaktorer som kan knytas 
till individen, inre faktorer. Därefter uppmärksammas de yttre faktorer, som 
enligt lärarna medverkar till att behov av särskilt stöd uppkommer.  

Barnets svårighet  
En av de faktorer som lärarna i studien återkommer till är att det finns barn 
som har en långsammare mognads- och/eller lärandeprocess än andra barn i 
samma ålder. Relaterat till detta uppmärksammas värdet av tid, det vill säga 
att barnen ska få mogna i lugn och ro. Det är ett synsätt som förefaller vara 
väl rotat på skolorna och förskoleklassens funktion motiveras till viss del 
med just detta; barnen ska under trygga former få tid att mogna och förbere-
das för skolans värld. För några av de barn som inte bedöms som färdiga för 
att möta skolans krav ses ett extra år i förskoleklass som en adekvat åtgärd. 
En variant av detta som förekommer är att barnet har får gå tillbaka till för-
skoleklassen vissa tider under dagen.   

För vissa barn blir det svårare, det vet vi ju. När det gäller att fokusera, att 
koncentrera sig och sitta stilla ett tag. Vi har ibland gjort så att de har gått ett 
år till hos oss för att få chansen att mogna, eller vad vi ska kalla det.  Men det 
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tyckte inte Skolinspektionen, nej. Så nu går alla iväg och det kommer att bli 
svårare för somliga, det vet vi. (MF1) 

Det finns också en annan grupp barn för vilka tid anses vara av stor betydel-
se, nämligen den grupp barn som refereras till som nyanlända, invandrarbarn 
eller barn med annat modersmål.   

Det är ju det som är ibland att vi får barn som inte har en chans att uppnå må-
len för att de har varit så kort tid i landet. […] Ja, ibland är det att de har haft 
en väldigt långsam läsinlärning och helt enkelt inte har hunnit så långt i trean. 
Ja, det kan ju bero på specifika saker som att man inte har bott i Sverige så 
länge att man har en chans att nå dem men det har vi ju sett på en del barn att 
de kommer att nå dem i femman bara de får lite mera tid på sig. (MK1) 

 
I samtalen om mötet med barns olika förutsättningar, erfarenheter och behov 
kommer samtliga lärare på barn med funktionsnedsättningar och/eller dia-
gnoser av olika slag. En grupp är de barn som har intellektuella funktions-
nedsättningar eller ligger på gränsen för att uppfylla diagnoskriterierna för 
utvecklingsstörning32, här ofta refererade till som gråzonsbarn.  

Där är det ju jättesvårt, vi har till exempel några elever som är utredda och 
som ligger strax över, nästan särskola. Där blir det jättetufft. Vi får försöka 
att hitta sätt att jobba och det är det som är nästa utmaning, men att tro att vi 
kan jobba likadant med dem som med de andra, det är ju uteslutet. Där gäller 
det ju att få med sig alla, lärare och alla. […] Det gäller att de har någon slags 
självkänsla och mår bra på vägen. Att man inte alltid behöver vara sämst utan 
att man också måste få göra saker som man är bra på. (SP7) 

 
Det finns barn på skolorna i studien som går i en grundskoleklass men är 
inskrivna i särskola och följer särskolans läroplan, så kallad individintegre-
ring. I de fallen har föräldrar, vanligtvis i samarbete med skolan, valt detta 
alternativ för sina barn. Det finns också barn där föräldrarna har valt att avstå 
från av elevhälsovården rekommenderad utredning av barnets utvecklingsni-
vå och därmed placeras barnet i grundskolan.  

En annan grupp som lyfts fram är de barn som har diagnoser som 
ADHD33 eller Aspergers syndrom34. När det gäller barnen i den aktuella ål-

                               
32 Utvecklingsstörning är en kognitiv funktionsnedsättning som påverkar en individs intellek-
tuella förmåga. Ibland används begreppen begåvningsnedsättning, intellektuell funktionsned-
sättning eller kognitiv funktionsnedsättning synonymt även om de inte är helt överensstäm-
mande (http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-konsekvenser-av-
funktionsnedsattning/Utvecklingsstorning/).  2012-05-02. 
33 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning (http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-kompetens/Pedagogiska-konsekvenser-av-
funktionsnedsattning/ADHD/). 2012-05-02.  Se också Socialstyrelsen (2010b). 
34 Aspergers syndrom är ett autismspektrumtillstånd (http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-
kompetens/Pedagogiska-konsekvenser-av-funktionsnedsattning/Autism/). 2012-05-02.  Se 
också Socialstyrelsen (2010a) 
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dersgruppen refereras det i första hand till dessa diagnoser genom att lärarna 
säger att det finns barn som är uppmärksammade av hem och/eller skola 
eller att det pågå en utredning, än att de har en fastställd medicinsk diagnos. 
Uppmärksammade, under utredning eller med en diagnos är det en grupp 
barn, som ofta möter svårigheter kopplade till koncentration och samspel. 
Detta är också, tillsammans med de barn som har intellektuella begränsning-
ar, en grupp som uppfattas svårare att möta och stödja än till exempel barn 
med funktionsnedsättningar av mera fysisk karaktär, som rörelsehinder eller 
hörselnedsättningar. Att ordna framkomlighet för rullstol eller hörselslingor 
ligger på ett mera praktiskt och gripbart plan, än att undanröja hinder för 
samspel och koncentration.  

Skolan är en målstyrd organisation och för barnen i studien är den första 
officiella kontrollstationen de nationella proven i svenska, svenska som and-
raspråk och matematik år tre. I relation till detta ses barn med specifika svå-
righeter gällande språk eller matematik särskilt sårbara och i behov av sär-
skilt stöd. För den aktuella åldersgruppen refereras vanligen till barn som 
”inte kommit igång ännu” eller till barn som riskerar att få läs- och skrivsvå-
righeter. Vad lärarna ser som bakomliggande orsaker skiftar, men vanligt är 
att de resonerar dels om faktorer med medicinsk-biologisk grund som fono-
logiskt bearbetning, dels om faktorer av mera sociokulturell karaktär, som 
hemmiljö eller språkstimulans i förskolan. Ofta förekommande är också att 
lärarna talar om barn med diagnosen språkstörning35 som en grupp barn som 
kan behöva särskilt stöd.  
 
I samband med lärarnas resonemang kring barns olika förutsättningar fram-
kommer olika sätt att förhålla sig till värdet av de medicinska diagnoser som 
är vanliga bland barn i förskoleklass och tidiga skolår, och vilka pedagogiska 
implikationer dessa kan ge. Å ena sidan ges diagnoserna betydande förklar-
ingsvärde till varför hinder uppstår för vissa barn, å andra sidan ses de som 
en faktor bland flera andra som kan ha betydelse för det som händer i skolan. 
De ger inte i sig implikationer för det pedagogiska och didaktiska arbetet. 
Däremot kan de bidra till förklaringar och förståelse för hur svårigheter kan 
uppstå, här uttryckt av SP3:  

Vi får en annan förståelse, en annan profession […] egentligen brukar det inte 
förändra vårt arbete utan vi får en bekräftelse på vad vi har misstänkt.  

Särskilt inom gruppen specialpedagoger intas ett ambivalent förhållningssätt 
kring barns diagnoser. Det uttrycks till exempel genom att en och samma 
lärare vänder på myntet och diskuterar kring det som de ser som fördelar 
respektive nackdelar av de alltmera förekommande medicinska diagnoserna 
                               
35 Språkstörning är ett begrepp som innebär olika former av funktionsnedsättning vad det 
gäller den språkliga förmågan (http://www.spsm.se/Rad-och-stod/Var-
kompetens/Pedagogiska-konsekvenser-av-funktionsnedsattning/Tal-och-sprak/). 2012-05-02 
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över barns svårigheter. För de yngre barnen själva ses inte diagnosen ha 
någon större betydelse alls, men däremot kan det, enligt de lärare som talar 
om detta, spela större roll ju äldre barnen blir.  

Sedan är det klart längre upp när ungdomarna börjar fundera över sig själva 
och sina svårigheter så kan det säkert vara vettigt att få ett namn på sina svå-
righeter och inför körkort och högskola har det ju en praktisk betydelse. 
(MSP) 

För övrigt är det, som lärarna ser det, i första hand för föräldrar som en dia-
gnos fyller en viktig funktion, känslomässigt och praktiskt. Den känslomäs-
siga dimensionen handlar om att efter ett besked om barnets funktionsned-
sättning kunna tillåtas att bearbeta sorgen över detta och om att kunna av-
börda sig skuld. Den praktiska dimensionen innefattar rätt till vårdnadsbi-
drag, något som till exempel gör det möjligt för familjer att anpassa 
barnomsorgstider efter barnets behov och inte efter egna arbetstider. Det 
senare är något som då, enligt en av lärarna, kan påverka barnets möjligheter 
att få en fungerande vardagssituation. På så sätt får diagnosen betydelse även 
för det som händer i relation till pedagogiska aspekter.  

Det finns också andra exempel från intervjuerna om att diagnosen i sig 
kan ge en förändrad situation för ett barn. Ett exempel som ges är den effekt 
som medicinering kan ge för ett barn med ADHD, från det som beskrivs som 
en kaotisk tillvaro med ständiga misslyckanden till ett större vardagsfunge-
rande. Ett annat exempel är en berättelse om en pojke som efter utredning 
fick en dyslexidiagnos och som återges i förkortad version nedan:  

SP7: Alltså ibland om man tänker på sådana här screening så har det ju ändå 
varit så under åren att vi har hittat barn som, högt begåvade barn som plöts-
ligt har dippat på någonting där ganska tidigt. Jag kommer ihåg en elev som 
inte klarade läsförståelsen och läraren sa att det kan inte vara möjligt, han är 
jätteduktig. Det visade sig sedan att han hade dyslexi men med en mycket 
hög begåvning. Det kändes ju ändå ganska skönt att vi hade sett det där för 
det hade kanske hållit hela högstadiet också men sedan kanske det inte gör 
det.  
GS: Hur förändrades stödet när han fick en sådan diagnos? 
SP7: I hans fall behövde ju inte han så mycket, det var att han vi tyckte att 
han behövde ha vissa saker inläst och att han behövde träna på att använda 
sådant [tekniska hjälpmedel, min anmärkning]. I det här fallet blev det ju en 
annan förståelse också hemifrån, han kanske inte behövde träna hela tiden. 

 
Att det finns nackdelar med det omfattande förfaringssättet att fastställa oli-
ka diagnoser på barns svårigheter tas också fram i intervjuerna. Lärarna dis-
kuterar också det pedagogiska värdet i de utredningar som görs. Så till ex-
empel finner en av specialpedagogerna (SP2) det i högsta grad oroande, att 
det är så stor efterfrågan på diagnoser, både bland föräldrar och bland peda-
goger. Som hon ser det finns det en skillnad i hur diagnoser sätts. Vissa får 
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diagnos och medicin efter att bara haft kontakt med en läkare, medan andra 
genomgår noggranna utredningar som då kan medföra samverkan och stöd 
för skolan. Hon har sett en tendens mot ”snabbutredningar” som syftar till ett 
papper och medicinering och på så sätt minimeras det pedagogiska värde 
som ändå en bra utredning kan ha. Ofta finns förväntningar från föräldrar om 
att en diagnos ska ge en assistent.  

Specialpedagogen i det återgivna resonemanget sätter fingret på något 
som framträder tydligt utifrån intervjuerna. Gentemot diagnoser uttrycker 
lärarna ett förhållningssätt präglat av stor ambivalens, men till de utredningar 
av barns svårigheter som görs av tvärvetenskapliga team är förhållningssättet 
tydligt positivt. Dessa ses ha ett värde för det praktiska pedagogiska och 
didaktiska arbetet i skolans vardag. De ger vägledning, ”ledtrådar” om styr-
kor och svagheter och om alternativa vägar som kan vara framkomliga, för 
att anpassa undervisning och för att underlätta barnens vardagsfungerande.  

Det är viktigt att veta vad det är för att kunna sätta in rätt insatser, för är det 
till exempel en språkstörning yttrar det sig på ett annat sätt [än andra svårig-
heter med skriftspråket, min anmärkning]. Beroende på kartläggningen så lä-
ser vi den tillsammans och då ser vi ju, var det auditiva eller visuella delarna. 
Får vi se, det här barnet är inte ett dugg hjälpt av DAISY36, då är det kanske 
visuellt stöd och träning. (SP6) 

 
En faktor som uppmärksammas är hur sociala omständigheter och uppväxt-
villkor på olika sätt påverkar barns välbefinnande och därmed också skol-
framgång, ibland på ett negativt sätt. ”Deras bakgrund är ju så, alltså ibland 
får man ju tänka att det är ett under att du är här och du fungerar så pass 
bra”, säger en av klasslärarna på Marsskolan (MK3). Som uttrycks i citatet 
finns barn som lever under svåra sociala omständigheter och det är något 
som många av lärarna återkommer till. Det finns barn i deras grupper som 
lever under svåra sociala förhållanden i familjer med kriminalitet, missbruk 
eller psykiska sjukdomar/funktionsnedsättningar. En av klasslärarna berättar 
till exempel att det i klassen finns fem barn som av olika skäl är del av pågå-
ende polisutredningar och att hon kan se att detta påverkar hur de kan kon-
centrera sig på skolarbetet. Andra faktorer som också ses medverka till att 
barns välbefinnande påverkas negativt är till exempel vårdnadstvister, trau-
matiska upplevelser i samband med flykt och anpassning i ett nytt land, 
många och intensiva fritidsaktiviteter, långa perioder av frånvaro eller att 
skola och utbildning värderas lågt.  

Som visats ovan är det olika grupper med barn som bedöms vara särskilt 
sårbara i mötet med skolan. När det är komplexa förhållanden och svårighe-
ter på olika nivåer leder det till att det uppstår hinder som lärarna upplever 

                               
36 DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt eta-
blerad standard. www.tpb.se. 2012-05-02 
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oerhört svåra att undanröja. Ett sådant exempel ges nedan av specialpedago-
gen på Marsskolan.  

Jag tänker i det ena fallet handlar det både om begåvning, grava motoriska 
svårigheter, har specialidrott och är remitterad till neurologen och har en situ-
ation i hemmet med en förälder som är psykiskt sjuk. Det är en problematik 
som gör att han inte tar något steg åt något håll. […] För pojken med multi-
problematik tror mamman att det skulle gå om någon satt med honom hela ti-
den. Jag ser inte det heller. Det är så mycket annat som gör att han inte klarar 
det här. Men som sagt han nu har vi fått med, föräldrarna har flyttat den här 
pojken runt, runt, det har varit fel på förskolan och personalen.  Han har ran-
tat runt och inte rotat sig någonstans, inga kamrater och nu så trivs han och är 
glad mellan varven även om han oftast inte är det heller så har han kamrater 
och leker. (MSP) 

Skolans svårighet  
I lärarnas berättelser framkommer också att det finns faktorer knutna till 
organisation på skol-, kommunal- eller statlig nivå som försvårar mötet med 
skolan eller orsakar att barn blir i behov av särskilt stöd. En sådan faktor som 
uppmärksammas av flera lärare är gruppstorlek. På flera av skolorna i studi-
en har man stora klasser med upp till trettio elever även för de yngsta elever-
na.  

Sedan har vi några barn som ligger på gränsen till särskolan. Det är en grupp 
som är väldigt svår att få med sig. De behöver längre tid på sig och ett annat 
material, naturligtvis anpassat, då det är mycket som går dem över huvudet i 
en stor grupp. Vi har stora grupper, i treorna har det varit 28-29 barn. Det är 
barn som jag tycker lider i det här systemet. Det är barn som inte är kvalifice-
rade att skrivas in i särskolan, de ligger strax över gränsen. (SP3) 

För den grupp barn som refereras till i citatet ses gruppens storlek i sig, det 
vill säga antalet barn, som en riskfaktor. Motsvarande bedömning av risken 
med stora barngrupper kommer även till uttryck i andra intervjuer. Det blir 
otaliga intryck och många sociala kontakter för ett barn att hantera i en grupp 
med runt 30 medlemmar. En annan aspekt av stora klasser, som tas upp på 
ett eller annat sätt i så gott som alla intervjuer, är att vuxenresursen och tiden 
för vart och ett av barnen minskar ju större gruppen blir. För de barn som är 
särskilt sårbara är detta särskilt kännbart, då de ofta anses behöva ett nära 
och kontinuerligt stöd av en vuxen.  

De har inget, det är bara klassläraren där och det som händer är att de sitter ju 
bara, det finns inget stöd. Det är ju faktiskt så att den här skolpengen räcker 
bara till ett antal vuxna i skolan. Som den här mamman sa, det finns väl något 
ställe där ni kan söka om en extra person. Att få föräldrar att förstå, det är vi 
som är här, det är det som pengarna räcker till. (MSP)  
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I samtalet ovan hänvisas till en slags mentalitet av ”antingen eller” som sägs 
råda när det gäller kommunens resurser för barn i behov av särskilt stöd.  Det 
är svårt att få resurser för att ordna stöd för elever i den vanliga verksamhe-
ten.  

Ingenting, för de barn i förskoleklassen som behöver stöd finns inga mellan-
vägar, antingen får man klara sig med kanske en timmes stöd av specialpeda-
gog eller så placeras man i en kommunövergripande liten grupp eller särsko-
la. (MF1) 

I den aktuella kommunen har det övergripande stödet, under senare år cent-
raliseras och organiserats i stödteam. Dessutom har centralt organiserade 
smågrupper till stora delar ersatt lokalt ordnade stödformer, en ordning som 
kritiseras bland lärarna, i synnerhet av specialpedagogerna. Även om det 
uttrycks en förståelse för den ekonomiska aspekten ses det som ett system 
som motverkar tanken om en skola för alla barn. Att flyttas från den ordina-
rie klassen till en centralt placerad undervisningsgrupp innebär ett större 
steg. Det betyder att man byter tillhörighet och att steget tillbaka blir svårare 
att ta.  

Jag tyckte ändå att den gjorde stor nytta med att det var en ganska flexibel li-
ten grupp, med att det, om det var barn från vår skola som kanske tillfälligt 
behövde gå ner i lilla klassen. I och med att vi låg här på skolan var det lätta-
re för barnen att delta när det var roliga saker som Lucia, pyssel, friluftsda-
gar, FN-dagen, fadderdagar. Om man skulle skola in på vissa lektioner där 
man visste att barnen hade sin styrka då kunde man slinka med upp och vara 
med. Det är mycket svårare när barnen är däruppe på X-gruppen och så ska 
man skola tillbaka hit. (SP6) 

 
Ytterligare en omständighet på organisationsnivå som påtalas är den som 
handlar om lärares och andra vuxnas kompetens. Det finns flera aspekter av 
kompetens som diskuteras i intervjuerna och som betraktas ha betydelse för 
skolans möjligheter att möta olikhet. En aspekt handlar om lärares utbild-
ning/fortbildning inom specialpedagogik eller om specifika funktionsned-
sättningar. En av Marsskolans klasslärare berättar om att de ska få utbildning 
inför kommande läsår, om den funktionsnedsättning som flera av barnen i 
klassen har. Det ser hon som positivt i sig men anmärker samtidigt att det är 
efter att barnen redan har gått ett år i klassen. Utbildningen får heller inte 
kosta, så det blir en kort kurs under eftermiddagstid för att slippa sätta in 
vikarier.  

En annan aspekt som har med kompetens att göra tas upp i flera av inter-
vjuerna. För vissa barn har det särskilda stödet utformats genom att tillföra 
en extra vuxenresurs i den ordinarie gruppen, en elevassistent. Det är alltjämt 
ett vanligt sätt att försöka lösa en problematisk situation. Assistenter anställs 
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ofta utan några krav på vare sig utbildning eller erfarenhet av barn, ett för-
hållande som upprör:  

Jag vill att vi ska ordna det på skolan och då är det ju så att vi kan inte låta 
dem med sämst kompetens jobba med de här barnen, de som nästan inte har 
någon utbildning alls har det ju varit. Alltså vi skulle kunna inkludera dem 
men då måste man ändra om. (SP2) 

Stödet beskrivs i vissa fall utmynna i att assistenten får ansvaret för under-
visningen som i värsta fall bedrivs isolerat från den övriga klassen.  
Avslutningsvis i detta avsnitt berörs några konsekvenser av vad som kan 
hända i mötet mellan olika barn och klassrumspraktiken. I ett tidigare avsnitt 
presenterades hur lärare arbetar didaktiskt för att möta de barn som ingår i 
klassen. Något som framkommer tydligt utifrån lärarnas utsagor och obser-
vationer är att upplägg och arbetsformer i sig matchar olika barn på skilda 
sätt. Att dessa också i sig kan medverka till att vissa barn blir i behov av 
särskilt stöd uttrycks kanske inte alltid så explicit som i följande citat: 

 De har det jobbigt och sedan det här sättet som vi jobbar med tema där det är 
mycket eget ansvar, periodvis är det inte så fyrkantigt som det skulle behöva 
vara. Ett friare arbetssätt och där lider de här barnen också. Fördelen med ett 
tematiskt arbetssätt är att de barn som är normalbegåvade och duktiga, de sti-
ger ju i, de lär sig mycket, mycket mer och på ett annat sätt. De blir mer vak-
na, det finns så mycket att vinna, men för de här barnen som har svårigheter 
tycker jag. Dem får vi ofta samla ihop, särskilt på högstadiet, då får vi samla 
de här barnen och köra mera strukturerat. Annars går de bort sig. De tycker 
nog att det är ganska skönt att få handledning på det de ska göra. De gör ju 
samma sak men det går inte att släppa dem fritt för de vet ingenting liksom. 
Att gå från A till H, den vägen hittar de aldrig utan de måste ha struktur hela 
tiden och vägledning. Det handlar inte om så många elever och de känner ju 
själva att det inte funkar så det har gått bra. (SP3) 

 
Strukturen på undervisningen ses som en viktig pusselbit i skapandet av 
miljöer som erbjuder alla barn delaktighet och lärande. Det finns också en 
annan komponent som ges betydelse, nämligen de relationer som utvecklas, 
inte minst den mellan lärare och elev.  

Det vet vi ju att det är väldig skillnad i hur man kan hantera och klara av barn 
i ska vi säga beteendesvårigheter, det är väldigt olika hur det lyckas i grup-
perna. Dessvärre är det ju så i skolan att vi som personer kan göra mycket, vi 
kan hjälpa och vi kan stjälpa. (MSP) 

 
Sammanfattningsvis uttrycks i det lärarna säger, att barns sårbarhet eller 

behov av särskilt stöd ofta har en grund i faktorer knutna till det individuella 
barnet, som mognadsnivå, funktionsnedsättningar och/eller hemförhållan-
den. De talar om möjligheter och hinder för att möta barns olika förutsätt-
ningar, erfarenheter och behov utifrån den verklighet som är deras, ofta med 
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hänvisning till den skola som är deras arbetsplats. I förhållande till detta 
framkommer att det också finns faktorer i skolans organisation, struktur och 
undervisning som i hög grad förstärker olika barns individuella sårbarhet 
eller till och skapar hinder.  

I presentationen ovan har gjorts en uppdelning mellan inre och yttre fak-
torer, men mera vanligt i intervjuerna var att de inre och de yttre förklarings-
grunderna vävdes samman. Det kan här få exemplifieras av hur den indivi-
duella faktorn mognad sätts i relation till den yttre faktorn nationella prov i 
årskurs 3. Individuell mognad framförs som en kritisk faktor av lärarna i 
studien. I många av intervjuerna uttrycks tankar om det värdefulla med att ge 
utrymme och tid till varje barn att få utvecklas i sin egen takt. Detta sätt att 
förhålla sig framträder tydligt i de resonemang som förs kring de nya kun-
skapskraven och nationella proven för år tre. Inför dessa syns en stor ambi-
valens bland lärarna. Några av dem anser inte att de har medför så stor för-
ändring, då man redan tidigare på skolan har arbetat mot mål och att de har 
varit högre satta. Flera tar upp den positiva påverkan proven har som en mo-
tor för att utveckla undervisningen men också för att få pedagoger att mera 
reflektera och på så sätt stärka sin professionalitet.  

Alltså det har varit jättejobbigt men det har varit jättebra för plötsligt så vet vi 
vad vi gör. Jag tror, det är väl sådant vi vetat förut men det blir så tydligt nu 
och då är det saker vi har gjort som vi kanske inte kommer att göra nu. Vi la-
borerar mer nu i ettan. Och det tycker jag är bra, det blir en mera levande 
matte nu. Barnen är ju dåliga på att reflektera, det är det vi har sett. Vi har 
styrt dem för mycket, så här fylleriuppgifter, det kan de. De lär sig ju knäcka 
systemen, de ser hur det ska vara. […] Nu blir det, det går bra utifrån det som 
krävs i den årskursen, han har uppnått det nu. Visst är det ju bra, egentligen, 
fast jag var ju den som tyckte, herre gud, redan i ettan, ska vi bedöma ungar-
na redan i ettan. Det blir ju bra för barnen i slutänden och barnen blir också 
mera, de vet ju vad det är för mål med deras undervisning. När man sitter på 
utvecklingssamtalet så det här ska du klara av och det här klarar du. De är ju 
också med i resonemanget. Ofta var det tal över barnens huvud förut. Det är 
bra fast det har varit jobbigt. Det blir mera meningsfullt en mera medveten 
handling i lärandet. (SP 1) 

Specialpedagogen i citatet ovan förhåller sig positiv till de nationella proven 
men ändå anas den ambivalenta inställning som framträder i varierad grad 
hos nästan alla. Man lyfter det positiva såsom en större medvetenhet hos 
såväl pedagoger som elever och föräldrar och en tydligare och mer transpa-
rant riktning på verksamheten. Samtidigt uttrycks en oro över innebörden för 
de barn och unga som möter hinder på vägen. Hur påverkas de som alltid 
tillhör den grupp elever som inte når eller riskerar att inte nå de uppsatta 
målen? Flera av lärarna betonar att barn utvecklas i olika takt och att de tidi-
ga kraven på måluppfyllelse kan vara förödande för dem som av olika an-
ledningar behöver längre tid på sig. Målen ses således som positiva på så sätt 
att de tydliggör och professionaliserar det arbete som görs i skolan och också 
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de förväntningar som ställs på barnen. För de barn som inte självklart når 
skolans mål kan de, enligt lärarna, få en annan och negativ betydelse. Det 
finns ett underliggande eller tydligt uttalat stråk av ifrågasättande hos i prin-
cip alla lärarna: är det verkligen nödvändigt att så tidigt utsätta barnen för 
bedömning och krav på måluppfyllelse. Här speglas också ett synsätt som 
ser till värdet av tid och att olika barn behöver olika tid. Läraren nedan talar 
utifrån en fyrtiotreårig erfarenhet som klasslärare och specialpedagog. 

Så ser jag att en del barn är sena och de kommer att klara sig jättebra utan att 
man har pekat på dem så här: du nådde inte målen i årskurs 1, hallå där, utan 
vi skulle kunna säga: Så här långt har du kommit, så jättebra och så har vi 
inte behövt gräva mer i det, så kommer de igen. (SP 3) 

Sammanfattande reflektion  
En av de frågeställningar som studien söker besvara är, dels hur lärare för-
håller sig till barns olika förutsättningar, erfarenheter och behov, dels hur 
dessa ser på möjligheter och utmaningar för att kunna möta variationen av 
barn inom grundskolans ram. Det finns anledning att uppmärksamma detta 
då lärares olika sätt att förstå och förhålla sig medför implikationer för hur 
det praktiska arbetet och det särskilda stödet utformas, och i förlängningen 
för vilken betydelse det får för det enskilda barnet. Det är något som blir 
tydligt inte minst relaterat till historiska perspektiv att de synsätt och diskur-
ser som råder i hög grad influerar hur olika praktiker skapas inom skolans 
väggar. Hur förhåller då lärarna sig till frågor som gäller barns olikhet, hur 
förklaras uppkomsten av hinder i mötet mellan olika barn och skolans prak-
tik och hur formas de praktiker som är till för att tillgodose alla olika barns 
rätt till särskilt stöd?  

I lärarnas berättelser visas inga entydiga och enkla resonemang kring des-
sa frågor. Ur deras berättelser om sitt arbete i skolan framkommer att mötet 
med olika barn är själen i arbetet, det som gör det roligt och spännande. 
Samtidigt upplevs det vara en mycket stor utmaning att möta och undervisa 
den stora variationen av barn inom ramen för den vanliga grundskoleklassen. 

Enligt Skidmore (2004) kan olika paradigm urskiljas när det gäller förstå-
else av olikhet och förklaringsgrunder till hur svårigheter uppkommer. På 
den nivå som Skidmore benämner den psykomedicinska ges individuella 
faktorer högt förklaringsvärde. Bland lärarna i studien refereras ofta till 
funktionsnedsättningar eller begränsningar som utvecklingsstörning, ADHD, 
språkstörning eller dyslexi i beskrivningarna av de barn som är i behov av 
särskilt stöd. Den psykomedicinska förklaringen framstår på många sätt som 
en kritisk faktor i förhållande till att hinder uppstår i mötet med skolan. De 
intervjuade lärarna uttrycker också motstånd mot diagnostiska och medi-
cinska förklaringsmodeller men dessa ges ändå i många fall stort utrymme. 
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De tvärvetenskapliga utredningar som görs i samband med diagnostiseringar 
betraktas följaktligen som en viktig del i arbetet med att utforma fungerande 
skolsituationer för vissa barn. Det ges flera exempel i intervjuerna på hur 
identifiering av en funktionsnedsättning har lett till anpassning av undervis-
ningssituationen och att vidare svårigheter i skolarbetet på så sätt har undan-
röjts.    

Ett motsatt sätt att förstå och förklara uppkomsten av hur hinder uppstår 
är det som Skidmore (2004) klassificerar som sociologiskt eller ett närlig-
gande organisatoriskt synsätt. Detta gäller då förklaringar till att det uppstår 
hinder och svårigheter förstås utifrån sociala och/eller organisatoriska för-
klaringsgrunder, de bör sökas bland faktorer relaterade till den omgivande 
miljön. Vid en första anblick kan det förefalla som om detta är ett perspektiv 
som lärarna också företräder. De tar fram många exempel på hur faktorer på 
denna nivå, som nationella prov i årskurs 3 eller kommunens organisation av 
mindre undervisningsgrupper, bidrar till att hinder uppstår för barnen i sko-
lan. En närmare granskning ger emellertid för handen att dessa faktorer alltid 
relateras till olika kategorier av barn i intervjuerna med lärarna. På så sätt 
ligger lärarna i studien närmare det Skidmore talar om i termer av ett inte-
raktionistiskt paradigm eller synsätt.  Lärarnas utsagor karakteriseras ofta av 
att de förklarar att hinder uppstår i mötet mellan ett barn eller en grupp barn 
med en funktionsnedsättning eller annan individuell begränsning och den 
omgivande miljön, sett till organisatoriska eller didaktiska aspekter. Diffe-
rentierade villkor skapas i skolan för skilda individer och grupper genom 
ekonomiska, politiska och organisatoriska beslut på olika samhällsnivåer 
såväl som genom de pedagogiska och didaktiska val som görs på klassrums-
golvet.   

Sättet att organisera och didaktiskt genomföra undervisning matchar olika 
barn på skilda sätt, det är något som tas upp inom alla lärarkategorier. Lärar-
nas utsagor om barn som har en utvecklingsstörning eller ligger i gränszonen 
för en sådan diagnos kan här få ge exempel. Det är en grupp barn som alla 
lärare talar om och utan tvekan ses diagnosen eller den intellektuella be-
gränsningen som en grundorsak, men hur svårigheter sedan förstärks eller till 
och med uppstår i mötet mellan barnet och skolans didaktiska praktik ges 
många exempel på. Det kan vara faktorer på en övergripande nivå som de 
nationella proven redan i år tre, stora klasser eller arbetsformer i tema- eller 
projektform.  

När det gäller den tanke som uttrycks i Salamancadeklarationen (2006) 
om en inkluderande skola, där alla barn går och undervisas tillsammans, 
ställer sig lärarna klart positiva, det gäller alla yrkeskategorierna. Bland flera 
av dem framträder också en hoppfullhet inför framtiden, till exempel genom 
förändrade attityder och de möjligheter som den nya tekniken kan erbjuda. 
Men det finns också förbehåll, något som synliggörs hos samtliga lärare. 
Inkludering, i den mening att alla barn undervisas tillsammans inom en van-
lig grundskoleklass, ses ändå inte som realistiskt och kanske inte heller 
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önskvärt. Detta särskilt sett i ljuset av den skola som är lärarnas vardagsmil-
jö, och som upplevs ha allt mera ansträngda ekonomiska ramar. En uppfatt-
ning som framträder är att det enskilda barnets välbefinnande och utveckling 
är avgörande för skolplacering i vanlig klass eller i mindre undervisnings-
grupp eller specialskola. Far ett barn illa eller stannar upp i sin utveckling 
trots olika insatser bör undervisning och placering omprövas, enligt de inter-
vjuade lärarna. ”Det är verkligen inte det första vi tänker, men det finns 
gånger då man bara inte kommer längre”, säger en av specialpedagogerna. 

Att ett barn som går i en vanlig grundskoleklass efter en tid segregeras 
från den ordinarie undervisningen till en mindre undervisningsgrupp eller 
specialskola ses som ett misslyckande. Samtidigt finns också en förhoppning 
om att det kan ge möjligheter till vad som kan ses som ett uppskjutet eller 
framtida deltagande. Genom undervisning under lugnare former och efter 
egna förutsättningar skapas möjligheter till utveckling och lärande som krävs 
för ett senare deltagande, i andra undervisningssammanhang eller som sam-
hällsmedborgare.  

I den aktuella kommunen har man valt att satsa på kommunövergripande 
grupper för elever med likartad problematik. Syftet uppfattas bland de inter-
vjuade som tudelat. Ett motiv är att samla kompetens och skapa undervis-
ningsformer som är anpassade för barn med specifika funktionsnedsättning-
ar. På så sätt finns likheter med de läsklasser som anordnades för barn med 
läs- och skrivsvårigheter i grundskolans tidiga historia. Den andra aspekten 
är att det finns ekonomiska fördelar med de övergripande grupperna. Den 
kritik som framkommer bland lärarna är att dessa övergripande grupper blir 
isolerade öar och att det blir väldigt svårt för barnen att gå tillbaka till en 
vanlig klass, segregeringen blir en permanent lösning. Det finns exempel 
från en av de aktuella skolorna på en annan modell, där utgångspunkten är 
en slags kombinerad organisationsform. En grupp elever med en specifik 
funktionsnedsättning tillhör där en av de vanliga grundskoleklasserna men 
får en del av sin undervisningstid i en mindre grupp eller individuellt till-
sammans med specialutbildad personal.   

I skolornas arbete med att forma och erbjuda särskilt stöd inom ramen för 
den ordinära gruppen framkommer exempel på olika slags dilemman som 
lärarna har att identifiera och försöka kringgå (Clark et al., 1998; Dyson 
2001; Nilholm, 2006a, 2007). Ett övergripande dilemma som tas upp i näs-
tan alla intervjuer är att skolan ska möta och erbjuda undervisning till alla 
barn, utifrån deras unika förutsättningar och erfarenheter samtidigt som alla 
elever efter tre år i skolan förväntas uppnå de kunskapsmål som ställts upp 
av samhället. Det är en ekvation som av de intervjuade lärarna ses som svår, 
för att inte säga omöjlig att lösa. I ett bakåtblickande perspektiv kan man se 
att skilda strategier har använts för att kringgå detta dilemma, som till exem-
pel genom minimikurser, kvarsittning, specialklasser eller specialundervis-
ning. Det är strukturer som till viss del har förpassats till historien, men det 
finns också mycket i sättet att hantera dilemmat som lever kvar, om än i 



 170 

andra former och beskrivet med ett modernare språkbruk. Så till exempel 
talas inte om kvarsittning bland de intervjuade lärarna. Däremot menar 
många att vissa barn behöver längre tid på sig, att de skulle ges större möj-
ligheter att uppnå målen om de fick lära och utvecklas i ett långsammare 
tempo. Att gå om en årskurs tillämpas ibland på de studerade skolorna, men 
det sker med restriktion, då ett extra år ses kunna medföra konsekvenser för 
social tillhörighet och självbild. Dessutom är ett extra år i en årskurs något 
som möter kritik från den svenska skolinspektionens sida.  

Som redovisats tidigare förekommer särskilt stöd på samtliga skolor som 
ingår i studien. Det utkristalliseras en, med avseende på tidiga skolår och läs- 
och skrivprocesser, tämligen samstämmig bild av hur detta stöd gestaltas på 
de olika skolorna. Det är en bild som också till mångt och mycket speglar 
lärarnas hållning gentemot barns olikhet och orsaksförklaringar till att svå-
righeter uppkommer för vissa barn i mötet med skolan. Enligt det perspektiv 
som företräds av Berk (2009) och Fischbein (2012) uppstår lärande och ut-
veckling, och därmed också hinder i dessa processer, i ett dynamiskt och 
interaktivt system. Med utgångspunkt i ett sådant synsätt får faktorer knutna 
till individen, såväl som faktorer i den omgivande miljön betydelse. Vilka 
faktorer är det då de specialpedagogiska praktikerna beaktar och riktar åt-
gärder mot?  

Det finns en uttryckt ståndpunkt hos många av de intervjuade lärarna om 
värdet av att barn undervisas tillsammans, det vill säga att förutsättningar för 
alla, även det särskilda stödet, i möjligaste mån bör skapas inom klassens 
ram. Utifrån vad som sägs är det ett pågående arbete och det sker på tre olika 
områden genom förändringar av faktorer i miljön: 1) det teknisk-fysiska, 2) 
det sociala och 3) det didaktiska.  

Det första av dessa områden handlar om att ordna fysiska miljöer och al-
ternativa verktyg som underlättar och gör undervisningen tillgänglig för de 
barn som finns i klassrummet. I det empiriska materialet talas till exempel 
om bärbara datorer med specialfunktioner. I de tekniska, alternativa verkty-
gen ser både klasslärare och specialpedagoger stora möjligheter för att skapa 
miljöer och undervisning som kan anpassas efter de elever som finns i klas-
sen. De problem som lyfts med teknisk utrustning och hjälpmedel är att 
många skolor inte orkar bära kostnaden för inköp, uppdateringar och inte 
heller för support och utbildning till personalen.  

Det andra området handlar om att skapa ett klassrumsklimat som bejakar 
olikhet och det är något som betonas i samtliga intervjuer med lärarna. Ut-
ifrån det som uttrycks av lärarna används en mängd olika strategier som till 
exempel drama, samtal, grupp- och värderingsövningar, massage och också 
mera strukturerade program som till exempel Komet. Flera av dessa kom till 
konkret uttryck vid observationerna på de båda fallskolorna.  

Slutligen det didaktiska området handlar om att skapa goda förutsättning-
ar för lärande, att hitta vägar för alla olika elever. Ett dilemma knutet till 
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detta tredje område, som framträder i denna studie, är att undervisningsfor-
mer som förefaller stimulerande och utvecklande för de allra flesta av barnen 
samtidigt kan medföra att en mindre grupp blir i behov 

Utöver detta arbete som riktas mot klassrumsmiljön består skolornas spe-
cialpedagogiska till stora delar av riktade insatser, som svarar mot individu-
ella och specifika behov hos barnen. Detta stöd kan handla om att stödja och 
träna förmågor eller om att utveckla kompenserande strategier. Lärarna talar 
till exempel om tal-, kommunikations- och språkträning med logo-
ped/talpedagog, handledning/undervisning med hörselpedagog, ominlärning 
(läs och skriv) med specialpedagog och olika varianter av Reading Recove-
ry37. I de studerade praktikerna finns exempel på hur sådant individuellt stöd 
ges i klassrummet genom särskilda datorbaserade träningsprogram.  

Vanligare är emellertid att stödet ges individuellt utanför klassrummet. 
Lärarna uttrycker att denna form av särskilt stöd är svår att genomföra i 
klassrummen, då det ofta bygger på att lärare och elev möts en-till-en. En 
annan aspekt som framkommer är barns rätt till integritet. Den form av stöd 
som avses i denna kategori skulle kunna upplevas ytterst utpekande om den 
organiserades i det offentliga. På så sätt skulle en redan utsatt position ytter-
ligare förstärkas. Ett exempel hämtat från en av intervjuerna är ett barn i 
årskurs 5 som inte kan läsa och får riktad ominlärning i läsning.  

Hur man arbetar med att möta variationen bland barnen kan således för-
stås utifrån generella respektive specifika aspekter. Med utgångspunkt i ob-
servationer och intervjuer framkommer att det särskilda stöd som beskrivs 
och framträder kan placeras in på ett tänkt kontinuum mellan dessa positio-
ner. Åtgärder och stöd kan vara av en sådan generell karaktär att det är svårt 
att skilja från allmänt didaktiskt förebyggande arbete för att möta olikhet 
bland barnen. Empiriska exempel är användandet av Bornholmsmetoden, 
den noggranna genomgången av bokstavsljuden, arbetet med grupprocesser 
eller att specialpedagog och klasslärare arbetar tillsammans under vissa lek-
tioner. Vid den andra ytterkanten förekommer sedan det stöd som känne-
tecknas av att det är format för att möta och stödja barn med specifika funk-
tionsnedsättningar eller svårigheter med lärande/samspel.  

Bland flertalet lärare i studien uttrycks en strävan mot att kunna möta och 
tillgodose olika behov inom klassens ram, utan särskiljning för specialpeda-
gogiska åtgärder. Detta för att skydda barn från stigmatiserande effekter av 
att segregeras från klasskamraterna. Samtidigt uttrycks att de ibland miss-
lyckas med denna intention och dessutom att det finns goda motiv för att 
ordna undervisning under särskiljande former. Det framträder på så sätt ett 
förhållningssätt som präglas av dilemman och ambivalens när det gäller sär-

                               
37 Reading Recovery är ett samlingsnamn för olika former av en metod som utvecklats med 
inspiration från Nya Zeeland. Den bygger på dagliga korta stunder av enskilt arbete med att 
läsa och skriva under avgränsade perioder.   
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skilt stöd och hur detta kan och bör ordnas (jfr Clark et al, 1998; Dyson 
2001; Nilholm, 2006a, 2007). En något annorlunda uppfattning kring vad 
som undanröjer risker för stigmatisering visas hos en av de specialpedagoger 
som arbetar i en skola präglad av stor variation och mångfald. Hon uttrycker 
ett synsätt där förhållningssätt och praktisk utformning går mer ”hand i 
hand”. Häri betonas barns rättigheter, i den mening att alla barn ses ha rätt 
att gå i en skola där olikhet betraktas som något självklart och positivt. Då 
blir det också naturligt att barn får stöd i sina lärandeprocesser i olika kon-
stellationer och former, utifrån sina behov.  

Det framkommer således nyansskillnader i uppfattningarna om möjlighe-
ter och utmaningar i mötet med barns olika förutsättningar, erfarenheter och 
behov hos lärarna. Gemensamt är att de, i enlighet med hur de ser på att svå-
righeter uppstår, menar att särskilt stöd måste utgå ifrån olika nivåer, indivi-
duella och miljömässiga (jfr Fischbein, 2012).  
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9. På väg in i skolan - avslutande diskussion 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa förståelsen av mötet mellan 
olika barn och skolan, och de villkor för barns lärande och delaktighet som 
därigenom skapas. Begreppet möte ges här en närmast metaforisk betydelse 
och innefattar såväl själva övergången till skolan, skolstarten, som tiden före 
och efter denna.  I studien studeras detta möte genom deltagande observatio-
ner i de praktiker barnen är del av, genom att ta del av lärares förhållnings-
sätt och strategier i intervjuer samt genom att ”lyssna till barnens röster” i 
kortare intervjuer/samtal. Intresset är huvudsakligen riktat mot tre olika 
aspekter av det möte som sker: skolstart som en viktig övergång, läs- och 
skrivaktiviteter och särskilt stöd.  

I detta avslutande kapitel kommer jag att, med utgångspunkt i studiens 
syfte, frågeställningar och den tidigare forskning som redovisats, lyfta fram 
och diskutera några av de resultat som presenterats i kapitlen 6, 7 och 8.  
Därefter förs ett resonemang om de dilemman som uppstått och de över-
väganden som gjorts under insamling och presentation av det empiriska ma-
terialet. Kapitlet avslutas med några sammanfattande tankar om studiens 
kunskapstillskott och fortsatt forskning inom det område som berör skolstart.    

Att gå i förskoleklass 
I Sverige föregås inträdet i den obligatoriska skolan för de allra flesta barn 
av ett år i förskoleklass, en ordning som är unik i ett internationellt perspek-
tiv. Det är ofrånkomligt att i en studie som syftar till förståelse av skolstart 
inkludera förskoleklassen och dess funktion och betydelse, då en stor del av 
svenska sexåringar, i likhet med barnen på Marsskolan och Jordskolan, del-
tar i denna frivilliga skolform. Förskoleklass inrättades 1998 på dubbla be-
vekelsegrunder, ekonomiska och pedagogiska (jfr Persson, 2008). Den peda-
gogiska tanken var att få till stånd en sammansmältning av förskolans re-
spektive skolans traditioner och metoder (SOU 1997:21). Den första tiden 
präglades också av en vision om något nytt, en ”barnskola” där barn från sex 
till nio år skulle leka, lära och utvecklas under nya former. Förskoleklassen 
omgärdas av en tämligen lös reglering av frågor som innehåll, undervis-
ningsformer och struktur, något som säkert har bidragit till att den har ut-
vecklats åt olika håll i kommuner och skolområden.  
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De i studien nio representerade skolorna har en organisation som karakte-
riseras av att förskoleklassen på många sätt är skild från övrig skolverksam-
het. Det kan inte spåras mycket av den tidiga tanken om en stadielös 
barnskola där pedagogik och traditioner från förskola respektive skola smält 
samman. På alla de nio skolorna finns gemensamma aktiviteter för och ett 
mer eller mindre utvecklat samarbete mellan förskoleklassen och övriga 
skolan. Trots detta förefaller förskoleklassen att alltmer ha utvecklats till 
något av en ö mellan förskola och skola (jfr Ackesjö, 2010).  

I det som framkommer från det empiriska materialet finns det mycket 
som är positivt med dessa öar. Lärarna ser verksamheten och sitt arbete som 
värdefullt för barnen på väg in i skolan och för deras lärande och utveckling. 
Barnen uttrycker starkt att de tycker att det är roligt att gå i förskoleklass och 
det är också den känslan som förmedlas genom observationerna. De är på 
många sätt del av en för dem positiv verksamhet. Samtidigt betraktas inte 
förskoleklassen som den ”riktiga” skolan av barnen. De beskriver den som 
en klass före skolan och att man går där för att lära sig hur man ska göra i 
skolan.  

Verksamheterna i förskoleklass som har studerats i denna studie kan be-
skrivas med positiva förtecken men det framkommer också tydliga indika-
tioner på att det finns faktorer som måste ses som problematiska med denna 
skolform. Förskoleklassen motiverades ursprungligen av en idé om en syntes 
av förskolans och skolans ganska olika sätt att förhålla sig till lärande och 
undervisning. Detta skulle då komma till stånd genom att sexåringarna flyt-
tade in i skolan och med dem förskollärare och därmed också förskolans 
synsätt, traditioner och metoder. Många av de förskollärare som följde med 
sexåringarna in i skolan blev sedan kvar där som lärare i förskoleklass, där-
ibland lärarna i studien. Under de fjorton år som har gått sedan förskoleklass 
infördes som en egen skolform har den svenska förskolan genomgått stora 
förändringar. Det gäller organisation, styrning och pedagogiskt innehåll, till 
exempel genom inrättandet av en läroplan, Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
(Skolverket, 2010). Även om skolan på många sätt är en trögare organisation 
med gamla traditioner har även den förändrats under det senaste decenniet. 
Vilka förutsättningar har samhället gett förskoleklassens lärare att ta del av 
och i sitt uppdrag kunna förhålla sig till denna utvecklig? 

Vid en övergång från en skolform till en annan har det visat sig vara av 
stor betydelse för barnens lärande och välbefinnande att det skapas gemen-
samma arenor för lärarna att mötas (Athola et al, 2010; Peters, 2010a, 
2010b). Peters kallar dessa arenor borderlands, och det är då något utöver 
möten för att överlämna information som avses. Det handlar om möjligheter 
att regelbundet kunna mötas och samverka kring didaktiska och pedagogiska 
frågor. Genom dessa gemensamma arenor kan en grogrund skapas för att 
utveckla en syntes mellan förskola och skola, i mening av ett gemensamt 
språk, en ömsesidig förståelse och en röd tråd för barnens lärande och välbe-
finnande. I det empiriska materialet talas inte om några sådana gemensamma 
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arenor eller djupare samarbete mellan de lärare som arbetar inom de olika 
skolformerna.  

I en broschyr från Skolverket, riktad till föräldrar, presenteras förskole-
klassen som en verksamhet med en egen identitet, som kombinerar försko-
lans och skolans arbetssätt och metoder och erbjuder barnen ”det bästa ur två 
världar” (Skolverket, 2011b, s. 7). I ljuset av att lärarna i förskoleklass före-
faller ha ytterst begränsad möjlighet till samverkan i didaktiska och pedago-
giska frågor med såväl förskola som skola, framstår det som en svår uppgift 
att skapa denna verksamhet. Vad är det som är det bästa, vem avgör vad som 
är det bästa och hur ska det formas och gestaltas för att ge barnen det bästa 
när det gäller till exempel språk-, läs- och skrivprocesser? Det är en fråga 
som förefaller ha lagts i knäet på de lärare som arbetar i förskoleklass. I det 
perspektivet är det inte särskilt märkligt att den fria leken får stort utrymme, 
då det ofta framställs som det bästa från förskolans domän. Det är heller inte 
konstigt att det som ska representera det bästa från skolan verkar skifta mel-
lan förskoleklasser och att det på många sätt handlar om form, att ”sitta stilla 
med pennan i hand”. De lärare som har ansvaret för att skapa den kombine-
rade identiteten har i den här studien, som i de flesta andra skolor, förskollä-
rarutbildning och yrkeserfarenhet från förskolan. Det fanns naturligtvis en 
pedagogisk idé bakom detta, att undervisningen i tidiga skolår skulle föränd-
ras i riktning mot förskolans syn på lärande, genom att förskollärare flyttades 
in i skolan. Samtidigt kan det synas märkligt att försöka få till stånd en kom-
bination av det bästa från båda sidor utan att lärare med kompetens från båda 
sidor engageras i detta arbete. 

Mot bakgrund av detta utkristalliserar sig de ekonomiska och organisato-
riska bevekelsegrunder som uppmärksammas av Persson (2008) som allt 
viktigare. De lärare som ursprungligen anställdes i förskoleklass anställdes 
inte på samma villkor som lärare i grundskolan utan gavs ett dubbelt ansvar 
för både förskoleklass och fritidshem. På så sätt löstes en del av den tidens 
brist på platser inom barnomsorgen och problemen med att få till barnsom-
sorg inom skolans väggar. Det är en ordning som alltjämt lever kvar och 
som, utifrån mitt sätt att se, i hög grad påverkar det didaktiska arbetet i för-
skoleklass men också den brist på kontinuitet som uppvisas inom detta om-
råde.  

Att skolan genom de mottagande lärarna inte är så intresserade av vad 
som har hänt i skriftspråkligt hänseende i förskoleklass antyds i intervjuerna. 
Även i det avseendet kan en del av förklaringen ligga i att gemensamma 
didaktiska plattformar i så hög grad saknas.  
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Att förberedas för att bli elev 
Det saknas således, som det framkommer i denna studie, helt eller delvis en 
gemensam didaktisk och pedagogisk sfär för lärarna i förskoleklass och 
årskurs 1. Det gör att begreppet förberedelse blir intressant att fundera kring. 
Förskollärarna men även de andra lärarna och barnen talar om förskoleklas-
sens funktion som en tid för förberedelse. Vad innebär då denna förberedel-
se, vad är det barnen förbereds inför och vad är syftet? I det som framställs 
handlar mycket av förberedelsen i förskoleklass om att barnet ska bli välbe-
kant med den omgivande miljön och dess strukturer. Till viss del handlar 
också förberedelsen om att bli elev och att öva på det som ses som viktigt att 
bemästra i och med inträdet i den ”riktiga” skolan. Att barnen under året i 
förskoleklass har gjort sig hemmastadda med skolans miljö, regler och ruti-
ner är uppenbart i det som framkommer i studien. Att bli hemtam i miljön är 
en dimension av förberedelse, en annan handlar om det som leder från det 
gamla till det nya.  

Broström (2003) talar om mentala broar från förskolans lek till skolans 
formella undervisning och i Corsaros och Molinaris (2000) forskning visas 
hur allt större fokus på skriftspråk under den sista tiden i förskolan så att 
säga bäddar för den formella undervisningen i årskurs 1. På så sätt kan för-
skoleklassen ses som överbryggande och underlätta för barnens inträde i 
skolan. Samtidigt kan det vara förvirrande och för vissa barn också proble-
matiskt med den ”dubbla skolstarten”. Detta sett till den forskning och de 
teorier som betonar värdet av att övergångar tydligt markerar ett avslut på 
det gamla och ett steg in i det nya (Corsaro & Molinari, 2000; Garpelin, 
2003; van Gennep, 1908/1997). För barnen är den sista tiden i förskolan, ofta 
i en särskild femårsgrupp, inriktad på att förbereda för att börja i skolan, det 
vill säga i förskoleklass. Sedan följer ett års förberedelse för att på nytt börja 
i skolan, denna gång i årskurs 1. Det blir en lång tid av förberedelser inför att 
börja i skolan och frågan är om förberedelserna leder till att mentala broar 
byggs för barnen och inte bara till att de vet hur de ska göra i matsalen.   

En aspekt av förberedelse som värderas högt av lärarna i förskoleklass är 
den socioemotionella. Barnen kommer till förskoleklass från skilda miljöer, 
förskolor, dagbarnvårdare eller hem. De skall mötas och svetsas samman 
detta första år under skolans tak. En stor del av de pedagogiska aktiviteterna 
riktas mot att skapa en god och trygg social atmosfär och gemenskap. I för-
skoleklassen ska en stabil socioemotionell grund läggas, vilken ska underlät-
ta de utmaningar som inträdet i skolan medför och varpå fortsatt lärande kan 
konstrueras (jfr Bulkeley & Fabian, 2006). Den svenska modellen brukar 
beskrivas som att skolstart sker i två steg. Det pedagogiska arbetet med att 
forma en stabil grupp och en trygg socioemotionell grund kan i förhållande 
till detta förstås som ett första steg. I relation till Bronfenbrenners (1979) 
resonemang om relationernas betydelse och Garpelins (1997) slutsatser om 
den turbulens som en klassbildningsprocess medför för barnen finns goda 
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skäl att högt värdera det arbete som sker i förskoleklasserna när det gäller att 
få samman en grupp. 

I det perspektivet kan det också vara befogat att ifrågasätta den uppdel-
ning eller omgruppering inför inträdet i årskurs 1 som sker på några av de 
skolor som ingår i studien. För barnen på dessa skolor innebär det att de först 
kommer till en helt obekant miljö med många nya kamrater. För vissa barn 
kommer processen med att finna vänner och skapa relationer att gå fort och 
smidigt, medan andra barn behöver längre tid och visst stöd av de vuxna för 
att finna sig till rätta i gruppen. Sedan finns det också barn där processen 
med att skapa relationer och identitet är betydligt krokigare och tar lång tid. I 
det perspektivet måste det ses som problematiskt och som en försvårande 
faktor vid övergången, för vissa barn, att de delas upp på nytt inför årskurs 1. 

På Marsskolan uttrycker lärarna att uppdelningen av barnen ger möjlighe-
ter att skapa väl fungerande grupper inför de första åren i skolan. Barnen ger 
i intervjuerna från årskurs 1 uttryck för att de saknar sina kamrater från för-
skoleklassen och att de i första hand söker sig till dem för att leka och få 
stöd. Efter att barnen har börjat i årskurs 1 framkommer både verbala och 
fysiska uttryck för att problematiska samspelsprocesser på ett tydligare sätt 
än under tiden i förskoleklass är en del av vardagslivet i skolan. Den sociala 
grogrund som preparerats i förskoleklass tas inte tillvara och inte heller den 
trygghet och gemenskap som en kollektiv transition kan erbjuda (jfr Corsaro 
& Molinari, 2000; Garpelin, 2003; Garpelin, Kallberg, Ekström & Sandberg, 
2010); Turner, 1982).  

Att möta skolans krav  
Från och med att barnen börjar i årskurs 1 gäller läroplanens kursplaner och 
kunskapskrav, vilket inte varit fallet i förskoleklass. I de studerade prakti-
kerna konkretiseras detta på ett tydligt sätt. Arbetet i årskurs 1 riktas i stor 
utsträckning mot kursplanernas innehåll och målformuleringar i allmänhet 
och mot språk och matematik i synnerhet. Barnens berättelser om sin vardag 
i årskurs 1 handlar mycket om att arbeta och lära. De talar om att de i första 
klass läser, skriver och räknar. I det som uttrycks finns många olika sätt att 
förhålla sig till skolarbetet. För många framstår det vara efterlängtat, äntligen 
får man börja ”på riktigt” med att arbeta i böcker, och på egen hand i större 
utsträckning. Andra upplever att kraven blir tyngre, att friheten begränsas 
men säger samtidigt att det är något man får acceptera; det är en del av att bli 
större och att bli skolbarn. Det finns också vissa barn som uttrycker starkt 
motstånd mot att inordna sig under skolans krav på ordning eller uppgifter. 
De skulle hellre vilja vara kvar i förskoleklassen. För några av barnen inne-
bär mötet med skolans krav och förväntningar på att lära sig att läsa och 
skriva början på en tid av motgångar och misslyckanden.  
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I ett historiskt perspektiv har skolmognad haft stor betydelse sett till mötet 
mellan olika barn och skolans krav på lärande. Skolmognad är ett begrepp 
som det är lätt att värja sig emot. Det framkallar en inre bild av hur barn 
granskas, testas, bedöms och sorteras inför skolstart och hur några av dem 
inte kommer att hålla måttet. Det är något som på många sätt uppfattas ut-
spelat och främmande i dagens samhälle; det ligger i skolans uppdrag att 
välkomna alla olika barn som de är. Det finns en stark retorik i såväl politis-
ka och ideologiska sammanhang som i pedagogiska om att barnen har rätt att 
mötas där de befinner sig och efter sina förutsättningar när de börjar skolan.  

Det fanns naturligtvis flera olika bevekelsegrunder för de skolmognads-
prov som genomfördes under mitten av det förra seklet. En underliggande 
tanke torde ha varit att undanröja, skjuta på eller åtminstone mildra de miss-
lyckanden man bedömde att mötet mellan barnet och skolans krav på inlär-
ning skulle förorsaka. I detta ligger, som jag ser det, en kritisk punkt som det 
finns anledning att fundera över relaterat till en modernare diskurs och prak-
tik. Vad döljer sig under den retoriska nivån om att möta varje barn där det 
befinner sig relaterat till dagens skolstart? I och med att barnen börjar i 
årskurs 1 ökas risken för att barn upplever tillkortakommanden och miss-
lyckanden i mötet med de krav som ställs på ett specifikt lärande. För barn i 
de tidiga skolåren är dessa krav på måluppfyllelse kopplade till att läsa, skri-
va och räkna.  

Det finns ett påvisat samband mellan barns lärandeprocesser, till exempel 
läs- och skrivprocesser och emotionella faktorer som självbild och psykiskt 
välbefinnande (Fischbein et al., 2006; Gustavsson et al., 2010; Halonen et 
al., 2006; Poskiparta et al., 2003; Taube, 2007a). De negativa spiraler som 
sätts i gång på ett tidigt stadium tenderar att kvarstå eller i många fall eskale-
ra (Lundberg & Jacobson, 1995; Stanovich, 2000). Att det under den första 
tiden i skolan skapas villkor för alla barn, oavsett var de befinner sig, att 
uppleva en positiv lärandeprocess, förefaller vara en av de allra viktigaste 
komponenterna i talet om att möta varje barn efter dess förutsättningar. Det 
är på den punkten Rydelius (2006) menar att den svenska skolan inte lyckas 
fullt ut, med negativa och långtgående konsekvenser för vissa barn. Sverige 
har en skola som välkomnar alla barn när de fyller sju men i många fall ska-
pas inte reella förutsättningar för att förebygga eller hindra att barn i ett tidigt 
skede möter misslyckanden i sitt lärande. Retoriken blir så att säga tom.  

Denna studie gör inte anspråk på att kunna ge svar på hur dessa förutsätt-
ningar ska kunna skapas, men det finns några områden som det kan finnas 
anledning att närma sig och diskutera. Ett av dessa är av organisatorisk ka-
raktär. En av de skillnader som framkom mellan de båda skolorna i studien 
var att den ena av dem, Jordskolan, organiserade undervisningen efter prin-
cipen att barnen i första och andra klass skall ha undervisning i språk och 
matematik organiserad i mindre grupp en viss del av dagen. För barnen i 
årskurs 1 innebar det att nästan hälften av den totala undervisningstiden var i 
mindre grupp, så kallad halvklass. Det är ett sätt att organisera som lever 
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kvar sedan det fanns en statlig reglering om detta och som lärarna uppger att 
de får argumentera hårt för att behålla. På den andra skolan och även på de 
övriga skolorna som ingår i studien finns en strävan mot att ordna undervis-
ning i mindre grupper för barnen i främst årskurs 1. Ordvalet strävan mot 
illustrerar att det är just en strävan. Hur det i realiteten blir beror på en 
mängd kringliggande faktorer. Det kan vara barnantal, tillgång till fritidspe-
dagoger, fysiskt utrymme, tjänstledigheter, schemaläggning med mera. Det 
är med andra ord inte en rättighet för barn att få sin första formella undervis-
ning i svenska och matematik i ett mindre och lugnare sammanhang utan 
något som skolan i bästa fall ”får till”. 

En annan avgörande pusselbit är naturligtvis det som händer inom organi-
sationen, det didaktiska innehållet och hur undervisningen om detta planeras 
och läggs upp. I den här studien har ett särskilt öga riktats mot skriftspråks-
undervisning och villkor för lärande inom detta område. Tidigare studier 
(Fast, 2006; Skoog, 2012) har uppmärksammat en bristande kontinuitet mel-
lan förskoleklassens läs- och skrivaktiviteter och de som tar vid i årskurs 1. 
Detta är något som också framträder i denna studie. Förskoleklassen förefal-
ler på så sätt inte vara fast didaktiskt länkad till årskurs 1 utan förstärker 
bilden av en ö som flyter mellan förskola och skola. Eriksen Hagtvet (2003) 
fann i sin undersökning av den norska sexårsverksamheten att verksamheten 
bestod av vad hon kallar extremvarianterna från respektive skolform, fri lek 
och formaliserad bokstavsinlärning. Det är en bild som till viss del bekräftas 
av denna studie, även om inslaget av bokstäver bara förekom i en av de stu-
derade klasserna.  

Att läsa och skriva i årskurs 1 
När det gäller läs- och skrivaktiviteterna i årskurs 1 ser de tämligen olika 

ut till det yttre genom tyngdpunkt på de individuella respektive de gemen-
samma arbetsformerna. Samtidigt är det innehåll som Jorun respektive Mats 
arbetar med ganska likartat. De observationer som har inriktats på vad bar-
nen arbetar med under lektioner i svenska ger en överraskande samstämd 
bild; det är till och med samma läro- och övningsböcker som används. På 
båda skolorna uppger sig lärarna vara inspirerade av olika synsätt och meto-
der i den första läs- och skrivundervisningen. Man talar både om ljudmetod, 
LTG38 och tematiska arbetssätt och förhållningssättet syns också i praktiken. 
Arbetet med ljudmetod har emellertid en särställning på båda skolorna, på så 
sätt att det utgör en grundstomme i den tidiga läs- och skrivundervisningen.  
Detta är något som värderas på olika sätt inom olika perspektiv på läs- och 
skrivdidaktik.  

                               
38 LTG – läsinlärning på talets grund (Leimar, 1974)  
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Från den mycket omfattande läs- och dyslexiforskningen ses ett grund-
läggande arbete med kopplingen fonem - grafem som viktigt för dem som 
riskerar läs- och skrivsvårigheter (se t.ex. Adams, 1994, Snow & Juel, 2007). 
Från en annan utgångspunkt varnas för risken med att fokuseringen på ljud 
gör att den kommunikativa funktionen av läsning skyms av isolerad färdig-
hetsträning (se t.ex. Liberg, 2006, Skoog, 2012). Lärarna i studien har, i lik-
het med alla andra lärare med ansvar för barns läs- och skrivundervisning, att 
förhålla sig till dessa delvis divergerande ståndpunkter.  

Frågan om värdet av grundarbete med kodning är ett exempel på hur 
forskning inom olika fält och discipliner till viss del ger olika implikationer 
för den didaktiska praktiken. Det finns flera exempel ur det empiriska mate-
rialet, som visar hur lärare påverkas och hanterar att forskning inte kan tol-
kas entydigt utan medger olika pedagogiska implikationer. För lärarna i stu-
dien framstår inte de olika perspektiven på läs- och skrivundervisning utgöra 
något problem. De förhåller sig på ett tämligen pragmatiskt sätt och använ-
der sig av de metoder och arbetssätt som har visar sig fungera för dem och 
de klasser de har ansvar för.  

Däremot finns indikationer på att olika synsätt och forskningsresultat upp-
levs mer problematiska när det kommer till frågan om de barn som möter 
svårigheter i sin lärandeprocess. Hur förhåller sig då lärarna till detta och vad 
får det för konsekvenser för de villkor som skapas för barnens delaktighet 
och lärande? Utifrån det som uttrycks i det empiriska materialet, kan de olika 
synsätten få såväl positiva som negativa följder. Det positiva handlar om det 
som enligt Fischbein (2007a) är styrkan med tvärvetenskaplighet i förhållan-
de till den komplexitet som omgärdar undervisning och i synnerhet när lä-
randet möter hinder. Det bidrar till att det som är en problematisk situation 
kan förstås och angripas från flera olika fronter. Det är något som framträder 
tydligt hos lärarna, kanske framför allt hos specialpedagogerna. De arbetar på 
olika sätt och nivåer för att möta och arbeta med de svårigheter som uppstår 
för vissa barn. Praktiskt gestaltat kan detta innebära att barn kan få stöd på 
flera olika sätt, där olika teoretiska synsätt finns representerade.  

Samtidigt finns också tecken på att forskningsresultat och dess implika-
tioner från olika håll kan leda till en osäkerhet, ett vacklande sätt att förhålla 
sig till frågor om särskilt stöd, specialundervisning och inkludering. Det 
finns i intervjuerna en indikation på att lärarna känner sig otillräckliga. De 
uttrycker att de inte lyckas möta alla barn och ordna för dem på ett ”gott” 
och ”rätt” sätt, utifrån vad som framställs och argumenteras för från olika 
forskningsfronter.   

Under senare tid har det såväl i den politiska som i den forskningsbasera-
de debatten framkommit tecken på att den svenska modellen för skolstart 
ifrågasätts. Det är då ofta med utgångspunkt i att det finns tendenser att Sve-
rige halkar efter i de stora internationella undersökningarna av elevers läs- 
skriv och matematikförmåga. Sveriges relativt sena skolstart och därmed 
start för formell undervisning är en faktor som uppmärksammas. I samband 
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med denna diskussion görs ofta jämförelser med länder som lyckas väl när 
det gäller skriftspråkslärande. Under lång tid har Nya Zeeland varit ett land 
att snegla mot när det gäller framgångsrik läs- och skrivundervisning och 
inspiration från nyzeeländska skolor har på många sätt påverkat svenska läs- 
och skrivpraktiker. Den senaste tiden har emellertid Finland hamnat i blick-
punkten på grund av sina goda resultat i PISA-undersökningar.  

Det finns stora skillnader dessa länder emellan när det gäller frågor relate-
rade till utbildningssystem och didaktik. Så till exempel börjar barn på Nya 
Zeeland skolan när de fyller fem år medan Finland i likhet med Sverige har 
skolstart vid sju. Det finns ändå gemensamma nämnare och en av dessa är en 
stark betoning på och prioritering av tidig läs- och skrivundervisning. En 
annan är att barn som visar tecken på långsam och problematisk läs- och 
skrivprocess erbjuds intensivt stöd av specialutbildade lärare på ett tidigt 
stadium. På Nya Zeeland sätts detta stöd, så kallad Reading Recovery39, in då 
ett barn efter ett år i skolan inte kommit igång med sin läsning. I Finland 
satsas en mycket stor del av de specialpedagogiska resurserna på att ge stöd i 
läsning och skrivning under tidiga år, i förskolan och i synnerhet under de 
första åren i skolan (Kivirauma & Ruoho, 2007).  

Det som är särskilt intressant, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, är det i 
resultaten som pekar mot att Finland har betydligt färre barn som befinner 
sig på den lägsta nivån i jämförelse med andra länder, däribland Sverige. Ett 
annat intressant fenomen är att faktorer som socioekonomiska förhållanden 
och kön har ett betydligt svagare samband med resultat i läsning och mate-
matik än i andra OECD-länder. Bland de finska forskare som för en diskus-
sion om denna fråga (se t.ex. Sarromaa Hausstätter & Takala, 2011; Ström & 
Lathinen, 2012) lyfts den tidiga och mycket omfattande specialpedagogiska 
interventionen fram som en viktig komponent för att förklara skillnaden 
gentemot andra skandinaviska länder. Den finska strategin, och de uppvisade 
framgångarna, ligger på många sätt i linje med och stöder de resultat som 
visats inom läs- och dyslexiforskningen om värdet av tidig och individuell 
intervenering.  

Att vara eller bli i behov av särskilt stöd 
Den bild som framträder i denna studie om hur särskilt stöd betraktas och 
utformas för barn i förskoleklass och årskurs 1 skiljer sig på många sätt från 
den som beskrivs ifrån de refererade länderna ovan. Barnen i förskoleklass 
omfattas av skolans elevvårdande och specialpedagogiska praktik. Special-
pedagogerna och annan stödpersonal finns tillgängliga för konsultation men 
inga direkta insatser görs för att till exempel förebygga att svårigheter upp-

                               
39 Reading Recovery är ett program för tidig intensiv läs- och skrivträning utvecklat av Marie 
M Clay på Nya Zeeland. Se t.ex. Clay (1993) 
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står i läs- och skrivprocessen eller för att stödja enskilda barn eller grupper 
av barn. Det var bara en av de nio specialpedagogerna som berättade om att 
specialpedagoger arbetade direkt med barnen i förskoleklass.  

På så sätt kan man säga att förskoleklassen även i detta hänseende intar en 
mellanställning, ett specialpedagogiskt ingenmansland, kännetecknat av 
kartläggande och avvaktande strategier. På flera av skolorna sträcker sig 
denna avvaktande attityd också över den första terminen i årskurs 1 eller 
längre. Det uttrycks en tanke om att barnen ska få chansen att i lugn och ro 
delta i den första formella läs- och skrivundervisningen utan att behöva sär-
skiljas för enskilda specialpedagogiska interveneringar.  

I samtalen om detta anas en ambivalens hos de intervjuade lärarna, som 
på många sätt speglar essensen i det av Börjesson och Palmblad (2003) 
sammanfattade dilemmat, rätt till stöd kontra rätt till att slippa definieras och 
särskiljas. I det att ambivalensen står för ett noggrant övervägande måste det 
ses som befogat. Skolans och lärarnas sätt att förhålla sig till detta dilemma 
och praktiskt ordna särskilt stöd har stor, kanske avgörande, betydelse för 
barnen, både för stunden och i ett mycket längre perspektiv.  

I de studier som har undersökt hur unga människor ser på det individuella 
specialpedagogiska stöd som de har fått under sin skoltid framkommer att de 
anser sig både ha behövt och haft nytta av stödet men samtidigt att det också 
har fått dem att känna sig segregerade och utpekade (Groth, 2007; Heimdahl 
Mattsson & Roll-Pettersson, 2007, Ingesson, 2007; Nielsen, 2011). Lärarnas 
överväganden och ambivalens kring utformning av särskilt stöd kan ses som 
ett konkret uttryck för att det handlar om ett dilemma. Det som karakteriserar 
ett dilemma är just att det inte är möjligt att upplösa, bara att kringgå på oli-
ka sätt (jfr Dyson, 2001). 

Ett sätt att hantera det specialpedagogiska dilemma som beskrivs är att 
sträva mot att den ordinarie undervisningen på den mera generella nivån ska 
utgå från barnens olika förutsättningar och så att säga inlemma de specifika 
åtgärder som vissa barn behöver. På så sätt minskas risken för att barn ska 
uppleva utpekande och exkluderande effekter av att särskiljas. I det empiris-
ka materialet talas om att man arbetar med detta inom tre olika områden, den 
fysiska, den sociala samt den didaktiska. Samtidigt, av det som uttrycks av 
lärarna, förstås att möjligheterna att ordna ett mera specifikt inriktat stöd i 
det ordinarie klassrummet är små. Klasserna är stora och behoven många. 
Extra vuxenresurser tillsätts bara som en extraordinär insats och den moder-
na tekniken är dyr att köpa in och hålla uppdaterad. Detta är några exempel 
som ges på faktorer som kan bidra till att det upplevs som svårt att rent prak-
tiskt få till att det specifika stödet inlemmas smidigt och blir ett naturligt 
inslag i den vanliga undervisningen, något som K-G Stukát (2005) talar om i 
termer av pedagogisk logistik (s. 59).  

Ytterligare en faktor av betydelse är lärares teoretiska kunskaper som ger 
förutsättningar för att kunna identifiera och stödja barns läs- och skrivpro-
cesser, i synnerhet i de fall då de är problematiska. Som visades av Alatalo 
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(2011) har en stor del av de lärare som undervisar på lågstadiet så otillräckli-
ga kunskaper att de av författaren bedöms sakna förutsättningar att kunna 
bedriva en ”skicklig läs- och skrivundervisning”. Otillräckliga kunskaper 
kan vara en anledning, specialpedagogisk logistik en annan, men risken för 
att det specifika stödet helt uteblir är stor. Det i sin tur är något som kan leda 
till att barns förutsättningar, erfarenheter och behov inte uppmärksammas 
tillräckligt och att negativa cirklar, som senare blir svåra att bryta, skapas 
(Jfr Stanovich, 1986). 

Ett annat sätt att hantera dilemmat är att i enighet med den finländska ar-
gumentationen göra det specifika mera generellt, det vill säga mera vanligt 
förekommande. Den underliggande tanken är då att den stigmatiserade ef-
fekten minskar ju flera som får ta del av den specifika interventionen. Detta 
är ett synsätt som en av specialpedagogerna i studien representerar. I hennes 
sätt att resonera ges generell också en innebörd av naturlig eller oproblema-
tisk: alla barn har en självklar rätt till lärande och därmed också till olika 
slags stöd i dessa processer.  

Vare sig man strävar efter att inlemma det specifika i det generella eller 
att göra det specifika mer generellt finns all anledning att noggrant överväga 
hur särskilt stöd ska utformas. Vad kan de olika erbjudandena innebära här 
och nu för det enskilda barnet och vad kommer det att få för konsekvenser i 
ett längre perspektiv? Det empiriska materialet innehåller inte så många ut-
tryck för barnens perspektiv på särskilt stöd, men från det som finns kan 
ändå slutsatsen dras att liknande stöd kan upplevas på helt skilda sätt av oli-
ka barn. En faktor som ter sig betydelsefull är att stöd planeras och genom-
förs under sådana former att barnet känner sig informerad och delaktig i de 
beslut som tas och, på samma sätt som Jonathan, får göra sin röst hörd.  

Metodologiska överväganden och dilemman 
Avhandlingens syfte att fördjupa förståelsen av mötet mellan olika barn och 
skolan och de villkor för barns lärande och delaktighet som därigenom ska-
pas motiverar väl den etnografiska forskningsstrategi som har använts. Vad 
kan vara mera lämpligt om man vill veta mera om olika barns väg in i skolan 
än att bege sig till de miljöer där barn på väg in i skolan befinner sig (jfr 
Walford, 2008). Just detta, att på nära håll få möjlighet att ta del av det som 
händer genom observationer, samtal och intervjuer, framförs ofta som styr-
kan med att använda etnografiska metoder. På så sätt frambringas ett rikt 
material för de analyser och tolkningar som ger en fördjupad förståelse. Det 
är också den erfarenhet som arbetet med denna studie har lett till. Genom att 
vara på plats i de praktiker där barn befinner sig och genom att lyssna till 
dem och deras lärare, har jag getts möjlighet att närma mig och fördjupa 
förståelsen av olika barns väg in i skolan.  
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Enligt Ödman (2004) utspelar sig den hermeneutiska cirkeln mellan fors-
karen själv, dennes förförståelse och tolkningsobjektet. I denna process är 
den egna förförståelsen både en förutsättning för tolkandet och ett problem. 
Ett problem kan vara att tolkningsobjektet görs till en ”projektionsduk för 
egna önskningar, förväntningar och begär” (s. 112). Detta kan, enligt Öd-
man, delvis hanteras genom att förhålla sig på ett medvetet och kritiskt sätt 
till den egna förförståelsen. De åldersgrupper och miljöer som studerats är 
för mig välbekanta genom den egna praktiken som lågstadielärare och speci-
alpedagog. Befogade frågor är således på vilket sätt studien har tillfört något 
jag inte redan kände till och hur den praktiska erfarenheten påverkat de tolk-
ningar som har gjorts. Det är på många sätt oerhört komplicerade frågor att 
besvara. Utan tvekan har arbetet med studien både bekräftat, utmanat, för-
djupat och förändrat det jag tidigare ”visste” och ”förstod”. Utgångsläget var 
annorlunda än om jag skulle ha närmat mig en miljö där jag inte var hemma-
stadd. Jag har kunnat se att den omfattande ryggsäcken ibland varit till för-
fång. Då jag redan ”visste” svaret, kunde jag uppleva hur erfarenheten kunde 
dämpa den i forskningssammanhang viktiga nyfikenheten.  

Till övervägande del uppfattar jag det ändå som att förförståelsen har 
gagnat mina analyser och tolkningar. Stor förtrogenhet med fältet och erfa-
renhet av att samtala med barn och lärare om deras lärande respektive un-
dervisning har, som jag ser det, underlättat insamlingsfasen och stått för en 
bred och djup kontextuell fond att analysera mot. Samtidigt är det ofrånkom-
ligt att de resultat som presenteras och de val, analyser och tolkningar som 
gjorts påverkats av min förförståelse, det vill säga med Ödmans ord: ”Tiden, 
rummet och vår begränsade självkännedom sätter alltså definitiva gränser för 
den hermeneutiska cirkel vi omsluts av och är en del av” (Ödman, 2004, s. 
113).  

I detta sammanhang kan nämnas att jag för hanteringen av min förförstå-
else haft stort stöd av den forskargrupp jag tillhör vid Mälardalens högskola, 
POET (Pedagogies of Educational Transitions)40, där analyser och texter 
diskuterats. Jag har även haft stor nytta av de doktorandseminarier jag delta-
git i, didaktik vid Uppsala universitet och inom BUSS (Barn och unga i sko-
la och samhälle), Mälardalens högskola. 

 
En brännande punkt i förhållande till etnografisk forskning är den som hand-
lar om etik. Det finns många frågor av etisk karaktär att förhålla sig till när 
man som forskare befinner sig i andra människors vardagsmiljö och kommer 
dem nära, i synnerhet när det handlar om barn. Detta är ett område där det 
under arbetets gång har uppstått många funderingar och dilemman att ta 

                               
40 POET-gruppen vid Mälardalens högskola är en del av ett internationellt nätverk med intres-
se för övergångar inom förskola och skola. Det består av forskare från Skottland (University 
of Strathclyde), Nya Zeeland (University of Waikato), Australien (Charles Sturt University) 
och Island (Iceland University of Education).  
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ställning till. Några av dessa överväganden som uppstod inför eller under 
datainsamlingsfasen har diskuterats i kapitel 4.  

De frågor av etisk karaktär som inte tidigare berörts är de som uppkom i 
samband med att resultat av analysen skulle presenteras och kommuniceras. 
Hur skulle jag gå tillväga för att ge en trovärdig och samtidigt rik bild av de 
praktiker och de aktörer som omfattas av studien utan att samtidigt riskera 
individers integritet och anonymitet? Redan på ett tidigt stadium i forsk-
ningsprocessen förkastades en ursprunglig tanke om att låta några barn vara i 
fokus och på så sätt representera olika barns väg in i skolan. I stället fick alla 
barn från de två skolorna, Jordskolan och Marsskolan, figurera i exempel 
och citat och de benämndes med namn på J respektive M. En bakomliggande 
tanke var att det dels skulle gå att urskilja skoltillhörighet, dels att presenta-
tionen skulle kännas mer personlig genom att barnen gavs namn.  

Vid några seminarier där manustexten diskuterades framkom att det ändå 
gick att följa vissa barn genom texten och att det fanns situationer som möj-
ligen skulle kunna identifieras av de inblandade och uppfattas som kränkan-
de. Min återgivning av en utsaga eller beskrivning av en episod skulle på så 
sätt kunna förstärka en redan utsatt position. Efter dessa diskussioner över-
vägde jag flera olika alternativ att hantera denna fråga. Ett sätt var att helt ta 
bort vissa beskrivningar eller citat som speglar enskilda barns utsatthet eller 
tillkortakommanden. Ett annat var att i än högre grad avidentifiera genom att 
helt ta bort namn på barnen och att skriva om detaljerna i de händelser som 
beskrivs. I dessa överväganden framkommer det dilemma mellan omsorg om 
de personer som ingår i studien och kravet på validitet, något som diskuteras 
av Larsson (2005).  

Som lösning kom jag fram till att det kan finnas en anledning att möjlig-
göra för läsaren att kunna urskilja skoltillhörighet för barn och lärare samt 
yrkeskategori för läraren. Däremot får möjligheten för läsaren att i resultatet 
kunna följa en individs utsagor eller uttryck ge vika för värdet av att skydda 
identiteter. Det innebär att utsagor och händelser citeras och beskrivs med 
namn när det gäller barnen, från vilket skoltillhörighet kan utläsas. Däremot 
är namnen inte kopplade till ett faktiskt barn, något som innebär att det före-
kommer att samma barn ges olika namn och annat kön i olika sammanhang. 
Det kan också vara ett omvänt förhållande, att flera barn representeras av ett 
namn. De situationer som kan uppfattas som kritiska har skrivits om på så 
sätt att detaljer har ändrats. Min bedömning är att de ändringar som har 
gjorts i tillräckligt hög grad skyddar de i studien deltagande personerna från 
identifiering och igenkänning, utan att resultatbeskrivningen blivit så diffus 
att trovärdigheten ska kunna ifrågasättas.  

I studien har funnits en målsättning att, i den mån det är möjligt, tillvarata 
det barnen ger uttryck för, i den praktik som har observerats såväl som i de 
intervjuer som har genomförts. Det är en i många avseenden svår uppgift att 
tolka och förstå barns utsagor och kroppsliga uttryck. Vad som framkommer 
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i en intervju påverkas av många olika faktorer. En sådan är kontakten mellan 
den som intervjuar och den som blir intervjuad, hur man möts, hur man blir 
bemött och hur väl man förstår varandra. En annan faktor handlar om makt-
balans och de förväntningar som implicit ligger i intervjun. Det är faktorer 
som är närvarande i och påverkar alla intervjuer men som, enligt min erfa-
renhet, blir ännu tydligare då det handlar om barn (jfr Einarsdottir, 2007b). 
Vissa barn visar i intervjusituationen att de är måna om att vara till lags och 
ge rätta svar, det vill säga svar som jag som vuxen är nöjd med. På så sätt är 
skolan, med sin mycket tydliga maktbalans mellan barn och vuxna, kanske 
inte en optimal plats att samtala med barn i. Det visade sig att vissa barn 
hade svårt att skilja mig från vissa lärarkategorier och det har naturligtvis 
betydelse för hur de uppfattade de olika rollerna och förväntningarna i inter-
vjusituationen.  

Det var inte i någon av de 76 barnintervjuerna som kritik eller missnöje 
med lärare eller annan personal kom till utryck. Det gällde till exempel bar-
nens svar på frågan om de ville ändra på något i skolan. Detta kan tolkas 
som att relationerna mellan barn och vuxna var goda på de studerade skolor-
na, något som får stöd i de observationer som gjordes. En annan eller kom-
pletterande tolkning är att frånvaron av kritik är en indikation på att barnen 
uppfattade mig som en av skolans personal och därför var försiktiga i sina 
uttalanden om lärare.  

Även om intervjuerna med barnen troligen påverkades av dessa faktorer, 
är det ändå min uppfattning att deras berättelser om livet i förskoleklass och 
årskurs 1 gav ett empiriskt perspektiv som inte hade kunnat erhållas på något 
annat sätt. På så sätt delar jag den uppfattning som framförs av många fors-
kargrupper om att barn både har rätt att bli lyssnade till och att deras per-
spektiv ger ett värdefullt bidrag till forskningen.  

Samtidigt finns det också faktorer att vara uppmärksam på i forskning 
bland barn. Ett förhållande som diskuteras av flera forskare (t.ex. Broström, 
2006b; Dockett et al., 2009) är den spänning som kan uppstå mellan forska-
rens intresse och barnens rätt till sin egen privata sfär. Det kan finnas anled-
ning att hålla en viss distans och inte söka tillträde till barnens alla arenor, 
inre och yttre. Även om fokus i denna studie riktats mot en allmän och styrd 
dimension av livet i skolan finns absolut tillfällen när det uppstått en sådan 
spänning mellan mitt intresse och barnets rätt till integritet. Till exempel kan 
frågorna om kamrater eller om läsning uppfattats som närgångna. De kan 
också bidragit till att barn blivit påminda om och uppmärksammade på sina 
egna tillkortakommanden eller misslyckanden. På så sätt ställer intervjuer 
med barn höga krav på lyhördhet, en slags fingertoppskänsla för det som 
uttrycks av barnet.  

Ytterligare en utmaning när det gäller att fånga barnens perspektiv är att 
de är olika. Hur ska man gå tillväga för att det inte blir bara vissa barns rös-
ter som hörs? I föreliggande studie har de flesta av barnen deltagit genom två 
intervjuer och i de observationer som har gjorts. Många av dem har också 
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aktivt berättat och visat upp arbeten och lekar under den tid jag har vistats på 
skolan. Det finns emellertid några få barn som, även om de har fått tillstånd 
från förälder att medverka, har tagit avstånd från aktivt deltagande genom att 
tacka nej till intervju och också till andra former av kontakt. Enligt Einars-
dottir (2007b) är det viktigt att använda en mosaik av metoder för att få med 
alla, då barn har olika sätt att uttrycka sig. På så sätt hade mina två metoder, 
intervju och observation, kanske ha kunnat kompletteras med till exempel 
barns bilder, texter eller fotografier.   

Intresset i avhandlingen är riktat mot de villkor för barnens delaktighet 
och lärande som skapas i process, där barn och lärare är huvudaktörerna och 
där det för förståelsen kan vara avgörande för att fånga såväl barnens som 
lärarnas perspektiv. Detta har ibland varit något av en balansakt att förhålla 
sig till dessa båda aspekter, då det material som härrör från de vuxnas röster 
och ordnade miljöer är så mycket mer omfattande än det från barnen. För 
vissa områden, som det om särskilt stöd, finns ett begränsat material med 
utgångspunkt i barnens erfarenheter och uttryck. På så sätt har analyser och 
tolkningar av de villkor som skapas för barnen i högre grad grundats på lä-
rarnas utsagor och praktiker.  

Vad tillför denna studie och vilka nya frågor väcks? 
De barn som börjar i årskurs 1 har sedan länge påbörjat sin ”läranderesa” 
men det är i och med den obligatoriska skolstarten de möter tydliga förvänt-
ningar och krav på individuellt lärande. Det finns skilda sätt att förhålla sig 
till didaktiska och specialpedagogiska frågor, till vad som är ”gott” och 
”rätt” för de sex- och sjuåringar som påbörjar sin resa genom skolan. Där-
emot råder enighet om att det som sker på ett tidigt stadium i skolan har be-
tydelse för lång tid framåt, kanske för livet.  

Den här avhandlingen har med utgångspunkt i tre aspekter, en viktig 
övergång i livet, läs- och skrivaktiviteter och särskilt stöd, studerat olika 
barns möte med skolan sett till de villkor som skapas för barnens delaktighet 
och lärande. Analysen av det empiriska materialet har lett fram till de resul-
tat som redovisats i kapitel 6, 7 och 8 och dessa har sedan diskuterats vidare 
i detta kapitel. I denna avslutande del sammanfattas det kunskapsbidrag stu-
dien ger och de nya frågor som uppkommer ur detta.  

För barnen i studien är förskoleklassen ett första steg in i skolan, något de 
delar med de flesta andra svenska barn. Mot bakgrund av det som uttrycks 
av barn och lärare framträder en på många sätt positiv bild av denna verk-
samhet, detta sett till formandet av social gemenskap och till vad som skulle 
kunna benämnas inskolning i en ny kultur. Det finns också faktorer som 
måste ses som problematiska med denna skolform och som det kan finnas 
anledning att stanna upp inför och diskutera i ett vidare sammanhang. I för-
hållande till skolstart som en viktig övergång i livet, betonas i många sam-
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manhang förskoleklassens överbryggande och dämpande funktion. Det är 
något som till viss del bekräftas av denna studie, övergången till skolan före-
faller på vissa sätt vara odramatisk för barnen. De är hemtama och välbekan-
ta med skolans miljö och kultur och ger inte uttryck för någon allvarlig oro.  

Samtidigt visas att organisationen med förskoleklass innebär två faktiska 
övergångar inom loppet av ett år, i förhållande till förändringar av aktivite-
ter, relationer och roller. Då övergångar har stor betydelse, i synnerhet för 
barn som är sårbara, är frågan om betydelsen av ”två skolstarter” viktig att 
hålla levande i diskussionen om och hur den svenska modellen för skolstart 
ska utvecklas.  

Tidigare forskning har uppmärksammat förskoleklassens position som en 
ö eller ett gränsland. Det är en bild som förstärks av denna studie. Förskole-
klassen kan beskrivas som svagt länkad till såväl förskola som till skola. I 
enlighet med tidigare undersökningar framträder ett didaktiskt brott mellan 
förskoleklass och årskurs 1. I förskoleklassen är aktiviteterna huvudsakligen 
av förberedande karaktär, där lek och ”skoljobb” varvas. Den bild som fram-
kommer stämmer ganska väl med hur verksamheten för norska sexåringar 
beskrivs. Den kan liknas vid två ”silos”, två parallella spår med rötter i de 
skilda kulturerna, förskola och skola, snarare än en sammansmältning av det 
bästa ur två världar. Frånvaron av gemensamma arenor för pedagogiska och 
didaktiska spörsmål, borderlands, för lärarna inom de tre skolformerna för-
skola, förskoleklass och skola, är uppenbar. På de båda fallskolorna saknas 
på många sätt en ”röd tråd” som didaktiskt länkar samman de båda prakti-
kerna.  

När barnen börjar i årskurs 1 läggs en mycket stor didaktisk tyngd på 
skriftspråkslärande och matematik. Klasslärarna i studien använder sig av 
olika arbetssätt och metoder för att tillgodose barnens olika behov. På Jord-
skolan organiseras denna undervisning i så kallad halvklass och det är en 
ordning som de är ensamma om av de nio skolorna.  Övriga skolor organise-
rar mindre grupper i den mån det är möjligt. Skolornas möjligheter att erbju-
da barn stöd i tidiga läs- och skrivprocesser genom undervisning i mindre 
grupper förefaller vara avhängigt faktorer på organisationsnivå eller hur väl 
lärare kan argumentera för detta. I förhållande till de många forskningsresul-
tat som betonar rika läs- och skrivpraktiker och tidiga insatser för att möta 
hinder måste detta ses som anmärkningsvärt.  

Det finns ett samarbete mellan klasslärare och specialpedagoger på alla de 
nio skolor som ingår i studien. Förskollärare och klasslärare kan få rådgiv-
ning och handledning av specialpedagogerna och gemensamt görs också 
noggranna kartläggningar över var barnen befinner sig i sin lärandeprocess. 
Samtidigt framträder på skolorna en tämligen avvaktande attityd. På både 
Marsskolan och Jordskolan finns en policy att vänta med specialpedagogiska 
interventioner, inom och utanför klassrummet, till andra terminen i årskurs 1 
eller längre. Kring de specialpedagogiska frågorna, som när och hur inter-
ventioner och stöd ska formas och erbjudas framträder en tydlig ambivalens 



189 

hos lärarna. De balanserar på en tråd som upplevs skör. Hur ska barn som 
behöver stöd, ibland av specifik karaktär, kunna erbjudas detta utan att sam-
tidigt uppleva att vara utpekad eller annorlunda?  

Mot bakgrund av att svenska elever uppvisar en nedåtgående trend i in-
ternationella undersökningar om läs- och skrivförmåga, finns anledning att 
uppmärksamma dessa tidiga didaktiska och specialpedagogiska villkor för 
barns läs- och skrivprocesser. Massiva forskningsresultat pekar på att såväl 
rika och teoretiskt välgrundade didaktiska miljöer som tidiga specialpedago-
giska interventioner, generella och specifika, har stor betydelse i arbetet med 
att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Det finns också studier 
som ger starka indikationer på att didaktiska praktiker som ger goda förut-
sättningar och stöd för skriftspråkslärande minskar risken för socioemotio-
nella problem och psykisk ohälsa. Det finns anledning att uppmärksamma 
det som betonas både i forskning och i en av lärarintervjuerna om att det 
sociala samverkar med lärandet och att bägge är lika viktiga för barns läran-
de och delaktighet.   

Det måste ses som mycket angeläget att diskutera, forska om och satsa re-
surser på att utveckla didaktiska och specialpedagogiska praktiker som i 
större utsträckning förmår möta barnen där de befinner sig. Ett av de dilem-
man som framkommer är problemet med att erbjuda specifikt stöd utan att 
det ger stigmatiserande effekter. På så sätt är forskning som kan visa på vä-
gar att kringgå detta dilemma synnerligen viktig. Frågan är hur praktiker kan 
utvecklas så att de erbjuder ett demokratiskt deltagande och ett specifikt 
anpassat stöd till de barn som behöver.  
 
Sammantaget förefaller det vara av stort värde att i större utsträckning än 
hitintills satsa på forskning som kan ge underlag för att utveckla de didaktis-
ka och specialpedagogiska praktikerna för barn i tidiga skolår. I denna av-
handling har olika aspekter av skolstart fokuserats. Dessa olika intressesfärer 
ger också en plattform för att ytterligare fördjupa förståelsen inom respektive 
område i framtida studier. Det finns många ytterligare frågor att söka svar på 
när det gäller skolstart relaterat till övergångar, läs- och skrivprocesser eller 
särskilt stöd.   

Genom ett just påbörjat projekt inom POET-gruppen vid Mälardalens 
högskola ges möjlighet för mig att fortsätta min forskning inom det område 
som berörts i avhandlingen. Det är genom ett, med VR-medel finansierat 
forskningsprojekt som sträcker sig fram till och med 2015, ”Borderlands, 
Bridges and Rites of Passage - Understanding Children’s Learning Journeys 
from Preschol into School”. Syftet med detta projekt är att i ett longitudinellt 
och komparativt perspektiv fördjupa förståelsen av barns olika vägar in i 
skolan och av deras ”läranderesor”. Det innefattar etnografiska fältstudier i 
tre svenska kommuner. Ett motsvarande projekt genomförs parallellt av en 
forskargrupp vid Waikato University på Nya Zeeland.  
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Att, i den mån det är möjligt, söka barns uppfattningar och perspektiv, är 
kanske det som har varit mest utmanande men också mest spännande i arbe-
tet med denna avhandling. Trots att jag har arbetat bland och tillsammans 
med barn under många år har deras perspektiv på vuxenvärldens ordnade 
praktiker och undervisning lett till nya insikter. Ingången i denna studie var 
en strävan mot fördjupad förståelse av olika barns möte med skolan, bland 
annat genom att tillvarata deras eget perspektiv. Så här i efterhand kan kon-
stateras att det är stor skillnad, större än jag förutsett, i hur olika barn explicit 
och implicit uttrycker att de upplever mötet med skolan, dess praktiker, 
övergångar, undervisning, förhållningssätt och interventioner. Det finns star-
ka skäl att i än större utsträckning ta del av olika barns perspektiv i forskning 
om didaktiska och specialpedagogiska frågor och även i det praktiska arbetet 
med att besluta om och utforma praktiker.  
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Summary 

Introduction 
This thesis discusses the start of school, and the meeting between different 
children and the school environment, in terms of the conditions that have 
been set for participation and learning. The term “meeting” is regarded as a 
metaphorical description of the period before and after the mandatory start of 
school: the spring semester of pre-school, first grade, and the transition be-
tween the practices of these environments. The expression “different child-
ren” is meant to signal that attention is given to the diversity of children with 
different capabilities, experiences, and needs that come together in a pre-
school-class. The time leading up to and following the start of school is an 
important period in life. For some children, it is also a critical one, which is 
said to carry long-term importance. The transition between different forms of 
school may infer extra stress for children who are especially vulnerable. 
Sometimes, this stress can be linked to increased expectations and demands 
on reading and writing abilities. Inadequacies in the early stages of reading 
and writing acquisition is one of the most common reasons that children are 
offered special-pedagogical support during their first years of school. In 
addition to the substantial risk of these difficulties continuing to affect future 
learning, research shows that there is a connection between successful acqui-
sition of the written language and psychological well-being. The specifics of 
the meeting between different children and the school environment thus af-
fect children’s future learning and well-being to a great extent. The scope of 
this study is aimed at the meeting between children with different capabili-
ties, experiences and needs and the practices of the school, with regard to 
the conditions that have been set for participation and learning during this 
meeting. 

Background 
In this section, three different aspects of the start of school are discussed: the 
start of school as an important transition in life, reading and writing activi-
ties, and special-pedagogical support. First, a review of how the start of 
school has been viewed and organized in Sweden will be given.  
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The Swedish public school was instituted in 1842 and supplemented with 
an ordinance on separate divisions for the teaching of novices in 1858. Dur-
ing the 1940s, the mandatory start of school for children at the age of seven 
was established. In the period that followed, great care was taken in studying 
the maturity of children in regards to the start of school, and in taking com-
pensatory measures, such as the founding of school-related maturity classes, 
for the children who were deemed as too immature for school. During the 
latter part of the century, another view takes precedence, which is clearly 
expressed in the steering document. Under this view, the responsibility of the 
school in terms of meeting the children and supporting their learning and 
development from their own conditions is emphasized. (Ahlström et al. 
1986; Bladini, 1990; Nordström, 1968) 

Since 1998, the municipalities of Sweden are required to offer all six-
year-olds a place in a preschool-class. The introductory parts of the curricu-
lum, Lgr11 (Skolverket, 2011b), dealing with value-systems and overall 
goals comprise the operation of a preschool-class as well, although the part 
that deals with syllabi and prerequisite knowledge does not. The preschool-
class was founded as its own form of school in order to bridge the gap be-
tween pre-school and elementary school in such a way that a synthesis of 
these seemingly different pedagogical environments and traditions was 
achieved (SOU 1997:21). There were also financial and practical incentives 
to the founding of this form of school (Persson, 2008). Although the pre-
school-class is often situated within the same physical location as the ele-
mentary school, the organization and pedagogical content of the former vary 
greatly between schools and municipalities.  

This study uses the term “transition”, which may be interpreted as a 
process of shifting from one context to another, in this case two different 
forms of school. Research shows that transitions are important events in life, 
which can be of an individual or a collective nature. The experience of these 
transitions is of the utmost importance to the individual (Fabian, 2007; Gar-
pelin, 1997; Rogoff, 2003). The studies that focus on the children’s perspec-
tive on transitions show that they often express ambivalence towards - and in 
connection to - the transition from pre-school to elementary school. As dem-
onstrated by e.g. Corsari and Molinari (2000), children’s sense of joy and 
pride in the face of the new challenges that are presented at the start of 
school is intermingled with a sense of loss over the freedom of structure and 
play that they experienced in pre-school.  

The other aspect of the start of school that is discussed in this study is the 
teaching and learning of reading and writing. These issues constitute the 
field of didactics that, apart from mathematics, has the greatest impact on the 
teaching of first-year students. This area has been thoroughly studied from 
different research perspectives, and has given rise to several theories and 
debates over the years. At present, there is a relative consensus regarding a 
number of factors that are seen as favorable for gainful reading and writing 
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acquisition. One of these factors is the presence of a rich and stimulating 
written language environment in pre-schools and schools, which provides 
children with good conditions in which to develop their written language 
competence (Adams, 1990; Liberg, 2007). It is well established that there is 
a connection between phonological awareness and the development of read-
ing and writing abilities and numerous studies suggest that structured lan-
guage games during pre-school have significant benefits for the future 
progress of students’ written language development (Lundberg, Frost & Pe-
tersen, 1988). Yet another determining factor is the theoretical competence 
of the teachers when it comes to the development of language, reading, and 
writing, as well as their ability to establish good relations and environments 
for learning (Hattie 2009; Snow, Griffith & Burns, 2005). There are certain 
indications that the transition between a preschool-class and the first year of 
school purports a pedagogical gap when it comes to the processes of reading 
and writing. The education does not follow a natural progression, but is “re-
set” when the children reach their first year of school (Fast, 2007; Skoog, 
2012).  

For children in elementary school, a difficulty in the reading and writing 
process is a common reason as to why children are offered special-
pedagogical support. How this support is offered, arranged, and shaped de-
pends on different attitudes towards the theoretical understanding of how 
difficulties in reading and writing originate. In later years, the special-
pedagogical discourse has been characterized by inclusiveness. There is a 
strong ambition towards guaranteeing that all children are offered their edu-
cation together, under democratic forms. When it comes to the deeper under-
standing of the term inclusiveness, and its practical applications, there are 
several divergent opinions. It is clear that both the rhetoric surrounding spe-
cial support and inclusiveness and their practical applications are characte-
rized by great complexity and dilemmas (Dyson, 2001; Nilholm, 2006b). 
 
The aim of this thesis is to deepen the understanding of how different child-
ren face the school environment, based on the conditions that have been set 
for participation and learning, with special regard to literacy.  
 

 What characterizes the practices that children encounter in their en-
try to school, and the transition that takes place between pre-school 
and first grade? 

 What characterizes the didactic and special-pedagogical viewpoints 
and strategies of the teachers when facing different children’s capa-
bilities, experiences, and needs? 

 What distinguishes the meeting between different children and the 
practices of the school, based on their narratives and actions? 
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Theoretical starting-points 
The theoretical standpoint at the core of the methodological consideration 
and choice of analytical tools for this study is a dynamic and interactinal 
perspective (Berk, 2009; Fischbein, 2012). Taking inspiration from theories 
of developmental psychology, ecology, and socio-culture, this perspective 
suggests that children’s development and learning can be viewed as a meta-
phorical weave. The child (mind and body) and the environment (physical 
and social) constitute a dynamic and interactive system. The teaching, de-
velopment, and participation of children thus take place in a complex and 
dynamic system governed by inner- as well as outer factors.  

In order to understand transitions and their importance for children, Bro-
fenbrenner’s (1979) ecological system has been useful. According to this 
theory, a transition is characterized by changes in activity, relationships, and 
roles. Another analytical term that has been applied in the present study is 
rites of passage (Garpelin, 2003, in press; van Gennep, 1908/1997). This 
term stands for the culturally bound rituals that can be related to different 
developmental and life crises in connection to transitions between different 
stages of individual people’s lives. Through these rituals, the individual can 
handle different transitions with more ease, especially when they occur in 
the company of other people. In this context, Corsaro and Molinari (2000) 
discuss so-called priming events. A transition between two contexts can lead 
to individual as well as collective vulnerability (Garpelin, 2003). The rela-
tionships that are created can be of a vertical or horizontal nature (Janson, 
2001).  

Written language learning is of particular pedagogical importance to the 
practices that have been studied. The acquisition of written language cannot 
be equated to that of spoken language, since they differ in many ways (Vy-
gotsky, 1934/1986). Therefore, focused and qualified teaching of the alpha-
betical principle is necessary for many children (Lundberg, 2010).  

The theories that have emerged from thorough research on reading and 
writing processes highlight the value in heeding the form and function of 
language in education. When it comes to children who are at risk of facing 
difficulties, activities that strengthen the connection between phoneme and 
grapheme are emphasized (Adams, 1999; Kamhi & Catts, 2012; Snow & 
Juel, 2007). Stanovich (1986, 2000) claims that there is a significant risk for 
young children who encounter difficulties in their introduction to reading 
and writing to end up in negative spirals, so that a so-called Matteus effect 
arises. Furthermore, since shortcomings in early written language teaching is 
assumed to influence future learning and psychological well-being, the crea-
tion of didactically rich language environments is deemed of utmost impor-
tance, as is the early identification and support of children who are consi-
dered vulnerable or at risk of encountering difficulties in the processes of 
written language. In relation to this, Fischbein’s (2012) model of education 
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climate is relevant. According to this model, educational situations can be 
described from a basis of the parameters freedom – control and stimuli – 
non-stimuli in four fields: free and stimulating, free and non-stimulating, 
controlled and stimulating, and controlled and non-stimulating. The freer and 
less stimulating, the greater the importance of the factors tied to the individ-
ual. Another concept that affects how conditions for teaching are created is 
Vygotsky’s (1934/86) theory on the proximal development zone. According 
to this theory, education should consider where the child is situated deve-
lopmentally, as well as offer a practical support in the learning process. In 
connection to the transition between two forms of school, research empha-
sizes the value of creating common arenas of pedagogy between teachers, 
also known as borderlands (Peters, 2010a, 2010b). 

Skidmore (1999, 2002, 2004) identifies three different paradigms, or tra-
ditions, in the theoretical understanding of special-pedagogical issues, i.e. 
how difficulties in teaching and development can be explained and met. The 
psycho-medical viewpoint is characterized by a positivistic research view 
with roots in psychology and medicine. The individual attributes are in fo-
cus, and the school-related difficulties are primarily associated with these 
attributes. Another approach is that sociological or organizational issues are 
given a high degree of explanation. Skidmore argues that special-
pedagogical matters are too complex to approach from any of these stand-
points. In order to do so, a standpoint which heeds the individual, their sur-
rounding environment, and above all, the interaction between the two is 
needed, a so-called interactive standpoint. Moreover, the theoretical discus-
sion on special-pedagogics must take into account the dilemmas that are 
connected to providing education for all different kinds of children (Clarc, 
Dyson & Millward, 1998; Dyson, 2001, Nilholm, 2007). 

Methodology   
Methodologically, this study can be placed within the ethnographic field, in 
the way that the empirical study, which aims to extend the understanding of 
the meetings between different children and the school environment, has 
been conducted in an environment where such meetings actually take place 
(Hammersley, 2006; Walford, 2008). The empirical data at the core of the 
study has been collected using methods that are common within the ethno-
graphic tradition: participant observations, qualitative interviews, and gather-
ing of documents. The study has also been inspired by hermeneutic tradition, 
as described by Ödman (2007).  

The empirical study comprises, in an initial step, qualitative interviews 
with special pedagogues who have distinct responsibilities for children in 
preschool-classes and first year of elementary school in nine different 
schools in the same municipality. They all have a degree in special pedagog-
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ics, but come from different professional backgrounds, such as pre-school 
teachers, teachers in leisure time center, elementary school teachers, or mid-
dle school teachers.  

Another part of the empirical material is a multiple case study, which has 
been conducted in two of the nine schools. At each of these schools, the 
Mars School and the Earth School, the children of a class have been fol-
lowed from the spring semester of preschool-class until their first year of 
elementary school. The collected data originates from participant observa-
tions, primarily from activities related to (written) language and mathemat-
ics, as well as from interviews with children and teachers. Documents and 
plans from the different schools have been collected as supplementary ma-
terial. The Mars School is a public grade school which is centrally located in 
a medium-sized Swedish city. In preparation for the start of school, the pre-
school-class at this school has been divided into the established mixed-age 
groups of children in grade 1 to 3.The Earth School is a school for grades 
pre-school to 9, and is located in the same municipality, but in a smaller 
community outside of the city. At the Earth School, classes are, if possible, 
maintained until year 9.  
 
The empirical data is summarized in the table below:  
 

 

Spring Semester 
2009 

Fall Semester 
2009 

Spring Semester 
2010 

M
A

R
S 

SC
H

O
O

L
 

Observations 
 

6 9 3 

Interviews 
Children 

17 16  

Interviews 
Pre-School Teachers 

2   

Interviews Class 
Teachers 

 1 2 

Interviews 
Special-Pedagogues 

1  1 

 

E
A

R
T

H
 S

C
H

O
O

L
 

Observations 
 

8 9 2 

Interviews  
Children 

21 22  

Interviews 
Pre-School Teachers 

2   

Interviews Class 
Teachers 

1  1 

Interviews 
Special Pedagogues 

1  1 

 
 Interviews 

Special Pedagogues 
7   

Table 5.  Summary of empirical data 
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According to ethnographic and hermeneutical tradition, processing and anal-
ysis of the collected data can be seen as an ongoing practice which is started 
during the actual field work. This process can metaphorically be described as 
an oscillation between the part and the whole, between that which is close to 
experience and that which transcends it. (Gustavsson, 2000a, 2000b; Ödman, 
2007)    

Results 
From pre-school to first grade 
The results show that the preschool-class plays an important part in the 
child’s entry into the school environment. At the Mars School and the Earth 
School, a preschool-class is arranged during 15 hours per week for the six-
year-olds who wish to participate. Two pre-school teachers work in each 
class respectively, and their job description also includes working at the lei-
sure time center of the school after the pre-school activities have finished for 
the day. In the preschool-class, great importance is placed on creating a good 
socio-emotional foundation for children to stand on when facing the chal-
lenges of school. Another prominent function concerns the practical prepara-
tion of children for first grade, to make them at home with the culture of the 
school and their upcoming roles as students. The teachers draw parallels 
between preschool-classes and a bridge that slowly leads children from pre-
school to school. They put great value on this bridge in terms of children’s 
well-being and learning, since it slowly and carefully eases them into the 
school environment. In addition to the preparatory aspects, such as “sitting 
still with pencil in hand”, as one pre-school teacher put it, about half of the 
time in preschool-classes is allocated towards free play. Free play in this 
context means that the children choose activities and playmates themselves.  

The children of preschool-classes report that they enjoy being there and 
the activities that they participate in. They view the preschool-class as a way 
of preparing for “the real school” and their responses to the expectations for 
first grade are mixed, but mostly of a positive nature. An expressive quote 
from one of the children describes the feeling as “a fun kind of excitement 
and a boring kind of excitement” 

The bridging function of the preschool-class thus validates certain parts of 
this study, in that the children seem to feel at home and safe when starting 
school because of the year spent in a preschool-class. At the same time, it 
seems that the entrance into first grade is characterized by such transitions 
that it can be described as “a second start of school”, with all that it implies. 
These changes are visible when it comes to activities, roles and relations. 
The activities are shifted towards a higher degree of control and are focused 
on reading, writing, and mathematics. The role of the student and the expec-
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tations that are tied to this new role is clearly developed, and the children get 
a new teacher, which constitutes a great and meaningful change when it 
comes to relations. This is where an important difference between the two 
groups can be observed. In the Earth School, the start of school took place 
collectively, i.e. the children that bonded with each other during the year in 
pre-school also joined first grade together. The children at the Mars School 
were divided into groups in preparation for the first grade, which meant that 
the transition lead to greater changes when it comes to relations, since a 
largely new class-establishment process must take place. It is clearly visible 
from the children’s narratives that they experienced the environment during 
their first year of school with more social unrest than in pre-school.  

Reading and writing in the preschool-class and first grade 
When it comes to the activities tied to written language in the preschool-
class, they are characterized by free play, language games, and more formal 
“school work”. The preschool-class teachers in this study are clear in their 
assertions that their operation should be imbued with play and joy, providing 
an opportunity for students to “try their hand” at things. They also arrange 
activities of a more formal nature with common assignments in order to pre-
pare the children for the “schoolwork” of first grade. Among the things that 
children express, their appreciation for the activities on offer is highlighted. 
Simultaneously, the children who have progressed far in their reading and 
writing process, state that they mainly read and write at home, rather than in 
school. Since many of the activities are based on free choice, the differences 
between children are apparent in whether they choose to participate in activi-
ties concerning written language.   

Formal and continuous education in reading and writing commences 
when the children of the study start their first year of school. Teachers from 
both schools that have been closely studied all have different didactic strate-
gies of handling the different capabilities, experiences and needs of the 
children. At the Mars School, the organization is structured around the idea 
that children should work according to their own conditions and at their own 
pace. This is a way of working that, according to what is expressed, appears 
to suit some of the children well. These children work independently and 
progress rapidly. However, other children state that it is confusing and 
stressful to handle the individual syllabi. 

At the Earth School, the education in reading and writing is conducted 
with a focus on the common ground, where the core of the education is one 
letter per week that is treated in different ways. This is another environment 
where the approach to school work creates diverse conditions for different 
children. Some seem to thrive in the common, clear, and slow progression of 
work, whereas others implicitly express a need for greater challenges. One 
downside of this common progression of school work and similar assign-
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ments for all students is that individual shortcomings are very noticeable. 
Differences between children and achievements are obvious. The approaches 
to work at the two schools are different, but there are also common denomi-
nators, in the way that the first education in reading and writing emphasizes 
the code of written language, i.e. the connection between phoneme and gra-
pheme. Furthermore, classwork includes several ways of working with lan-
guage and texts, both in terms of the form of the language, and its function.  

All teachers in the different forms of schools state that they strive towards 
making the education enjoyable, stimulating and at a proximal development 
level for the children, but that they go about doing so using different strate-
gies in their practical work. One such difference is how teachers relate to 
freedom and control in the didactic activities. Tension can arise between 
these different viewpoints even within the same practice. It is difficult to 
maintain a balance between trusting the fact that children learn and develop 
when offered a stimulating and enjoyable learning environment and, on the 
other hand, risking that children “choose” not to participate in activities that 
they deem uninteresting and/or difficult, consequently giving rise to Matteus 
effects. The teacher narratives stress their efforts to face the children on their 
own terms and to increase their motivation. However, this is not always 
possible, so different kinds of incentives based in encouragements and/or 
rewards are also used. The children’s narratives suggest that these individual 
rewards are appreciated intermissions. They can take the form of play-time 
building LEGOs or playing computer games. The collective rewards are also 
much appreciated, but it is worth noting that there are indications that child-
ren who jeopardize or cause the termination of these common rewards are 
disliked by their peers.  

The transition between preschool and first grade infer a didactic break in 
the children’s reading and writing process in the way that the work that was 
introduced in the preschool-class is not naturally continued during first 
grade. For the teachers of the preschool-classes and first grade classes that 
are included in this study, there is a lack of common arenas, or borderlands, 
in which to discuss and develop the didactic work. As a result, the two forms 
of school are not didactically linked. Nevertheless, there are some schools in 
the study that employ a common methodology (the syllable-method) for pre-
school, preschool-class, and first grade. This methodology functions as a 
common line of work, leading the children through the different forms of 
school.  

Special support in the preschool-class and first grade 
The teachers in this study find it difficult to access extra resources in the 
preschool-class, meaning that they have to have to set up and supply special 
pedagogical support to the children who need it themselves. It is unusual that 
the special pedagogues who are responsible for the preschool-class have 
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allocated time towards working among the children. Therefore, the pre-
school-class can be described as a special-pedagogical no man’s land. The 
teachers of both preschool-class and first grade have access to counseling 
from special-pedagogues and other student health staff (e.g. school nurse, 
school psychologist). Surveys of where children are situated in terms of the 
reading and writing processes are done from the start of the spring semester 
in first grade. Due to the transition to first grade, the special-pedagogical 
effort is more markedly focused towards the children at risk of not fulfilling 
the knowledge requirements of the school.  

The special-pedagogical practice that is used for the children is a multi-
level effort, partially based on different theoretical grounds. Within the 
framework of the classroom, special support is organized on a more general 
and preemptive level, in which three different fields can be identified: the 
technical-physical, the social, and the didactic. The specifically focused sup-
port, e.g. language, speech, and communications training for children with 
special needs within these areas, is seen as difficult to organize in a success-
ful and ethical way within the framework of the classroom. In the schools 
included in the case study, teachers wait to put this type of individual sup-
port into practice until the spring semester of first grade or later. Based on 
the teacher interviews, the effort to offer and shape special-pedagogical solu-
tions for different children are associated with a great deal of ambivalence 
and dilemma. 

Since the teachers in the study try to organize support for the children 
who need it within the framework of the classroom, when possible, and us-
ing the resources that are at hand, the empirical data has very little to say 
regarding the individual experiences of the children. However, there are 
some situations that indicate that different children view this support in vary-
ing ways. From their narratives, it becomes clear that there are certain cir-
cumstances during which leaving the classroom group is seen as especially 
negative. These situations arise when the classroom activities are regarded as 
fun or constitute a common experience, but also when it is associated with 
uncertainty regarding what is about to happen or where the child is going. 
Another critical situation occurs when the separation from the classroom is 
seen as a punishment, and not a support.  

The teachers in the study remain positive about the vision of the inclusive 
school that is expressed in the declaration of Salmanca, and also view the 
possibilities created from changed attitudes and alternative tools in a positive 
light. Even so, there are certain reservations to this approach, since it is not 
seen as possible to meet the needs of all children within a grade school class. 
The teacher narratives indicate that they experience great challenges in the 
effort to meet the conditions, experiences, and needs of different children 
under inclusive forms. To move the teaching into special learning groups is 
seen as a failure, for the teachers as well as the school, when it comes to 
certain children, whereas this can be viewed as a good solution for others. 
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Teachers stress that the decision should always be based on an individual 
evaluation of what would be the best solution for the child.  

Teacher narratives on how difficulties in learning and development origi-
nate put a high explanative value on explanations that can be tied to the indi-
vidual, based on a so-called psycho medical perspective. Certain categories 
of children are seen as especially vulnerable. Maturity is discussed as a criti-
cal factor in the interviews, and some children might need more time to ma-
ture than others. Other factors that are discussed are disabilities or diagnosis. 
When it comes to the medical diagnosing of children’s learning or behavior-
al difficulties, teachers identify pros as well as cons. Another factor that is 
regarded as critical is the social living conditions of the children. Teachers 
also mention factors in the surrounding environment that can contribute to 
the rise of difficulties. Teacher narratives are usually based in an interactive 
perspective, i.e. that difficulties can be said to originate in the meeting be-
tween children and their surrounding environment. One example of this is 
how difficulties can arise for children with disabilities when faced with large 
classes and a high degree of freedom in the working process.  

Concluding remarks 
When children start first grade, they have started their “learning journey” 
since long before, but it is in connection to the mandatory start of school that 
they face clear expectations and requirements on individual learning. There 
are different ways to relate to didactic and special-pedagogical issues of 
what is “good” and “correct” for the six- and seven year olds that embark on 
their journey through school. Conversely, there is general consensus about 
the fact that the early stages of school have long-term, perhaps even lifelong, 
consequences. By observing two different practices and considering the 
narratives of children and teachers, this thesis has studied the meetings be-
tween different children and the school. This has been done from three dif-
ferent perspectives: The start of school as an important transition in life, 
reading and writing activities, and special support in the preschool-class and 
first grade. In this concluding section, final remarks on methodological con-
siderations and dilemmas as well as the results of the study will be pre-
sented.  

Methodology 
The purpose of this study, to increase the understanding of the meetings 
between different children and the school environment, motivates the ethno-
graphic research strategy that has been used. In order to investigate the dif-
ferent paths that children take upon entering the school environment, nothing 
is more appropriate than visiting the environments where these children are 
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located (Walford, 2008). It is here, in the opportunity to take part of a 
process at close range, through observations, dialogue, and interviews, that 
the strength of ethnographic methods lies. In this way, a wealth of material 
can be extracted and used in the analyses and interpretations that increase 
understanding, and this has been the experience from the work on this study. 
By being present during the practices that deal with children, and by listen-
ing to them and their teachers, I have been able to get close to them and in-
crease the understanding of how different children enter the school environ-
ment.  

Ethics is a critical aspect of ethnographic research. There are many ethical 
questions that need to be taken into account when entering other people’s 
every-day environments as a researcher, especially when it comes to child-
ren. How is, for example, the issue of informed consent to be interpreted 
when it comes to children? How can consent be given and how do you know 
that the child has understood the consequences that the study might have for 
them, given its purpose? How are children affected by participating in the 
power balance between children and adults that is in place within the doors 
of the school? How can one prevent that one’s own interests or ways of pre-
senting the results reinforce certain children’s vulnerable position? These are 
questions that have required careful consideration. In certain cases, choices 
regarding collection or presentation of data have even been reconsidered.  

Although the study was probably affected by these factors, it is my opi-
nion that the participation of the children and their narratives on life in the 
preschool-class and first grade resulted in empirical data and perspectives 
that could not have been obtained in any other way. This is of great value to 
the presented results. In this way, I share the opinion put forward by several 
research groups: that children have a right to be listened to, and that their 
perspectives are a great contribution to research. To seek children’s opinions 
and perspectives when possible has probably been the most challenging, but 
also the most exciting, part of this study. While I have worked alongside and 
among children for many years, their perspectives have given me new in-
sights. The aim of this study was an effort to understand different children’s 
meetings with the school environment by e.g. using their own perspectives. 
In retrospect, I can state that there are great differences in how children, 
explicitly and implicitly, express their meeting with the school, its practices, 
transitions, teachings, viewpoints, and special-pedagogical interventions. 
The difference is seemingly greater than I had anticipated. My opinion, that 
there is reason to share children’s perspectives to a greater extent in research 
on didactic and special-pedagogical issues, as well as in the practical work 
on deciding on and shaping practices, is thus validated.  
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The results of the study 
For the children included in the study, the preschool-class is a good first step 
towards school. The narratives of children and teachers shed a positive light 
on this form of school, based on the formation of a social community and 
what can be described as an introduction into a new culture. There are also 
aspects of this form of school that are more problematic, and which need to 
be discussed in a broader context. The preschool-class can have a softening 
function and serve as an interim bridge in relation to the start of school as an 
important transition in life. This is partially supported by this study, which 
has found that, in some ways, the transition to the school environment does 
not seem to be dramatic for the children. They are comfortable and well-
acquainted with the school culture and do not express any serious concerns. 
At the same time, the preschool-class structure infers two actual transitions 
within the same year, bringing about changes in activities, relationships, and 
roles. Seeing as transitions are very important, especially for children who 
are vulnerable, the issue of “two starts of school” has to be kept in mind in 
the discussion about if and when the Swedish model for the start of school 
should be developed.  

Previous research highlights the preschool-class position as an island, or a 
borderland. This picture is validated by our study; the preschool-class can be 
described as weakly linked to the pre-school as well as the school. In accor-
dance with previous studies, a didactic break can be observed between the 
preschool-class and first grade. In the preschool-class, activities are usually 
of a preparatory nature, where play and “schoolwork” are alternated. The 
picture that this study paints is quite similar to that of previous studies. The 
situation can be likened to two “silos”, two parallel tracks based in the dif-
ferent cultures of pre-school and school, rather than a fusion between the 
best of both worlds. There is a flagrant lack of common arenas for pedagogi-
cal and didactic issues, so-called borderlands, for the teachers of all three 
forms of school (pre-school, preschool-class, and school). In many ways, the 
two schools included in the case study lack a common ground that didacti-
cally links the two practices. The development of common didactic arenas 
for teachers at the preschool, preschool-class, and school levels is a matter of 
urgency and in working towards this goal, the importance of the preschool-
class structure must be taken into account.  

A great didactic focus is put on written language acquisition and mathe-
matics when the children start first grade. The class teachers in this study use 
different methods to ensure that the individual needs of the children are met. 
At the Earth School, the teaching of these subjects takes place in so-called 
half-classes, which is a structure that is not found among the nine other 
schools included in the study. Other schools only create smaller groups when 
financial and/or logistic constraints allow it. In this way, the schools differ 
from one another when it comes to the practical organization of environ-
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ments in place to meet the conditions, experiences and needs of each child in 
their first contact with the formal teaching of reading and writing.  

Class teachers and special-pedagogues cooperate at all nine schools in-
cluded in the study. For example, preschool-class teachers and class teachers 
can receive advice and guidance from the special-pedagogues. Careful sur-
veying of how far the children have come in their learning-process is also 
done. At the same time, a hesitant attitude is emerging. The Mars School and 
Earth School both have a policy of waiting to take special-pedagogical 
measures, inside and outside of the classroom, until first grade, sometimes 
even longer. There is a clear ambivalence among teachers surrounding the 
issues of when and how interventions and support should be implemented. 
Deciding how children with special needs, sometimes of a specific nature, 
can be offered support without feeling different is a balancing act for teach-
ers.  

Since Swedish students show a downward trend in international surveys 
regarding reading and writing abilities, the early didactic and special-
pedagogical conditions for children’s development of reading and writing 
abilities must be highlighted. A vast amount of research indicates that rich 
and theoretically well-grounded environment, as well as early special-
pedagogical interventions, the general and the specific, has great impact on 
the effort to prevent and meet difficulties in reading and writing. There are 
also studies that strongly suggest that didactic practices providing favorable 
conditions and support for writing acquisition decrease the risk of children 
developing socio-emotional and psychological problems. Research as well as 
teacher narratives state that teaching works in cooperation with social fac-
tors. Therefore, creating didactic practices that offer favorable conditions for 
children’s learning and social well-being is of utmost importance. 

Discussing, researching, and securing funds for the development of didac-
tic and special-pedagogical practices that, to a greater extent, meet the child-
ren on their own terms is a pressing matter. One of the dilemmas of these 
practices is the issue of providing specific support without causing stigmatiz-
ing effects. For that reason, research that can offer solutions to this dilemma 
is particularly important; how can practices that offer democratic participa-
tion and a specifically adapted support for children with special needs be 
developed? 
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Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare 

Jag heter XXX och är anställd vid Mälardalens högskola. Inom ramen för ett 
X-projekt kommer jag att göra en studie i ditt barns förskoleklass. Jag är 
intresserad av övergångar mellan förskola, förskoleklass och skola. Planen är 
att jag ska börja min fältstudie under vårterminen i ditt/ert barns förskole-
klass och sedan fortsätta följa klassen under första skolåret. Jag kommer att 
följa verksamheten i klassrummet under några veckor på våren och sedan 
återkomma under hösten. Jag kommer även att intervjua pedagoger och de 
barn som själva vill.  

Allt material som samlas in behandlas så att ingen obehörig får ta del av 
det. Jag följer de etiska direktiv som utarbetats av Vetenskapsrådet och som 
gäller all forskning på bland annat skolans område. Rapportering sker så att 
enskilda personer inte kan identifieras. Materialet förvaras inlåst och an-
vänds bara för forskningsändamål.  

Om ni har frågor är ni välkomna att ta kontakt med mig, tel. nr 018-471 
2415, eller med handledare, professor Anders Garpelin vid Mälardalens hög-
skola, tel. nr 021-10 13 21,  
 
Jag är tacksam om ni alla fyller i blanketten och lämnar den till klassläraren 
senast den  
 
Vänliga hälsningar  
Gunilla Sandberg 
___________________________________________________ 
 
JA, jag/vi tillåter att ____________________________________ deltar i 
studien. 
              Barnets namn 
 
NEJ, jag/vi tillåter inte att _______________________________deltar i 
studien. 
              Barnets namn 
 

________________________________________________________ 
Vårdnadshavare 
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Bilaga 2: Intervjuguide lärare 

Bakgrund 
- hur blev du lärare 
- utbildning 
- pedagogisk inriktning/intresse 
- tidigare erfarenheter 

 
Arbetsbeskrivning 

- en vanlig dag 
- skolan 
- uppgifter, ansvar 
- olika nivåer 
- samarbete/stöd 
- händelse eller förändring 

 
Inför skolstart 

- erfarenheter från tidigare 
- kartläggningar 
- förberedelser 
- samarbete med hem, team, lärarkategorier 

 
Barn i behov av särskilt stöd 

- hur skulle du beskriva dessa elever 
- stöd, åtgärder 
- planering framåt 
- övergångarna 
- orsaker 
- vad skulle behövts 

 
Variationen bland eleverna 

- undervisning 
- särskilt stöd 
- delaktighet, social och akademisk 
- inkludering, exkludering 
- elevinflytande 
- vision 
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4. Martin Karlberg. Skol-Komet. Tre utvärderingar av ett program för beteende-
orienterat ledarskap i klassrummet. 2011. 

5. Jan Grannäs. Framtidens demokratiska medborgare. Om ungdomar, medbor-
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6.  Gunilla Sandberg. På väg in i skolan. Om villkor för olika barns delaktighet och 
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