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Förord  
 

Barns idéer och föreställningar om vad förskoleklassen är och handlar om har stor påverkan på hur de 

upplever övergången mellan förskola och förskoleklass samt för hur de sedan uppfattar verksamheten 

i förskoleklass. I denna studie har barns föreställningar kring förskoleklassen beskrivits så som barnen 

själva fört fram dem i samtal med forskaren. Detta har skett i enlighet med de forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Initiativet till denna studie uppkom efter möten med barn i 

förskoleklass som berättade att de var besvikna på den verksamhet de mött där. Detta eftersom att 

förskoleklassen inte levde upp till de förväntningar barnen hade. Syftet med studien är att ge läseren 

en inblick i vilka föreställningar förskolebarn kan ha om förskoleklassen. Med denna inblick är 

förhoppningen att studien kan väcka tankar och diskussion kring vilken diskurs som förs kring 

förskoleklassen samt kring hur personer inblandade i övergångar kan organisera dessa så att de har 

en möjlighet att möta, eller bemöta, barns föreställningar om förskoleklassen.  

 

Att genomföra denna studie har varit både utmanande och roligt. Min förhoppning är att du som 

läsare finner den intressant och givande. Jag vill passa på att tacka de personer som varit delaktiga i 

skapande av denna studie; familj, vänner, handledare samt pedagoger som genom samtal och 

reflektion hjälpt mig att föra studien framåt har alla varit ett ovärderligt stöd i skapandeprocessen.  

 

Sundsvall,  

22 maj 2018.  

Evelina Åstrand.  

Student, Mittuniversitetet. 

 



 

 

 

Abstract  
I Sverige föregås skolstarten av ett skolförberedande år i förskoleklassen. Föreliggande svensk 

forksning visar att det råder oklarheter bland barn gällande om starten i förskoleklass innebär en 

skolstart eller ej. Vidare visar tidigare forsknng att barn kan visa motstånd mot verksamheten i 

förskoleklass om deras förväntningar på förskoleklassen inte överensstämmer med den faktiska 

verksamheten. Denna studie syftar till att belysa förskolebarns föreställningar om förskoleklassen. I 

åtta barnsamtal har förskolebarn berättat om sina tankar och idéer om vad förskoleklassen är och 

hanldar om. Dessa berättelser har sedan presenterats så som barnen själva berättade dem. Resultatet 

visar att barn som snart ska börja i förskoleklassen förväntar sig mötas av en verksamhet fylld med 

lekfullhet, lärande och vänskapsrelationer. Vidare visar resultatet att barns tankar och idéer om 

förskoleklassen utvecklas innan de börjar i förskoleklass. Dessa tankar och idéer kommer ifrån, och 

påverkas av, personer i barnets närhet.  Studien vilar på en barndsomssociologisk ram och barn ses 

därför som aktiva medborgare med en rätt att göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Barns 

föreställningar om förskoleklassen blir så viktiga att ta med i diskussioner kring hur övergången 

mellan förskolan och förskoleklassen kan organiseras. 

 

In Sweden the start in compulsory school is made through the pre-school class. Previous research 

shows that it can be unclear to children whether the start in the pre-school class is the start of school or 

not. Previous research also shows that children whose expectations about the pre-school class are not 

met can show resistance to the activities in the pre-school class. This study aims to highlight children´s 

told thoughts about the pre-school class. Eight children have been interviewed about what they think 

that the pre-school class is about. The stories that the children told in the interviews have been 

presented as they told them. The result shows that the children expect the pre-school class to be a 

place filled with free play, learning and friendship. Furthermore the result shows that children´s 

thoughts about the pre-school class develops before the actually start in the pre-school class. These 

thoughts are inspired by persons in the child´s nearness. This study relies on a childhood sociological 

theory, which means that children are seen as active citizen with a right to make their voices heard in 

matters that concern them. Children’s expectations about the pre-school class can therefore be 

important to involve in discusses about the transition from preschool to pre-school class.   

 

Nyckelord: Barnperspektiv, förskola, förskoleklass, förväntningar, övergång. 
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Introduktion  

Inledning  

För några månader sedan samtalade jag med en pojke som nyligen börjat i förskoleklass. Under 

samtalet föll sig frågan om hur han trivdes i den nya verksamheten naturlig, eftersom att jag visste att 

han sett mycket fram emot att ”få börja skolan”. Svaret jag fick på frågan kom att förvåna mig. Pojken 

svarade nämligen förargat att förskoleklassen inte alls var som han tänkt sig, och att han redan nu 

längtade till den ”riktiga skolan”. Detta samtal fick mig att börja fundera över hur vilka idéer och 

förväntningar barn egentligen har inför sitt första steg in i skolans värld. 

 

Varje hösttermin börjar ca 95 % av Sveriges 6-åringar i förskoleklass (Utbildningsdepartementet, 

2008). Från och med 2018 kommer denna siffra att öka i och med att förskoleklassen då skrivs in som 

en obligatorisk skolform i det svenska skolsystemet (Skolverket, 2018). Att börja i förskoleklass 

innebär för barn en stor livsförändring (Lillvist & Wilder, 2017a). Detta eftersom att starten ofta 

innebär fysisk, social och kulturell diskontinuitet. I övergången mellan förskola och förskoleklass ska 

barnen nämligen byta lokaler, barngrupper, lärare och pedagogisk inramning (Ackesjö 2013; Ackesjö 

& Persson, 2014; Lago, 2014). Forskning visar att övergången mellan förskola och förskoleklass, och 

den livsförändring som denna övergång för med sig, kan vara ett moment som både medför oro och 

spänning hos barn (Ackesjö, 2013; Dockett & Perry, 2012). 

 

Förskoleklassens införande i det svenska skolsystemet syftade till att underlätta övergången mellan 

förskola och skola. Detta skulle göras genom att förskoleklassen skulle skapa en bro mellan förskolans 

pedagogik och skolans lärande (Alatalo, Meier & Frank, 2016; Utbildningsdepartementet, 2014). Att 

detta än idag är är en nationell målsättning går att se i de svenska läroplanerna för förskola och skola 

(Skolverket 2010; 2017). I dessa blir det tydligt att övergången mellan förskola och förskoleklass ska 

definieras av kontinuitet i syfte att främja långsiktigt lärande och trygghet. Svensk forskning visar 

dock att barn som börjar i förskoleklass förväntar sig att börja i skolan (Sandberg, 2012; Ackesjö, 2013) 

och att de kan komma att visa motstånd om verksamheten de möter i förskoleklass påminner alltför 

mycket om den som de lämnat bakom sig i förskolan (Ackesjö, 2013). 

 

Entrikin (1991) argumenterar för att förväntningarna man har på en plats spelar stor roll för hur 

varandet på denna plats upplevs och vilken mening denna plats ges. Således kommer de 

förväntningarna som barn har på förskoleklassen att forma både deras upplevelse av verksamheten 

och den mening som barnen tillskriver tiden i förskoleklassen (Dockett & Perry, 2012). Om de 

förväntningar barn har på förskoleklassen inte uppfylls kan det leda till besvikelse, motstånd och brist 

på engagemang (Ackesjö, 2013). Detta påverkar i sin tur inte endast barns inträde till skolan, utan 

också studieresultat högre upp i åldrarna (White & Sharp, 2007).  
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För att kunna arbeta med att skapa kontinuitet (Skolverket 2010; 2017) och samtidigt minska risken för 

besvikelse vid starten i förskoleklass kan det vara av nytta för personer som arbetar med övergångar 

mellan förskola och förskoleklass att ta del av barns föreställningar om förskoleklassen (Ackesjö, 

2013). Denna studie tar därför fasta på den, i barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) och i 

läroplanerna (Skolverket 2010; 2017), för barn framskrivna rättigheten att utöva inflytande över sin 

vardag och göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Övergången mellan förskola och förskoleklass 

innebär en stor livsförändring för barn och kommer att ha stor inverkan på deras vardag (Lillvist & 

Wilder, 2017a). Därmed bör deras tankar och idéer om förskoleklassen uppmärksammas i 

diskussioner gällande hur övergången mellan dessa två verksamhter organiseras. Genom att beskriva 

och analysera hur förskolebarn föreställer sig förskoleklassen hoppas denna studie kunna ge barns 

röster möjlighet att bidra till denna diskussion.  
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av hur förskoleklassen kan förstås utifrån tidigare forskning i 

syfte att skapa förståelse för vilken position verksamheten fyller i det svenska skolsystemet. Därefter 

kommer ett kapitel om vad övergångar är och innebär för de som gör dem. I detta kapitel beskrivs 

vikten av positiva övergångar, hur övergångar kan organiseras i relation till kontinuitet och 

diskontinuitet samt värdet av samarbete mellan skolformer i övergångsprocesser. Det avslutande 

kapitlet börjar med en beskrivning av vilken betydelse förväntningar har för barn i övergångar mellan 

olika skolformer. I syfte att visa att barns tankar och idéer om skolstart kan skifta över geografiska 

gränser följer sedan beskrivningar om barns föreställningar om skolstart i internationell forskning och 

om barns föreställningar om förskoleklassen i svensk forskning.  

 

Förskoleklassen 

Förskoleklassen som verksamhet är relativt ny i det svenska skolsystemet. Förskoleklassen infördes i 

det svenska skolsystemet så sent som år 1998. Tanken var att förskoleklassen skulle fungera som en 

bro mellan den frivilliga förskolan och den obligatoriska skolan (Alatalo, Meier & Frank, 2016). 

Verksamheten i förskoleklass skulle genom att kombinera förskolans pedagogik med skolans lärande 

underlätta för barn att börja i skolan (Utbildningsdepartementet, 2014). 

 

Förskoleklassens pedagogik ska visserligen bygga på förskolans arbetssätt men faktum är att 

förskoleklass-starten nästan alltid innebär att barnen träder in i skolans lokaler. Detta betyder att 

förskoleklassen i hög grad villkoras av skolans arbetssätt (Ackesjö, 2015). Förskoleklassen kan därför 

beskrivas som en gränslandspraktik (Ackesjö & Persson, 2010, s. 161), vilken inte karaktäriseras helt 

av vare sig skolverksamheten eller förskoleverksamheten. Förskoleklassen konstrueras istället som en 

praktik på gränsen till dessa två traditionstyngda skolformer (Ackesjö & Persson, 2010). 

 

Att förskoleklassen som praktik kan vara svårdefinierad blir tydligt i Ackesjö (2013) och Sandberg 

(2012). I dessa studier framgår det att det råder en förvirring bland de barn som börjar i förskoleklass 

gällande om de börjar i skolan eller inte. I dessa studier förklaras denna förvirring med att barnen i 

den svenska skolan tycks göra skolstart två gånger; först när de börjar i förskoleklassen och sedan igen 

när de börjar i ettan. 

 

Att förskoleklassens roll i det svenska skolsystemet är otydlig synliggöras även i Lago (2014). 

Resultatet i denna avhandling beskriver förskoleklassen som en otydligt avgränsad mellanklass; en 

mellanklass som främst ses som en övergångsfas innan den riktiga skolan.  Detta medför att 

förskoleklassen riskerar att bli en ö mellan förskola och skola, isolerad från de två anslutande 

skolformerna (Ackejsö, 2016). 

 

Forskning visar att det råder en viss oenighet om förskoleklassens identitet i den svenska skolan. I 

vissa studier, som i Simeonsdotter Svensson (2009) framställs förskoleklassen som en skolifierad 

verksamhet, där barnen möter ett rätt och fel i undervisningen. Lärarna i förskoleklassen framställs i  

denna studie vara mer intresserade av korrekta svar och lärande än av att engagera barnen i 

undervisningen.  I andra studier framställs förskoleklassen som en verksamhet helt skild från både 

skola och förskola (Ackesjö & Persson, 2010). I ytterligare andra studier framställs förskoleklassen som  
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en verksamhet baserad på fri lek (Garpelin, Hellblom-Thibblin, Sandberg & Andersson, 2009). 

Förskoleklassens uppdrag verkar således vara svårt för de som arbetar i verksamheten att tolka, vilket 

medför att förskoleklassens roll i det svenska skolsystemet blir otydlig. 

 

I Ackesjö och Persson (2010) beskriver lärare i förskoleklass att kärnan i deras pedagogiska arbete 

ligger i att sätta barnen samt deras behov och tidigare erfarenheter i fokus i det dagliga arbetet. De 

menar att de i detta pedagogiska arbetssätt skiljer sig från både förskola och skola. Lärarna i studien 

beskriver förskoleklassens unika position som en både tillvaroorienterad och framtidsorienterad 

verksamhet, med en praktik som ska bygga på fri lek samtidigt som barnen ska förberedas inför 

skolstart. 

 

Det är möjligt att man på ett teoretiskt plan kan argumentera för att förskoleklassens verksamhet ska 

baseras på en kombination av förskolans pedagogik och skolans undervisning, men på vilket sätt 

detta praktiskt ska ske är inte helt framskrivet i styrdokument och läroplaner. Detta medför att 

förskoleklassens syfte och vardag dagligen måste tolkas av de som arbetar inom verksamheten 

(Ackesjö, 2013). 

 

Övergångar mellan skolformer 

Enligt Lillvist och Wilder (2017a) kan en övergång mellan olika skolformer beskrivas som en process 

av skapandet av en känsla av tillhörighet. De menar att övergångsstadiet tar slut när man som barn 

har landat i den nya verksamheten och känner sig trygg där. Smart, Sanson, Baxtor, Edwards & Hayes 

(2008) beskriver övergångar som en händelse som för vissa barn kan vara kritisk och oroande 

samtidigt som den har betydelse för barns lärande och välmående på lång sikt. Forskning visar att 

övergångar mellan förskola och förskoleklass kan vara problematiska för barn eftersom att de ska 

tolka nya sammanhang, anpassa sina förväntningar på den nya verksamheten samtidigt som de måste 

hantera relationella uppbrott (Ackesjö 2013; 2014; Lago, 2014). Att börja i förskoleklassen för därför 

med sig en omvälvande livsförändring för barnen (Lillvist & Wilder, 2017a). Livsförändringar 

påverkar människan på djupet. Den livsförändring som övergången mellan förskola och skola innebär 

påverkar barnens självbild, den betydelse de upplever att de har i världen, hur de mår och hur de 

lyckas ta in kunskap (Dunlop, 2002). 

 

Då övergången, och den livsförändring som kommer med denna (Lillvist & Wilder, 2017a), påverkar 

barnens självbild, mående och möjlighet att lära (Dunlop, 2002) blir det viktigt att den görs på ett sätt 

som upplevs positivt av barnen. Det är idag bevisat att en positiv övergång och en god skolstart 

lägger grunden för trygghet och lärande (White & Sharp, 2007). Peters (2003) definierar en positiv 

övergång som en övergång där alla barn erbjuds likvärdig utbildning och där kontinuiteten i barns 

lärande samtidigt gagnas. Ofta strävar lärare i Sverige idag mot att skapa positiva övergångar genom 

att minska diskontinuiteten för att underlätta barnens anpassning till den nya verksamheten (Lillvist 

& Wilder, 2017b). 

 

Forskning visar att det är viktigt för barns trygghet och utveckling att övergången utformas så att 

klyftan mellan de olika skolformerna blir så liten som möjligt (Fabian & Dunlop, 2007). Ecclestone 

(2009) argumenterar för att ett sätt att minska klyftan mellan skolformer är att låta verksamheterna  
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som barnen går mellan i hög grad likna varandra. Samtidigt visar svensk forskning att barn kan 

bromsas i sitt lärande av en alltför hög igenkännigsfaktor. Detta eftersom att barnen då inte utmanas 

tillräckligt och upplever sig repetera det de redan gjort i förskolan. Detta kan i sin tur leda till att 

barnen visar motstånd till den mottagande verksamheten (Ackesjö, 2013). Övergången mellan 

förskola och förskoleklass blir så en dubbel utmaning för de lärare som organiserar den; övergången 

ska vara smidigt och trygg samtidigt som barns lärande ska stimuleras (O´Connors, 2013). 

 

I övergången mellan förskola och förskoleklass är barnen till stor del helt beroende av de vuxna. Det 

är de vuxnas beslut som lägger grunden för vilka förutsättningar övergången ges att lyckas. Hur väl 

de vuxna samarbetar, utbyter kunskaper och formar verksamheterna så att de är anpassade för barnen 

som deltar i dem avgör hur barnen upplever övergången från förskola till förskoleklass (Lillvist & 

Wilder, 2017b). 

Kontenuitet och diskontenuitet i övergångar 

Övergången mellan förskola och förskoleklass grundar sig i förändring, och barn förväntar sig att den 

nya verksamheten ska bjuda på nya utmaningar (Ackesjö 2013; 2014; Lago, 2014). Samtidigt bör 

övergången präglas av en undervisningskontinuitet där barnens erfarenheter och kunskaper tas till 

vara på och får möjlighet att utvecklas (Ackesjö, 2013). 

 

Kallberg (2017) argumenterar för att att finns en strävan i svenska styrdokument för förskoleklassen 

att här skapa successiva förändringar från förskola till skola. Dessa successiva förändringar syftar till 

att möjliggöra för barns övergång till skolan att karakteriseras av positiva erfarenheter. Denna strävan 

kan tänkas bero på ett antagande om att diskontinuitet leder till sämre fungerande övergångar. Ett 

antagande som grundar sig i en idé om att ju större skillnaden mellan den avlämnande och 

mottagande verksamheten är, desto högre risk för problematik i övergången (Dockett & Perry, 2017). 

Trots vikten av en undervisningskontinuitet (Ackesjö, 2013) är diskontinuitet och förändring i 

övergångar ofrånkomligt och kan enligt viss forskning upplevas som något positivt (Dockett & Perry, 

2012). 

 

Dockett och Perry (2017) argumenterar för att det i en väl fungerande övergång behövs en balans 

mellan kontinuitetens trygghet och den spänning som följer utmaningar och förändringar. I de allra 

flesta fall är barn medvetna om att förskoleklass-starten innebär förändringar och ibland kan de 

dessutom se fram emot dessa. Av detta kan slutsaten om att barn till en viss grad söker förändringar i 

övergångar dras (Dockett & Perry, 2012). Enligt Ackesjö (2013) kan diskontinuitet mellan förskola och 

förskoleklass på ett positivt sätt bidra till att markera och synliggöra gränserna mellan de olika 

skolformerna. Vidare menar Peters (2003) att de nya erfarenheter som barn får av övergångar och 

förändring kan ses som positiva bidrag till utveckling och lärande. Peters (2003) hävdar därför att viss 

diskontinuitet inte måste vara negativt, så länge som barnen får stöd till att hantera denna. 
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Samarbete mellan olika skolformer i övergångar 

Ackesjö (2013) argumenterar för att kontinuitet mellan förskolans och förskoleklassens uppdrag och 

läroplan är nödvändigt om förskoleklassen ska kunna leva upp till sin tänkta roll som en bro mellan 

förskola och skola. Utan denna kontinuitet riskerar förskoleklassen att bli ett väntrum, utan ett för 

barnen tydligt syfte. Detta väntrum uppstår om det saknas en tydlig röd tråd i undervisningen i 

förskola och förskoleklass. Detta visar Ackesjö (2013) exempel på i en studie där en del av barnen som 

deltog upplevde sig få göra samma saker i förskoleklassen som de redan gjort i förskolan.  

 

Att ett samarbete ska ske mellan förskola och förskoleklass råder det ingen tvekan om efter de senaste 

årens revideringar i skolformernas läroplaner. Dessa revideringar har syftat till att förtydliga 

uppdraget gällande samarbete mellan de två verksamheterna; ett samarbete som är nödvändigt för att 

kunna skapa kontinuitet i övergången mellan de två skolformerna (Wilder & Lillvist, 2017a). 

 

En röd tråd i form av en undervisningskontinuitet kan skapas genom att lärarna i de olika 

skolformerna kontinuerligt kommunicerar, i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter med 

varandra (Granbom & Lundström, 2016). Dockett och Perry (2017) argumenterar för att regelbunden 

kommunikation och samarbete mellan olika skolformer behövs i skapandet av en pedagogisk 

kontinuitet i undervisningen, vilken bygger på att se och ta tillvara på barns tidigare kunskaper. 

Kommunikation och samarbete blir utifrån denna argumentation nyckeln till skapandet av 

undervisningskontinuitet mellan förskola och förskoleklass. 

 

Barns förväntningar och betydelsen av dessa 

Forskning visar att barns tankar om att börja i skolan och deras förväntningar på skolan tar form långt 

innan den faktiska skolstarten. Dessa tankar är influerade av en mängd olika intryck och faktorer, så 

som deras upplevelse av förskolan, den bild som målas upp i populärkultur och de berättelser de får 

höra från familj, lärare och vänner (Dockett, Perry & Whitton, 2010). Tankar och förväntningar bygger 

på stereotyper. Det är dessa stereotypa bilder av en plats som lägger grunden för hur platsen kommer 

att upplevas och vilken mening den kommer att ges (Entrikin, 1991). 

 

Dockett och Perry (2017) hävdar att risken är att barn kan bli oroade och besvikna om deras 

förväntningar på den nya verksamheten inte uppfylls. Denna oro och besvikelse kan i sin tur leda till 

att barnen känner sig svikna av skolan och tappar vilja att engagera sig i den. De argumenterar därför 

för vikten av att de personer som är inblandade i barns övergångar från förskola till förskoleklass är 

medvetna om vilka förväntningar barnen har på skolan. 
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Barns tankar inför skolstart i internationell forskning 

Eftersom att förskoleklassen är en verksamhet som inte återfinns i alla länder handlar mycket av den 

internationella forskningen om barns förväntningar på, och tankar om, skolstart om att börja i första 

klass. I Dockett och Perrys (2007) studie berättar barnen om en förväntan på att den fria leken ska ges 

samma plats i skolan som i förskolan. De berättar vidare om en känsla av att växa upp när de startar 

skolan.  De ser fram emot att bli ”skolbarn” samtidigt som de känner sig lite oroade över hur det 

kommer att vara i skolan. Denna oro för skolan gäller framförallt oro inför vilken lärare man kommer 

att få.  

 

I en studie av Kocygit (2014) berättar barnen att de innan skolstarten måste lära sig skolfärdigheter 

som att kunna följa regler och kontrollera sig själva. Om denna vikt att kunna följa regler berättar även 

barnen i en studie av Einarsdottír (2011) om. Annan forskning visar att barn i förskolan gör skillnad 

på lek och skolarbete i skolan.  Leken ses som en rolig aktivitet, skild från skolarbetet på det sätt att 

den förväntas ske utanför undervisningen. Trots att barnen förväntar sig att leken kommer vara skild 

från skolarbetet, förväntar de sig inte att skolarbetet kommer att utesluta den fria leken (Dockett & 

Perry, 2012). I Corsaro och Molinaris studie (2005) framkommer det att barnen är oroade över i vilken 

grad de kommer att ha kompisar i skolan. Barnen berättade vidare att de förväntar sig att lära sig 

mycket och att de trodde att tiden till fri lek skulle vara mindre i skolan än i förskolan. Detta resultat 

motsägs till viss del av resultatet i studier av Dockett och Perry (2007) och Einarsdottír (2010), då det i 

dessa framkommer att många barn förväntade sig ha samma möjligheter till fri lek i skolan som de 

hade i förskolan. Dessa olika resultat kan förklaras med att förväntningar på en ny plats baseras på 

nuvarande erfarenheter och upplevelser (Dockett & Perry, 2012). 

 

Barns tankar inför förskoleklass-start i svensk forskning 

Den nationella forskningen kring barns tankar om att börja i förskoleklassen visar i likhet med den 

internationella forskningen kring skolstart att barnen inför övergången oroar sig för hur den nye 

läraren kommer att vara samt över hur vänskapsrelationerna i den nya verksamheten kommer att se 

ut (Ackesjö, 2013; Ackesjö & Persson, 2014). I en studie av (Ackesjö & Persson, 2014) beskriver barnen 

att de anser att den bästa övergången görs tillsammans med kompisar. Inför övergången uttrycker 

barnen i denna studie oro över att förlora vänner, möta nya barn samt för hur de nya lärarna kommer 

att vara. Studien belyser barns behov av kontinuitet i sociala relationer i övergångar och betonar att 

barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass inte endast träder över institutionella gränser, 

utan också över gränser i olika relationella sammanhang. 

 

I Ackesjö (2013) berättar barnen om sina tankar om övergången till förskoleklass. I dessa berättelser 

framkommer såväl längtan och spänning som rädsla och blyghet. Många av barnen förväntar sig att 

mötas av högre krav i förskoleklassen än de gjort i förskolan, något som de pratar om med 

skräckblandad förtjusning. Barnen förväntar sig att arbeta mer och leka mindre. I barnens berättelser 

framkommer det att de tycker att det ska bli roligt att börja i förskoleklassen, samtidigt som de oroar 

sig över att möta en ny barngrupp och över hur deras vänskapsrelationer kommer att se ut.  Barnen i 

studien pratar om förskoleklassen som något annat än förskolan. Ackesjö (2013) argumenterar för att 

barnen redan innan de gör övergången till förskoleklassen identifierar sig som blivande förskoleklass-

barn och med detta som före detta förskole-barn. Barnen strävar efter att ta avstånd från det de har,  



 

8 

 

 

eller ska, lämna och hon argumenterar för att detta är anledningen till att barnen kan komma att visa 

motstånd mot förskoleklassen om verksamheten i alltför hög grad liknar den i förskolan. 

 

Den svenska forskningen om barns förväntningar på att börja i förskoleklass visar att barnen förväntar 

sig både förändring; med nya lokaler, nya barngrupper och nya lärare; och kontinuitet; med möjlighet 

till fri lek (Ackesjö, 2013). Dessa förväntnigar överensstämmer med de förväntningar barn 

internationellt har gällande att börja i skolan (Dockett & Perry, 2007; 2012; Corsaro & Molinarie, 2005). 

Gemensamt för både den internationella och nationella forskningen är att förskolebarnens berättelser 

uttrycker både positiv förväntan och oro inför de förändringarna man förväntar sig möta i 

förskoleklassen och skolan. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur förskolebarn föreställer sig förskoleklassen. 

 

 Vilka tankar och idéer har förskolebarn om vardagen i förskoleklassen? 

 Vad känner barnen oro inför när de föreställer sig förskoleklassen? 

 Vad bygger barnens föreställningar om förskoleklassen på? 
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Metod  

Teoretisk ram 

Under de senaste decenniet har medvetenheten om vikten av att engagera barn i forskning som rör 

deras upplevelser, erfarenheter och förväntningar ökat. Detta eftersom att man i forskningssamhället 

börjat se på barn som aktiva medborgare, med rätt att bli tillfrågade i ämnen som påverkar dem 

(Dockett & Perry, 2012). Barns kunskap om att vara barn och om hur deras vardag ser ut har ett värde 

i sig samtidigt som det kan bidra med en djupare insikt i forskning som gäller barns liv och vardag 

(Bengtsson & Hägglund, 2014).  

 

Förutom att barns kunskaper och erfarenheter kan bidra till forskning och insikt så är det en rättighet 

för barn att få göra sin röst hörd i frågor som rör dem. Denna rättighet går att finna i FN´s konvention 

om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009). Denna konvention ratificerades i Sverige år 1990 och 

har enligt Quennerstedt (2010) haft stor betydelse för politiska besult gällande de svenska 

skolformerna. Barnets rätt att ha inflytande över sin vardag finns dessutom nedskriven i både 

förskolans och skolans läroplaner (Skolverket 2010; 2017). Bengtsson och Hägglund (2014) tolkar detta 

som att läroplanerna tydliggör förskole- och skolbarns status som rättighetsbärare, i vilken det ingår 

en rätt att få göra sina åsikter och tankar hörda. 

 

I syfte att ge barn möjlighet att få göra sina åsikter och tankar hörda baseras denna studie på en 

barndomssociologisk grund. Studien utgår från att barn är kompetenta och sociala aktörer med egna 

idéer, upplevelser, önskningar och uppfattningar. Detta innebär vidare att barn blir viktiga aktörer i 

sina egna och andras liv (Källström Cater, 2015). Barn medverkar inte endast i kulturella 

sammanhang. De är deltagare i dem och de bidrar till skapandet av kultur och sammanhang; därför 

bör de lyssnas till och ta plats i frågor som rör dem (Halldén, 2007). 

 

Datainsamlingsmetod 

Enligt Källström Cater (2015) är det naturligaste sättet att göra barns röst hörd, och få reda på deras 

erfarenheter, perspektiv och åsikter, att samtala med dem. Samtal med barn kan ge en inblick i 

barnens egen värld samtidigt som det ger intervjuaren möjlighet att ta del av vad barnen tänker och 

känner (Lokken & Sobstad, 1995). Denna studie önskar skildra och analysera barns föreställningar om 

förskoleklassen genom att fånga barnens egna perspektiv och skildra deras berättelser utifrån det.  

 

Arnér och Tellgren (2006) argumenterar för att det är skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv. 

Skillnaden ligger i att barnperspektivet intas av vuxna som försöker se barnet och världen runt om 

med barnets ögon, medan barns perspektiv är barnens egna föreställningar om sina liv. Barns 

perspektiv blir således hur barnet ser på saker ur sin synvinkel.  Arnér och Tellgren (2006) hävdar att 

studier som syftar till att skildra det barn berättar ger dem möjlighet att uttrycka sig utifrån sitt eget 

perspektiv.  Denna studie baseras därför på samtal med barn. 
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Urval 

För att kunna skildra barns föreställningar utifrån deras egna perspektiv behövde jag hitta 

förskoleavdelningar där jag kunde genomföra samtal med barn. Jag valde att göra samtalen med barn 

som till hösten ska börja i förskoleklassen. Detta eftersom att dessa barn förväntas vara medvetna om 

att de snart ska bli förskoleklass-barn och därför bör vara fyllda med förväntningar på, och 

föreställningar om, hur vardagen i förskoleklassen kommer att vara. 

 

Lokken & Sobstad (1995) argumenterar för att samtal med barn tenderar att bli bättre om den vuxne är 

ett välkänt ansikte för barnen. Vidare argumenterar Arnér och Tellgren (2006) för att samtal med barn 

ges bättre förutsättningar att lyckas om barnet känner tillit till den vuxne.  Av denna anledning föll 

det sig naturligt för mig att vända mig till förskolor och avdelningar där jag sedan tidigare är en 

välkänd och trygg person för barnen. Antalet samtal var på förhand inte fastslaget. Samtalen fortgick 

tills en viss mättnad i materialet uppstod (Ahnre & Svensson, 2015). I slutändan ledde detta till att åtta 

barn deltog i studien.  

 

Genomförande 

Det första steget i undersökningen blev att skicka ut ett missiv till de berörda förskolecheferna (se 

bilaga 1). Efter att ha kontaktat förskolecheferna och fått klartecken för undersökningen upprättade 

jag kontakt med personalen på avdelningarna. Personalen på avdelningarna informerades om 

studiens syfte och gav sitt samtycke till att undersökningen skedde. Nästa steg blev att lämna 

information till de vårdnadshavare med barn som till hösten ska börja i förskoleklass (se bilaga 2). De 

berörda vårdnadshavarna informerades om studiens syfte, studiens etiska förhållningssätt och 

uppmanades samtidigt att skriftligt fylla i en blankett om samtycke. Dessa blanketter samlades sedan 

in av personalen på avdelningen och vidarbefodrades till mig. De barn som deltar i studien har 

vårdnadshavare som skriftligt samtyckt till sina barns medverkan och till att samtalen spelades in.  

 

För att ge samtalet goda förutsättningar att lyckas strävade jag efter att skapa ett så tryggt klimat som 

möjligt för barnen (Arnér & Tellgren, 2006).   För att skapa ett tryggt klimat informerades barnen om 

syftet med samtalen och att det var frivilligt för dem att delta. Alla barn som tillfrågades valde att 

delta. Barnen fick möjlighet att själva avvgöra om de ville göra samtalen själva eller i sällskap med en 

kamrat. Två barn valde att göra samtalen med en kamrat. Dessa två barn genomförde således ett 

samtal tillsammans. Platserna där samtalen skedde valdes, i mån av möjlighet, ut av barnen. Alla 

platser som samtalen skedde i var lugna och fria från störningsmoment. I samtal med barn finns det 

alltid ett maktförhållande åt den vuxnes fördel, framförallt i en skolmiljö (Källström Cater, 2015). För 

att försöka undkomma fällan att styra barnen att svara ”rätt” undvek jag att i samtalet berömma eller 

på annat sätt värdera det barnen berättade om. 

 

Samtalsledarens inställning och bemötande är avgörande för vilken kvalitet samtalet håller.  Som 

förberedelse inför samtalen skapades en samtalsguide (se bilaga 3). Denna samtalsguide innehåller 

frågor som jag önskade ta upp under samtalet. Jag kom att se på samtalsguiden som en ram och som 

ett stöd för samtalen. Lokken och Sobstad (1995) menar att en samtalsgudie skapar ett flexibelt 

samtalsklimat där intervjuaren kan garantera att samtalet håller sig till ämnets kärna utan en alltför 

uppenbar styrning. Detta görs genom att intervjuaren är fri att ändra ordning på frågorna, låta 

samtalet styra följdfrågor samt klargöra olika svar.  Samtalsguiden kom så att ge mig möjlighet att 

leva mig in i rollen som samtalspartner genom att bejaka barnens intressen och låta frågorna som  
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ställdes styras av barnens tidigare svar. Jag kunde således vara lyhörd och flexibel under hela samtalet 

(Arnér & Tellgren, 2006; Lokken & Sobstad, 1995). 

 

Sammanlagt genomfördes sju samtal med åtta barn. Samtalens längd varierade; det kortaste varade i 

12 minter och det längsta i 29 minuter. För att underlätta för mig som intervjuare spelades samtalen in. 

Lokken och Sobstad (1995) argumenterar för att samtal med forskningssyfte tenderar att bli bättre om 

de spelas in eftersom att intervjuaren kan lägga fullt fokus på att ställda bra frågor och lyssna 

ordentligt på svaren samtidigt som ögonkontakt kan upprättas.  

 

För att kunna få med ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra icke-ljudliga intryck i resultatet 

kompletterades samtalsinspelningarna med anteckningar förda i anslutning till samtalen (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2015).  Ljudinspelningarna transkiberades och samfördes med de anteckningar 

som förts i anslutning till samtalet för att sedan kunna analyseras.  

Analysmetod 

Resultatet i denna studie har växt fram ur min analys av de transkriberade samtalen och de 

tillhörande anteckningarna. Denna analys utgår från den barndomssociologiska teorin om att barn 

deltar i skapande av kulturella sammanhang och bör få ta plats i frågor som rör deras liv och vardag. 

Analysen utgår från att barn är viktiga aktörer i sina egna och andras liv samt att de har en rättighet 

att uttala sig om, och ha inflytande i, sin vardag (Halldén, 2007; UNICEF Sverige, 2009). 

 

Genom att skildra barns berättade föreställningar om förskoleklassen kan deras föreställningar om 

denna verksamhet synliggörs (Arnér & Tellgren, 2006). Ambitionen i denna studie är att syliggöra 

barnens berättelser så som de själva berättade dem. Analysen av materialet har således utgått från en 

strävan att tolka materialet utifrån barnens egna perspektiv.  

 

De transkibrade samtalen och de tillhörande anteckningarna har efter noggran genomläsning sorterats 

i olika teman. Dessa teman har växt fram under genomläsning där jag reflekterat över vilket innehåll i 

barnens berättelser som kan användas för att beskriva deras föreställningar om vad förskoleklassen är 

och hanldar om. Arnér och Tellgren (2006) argumenterar för att forskare genom att söka efter vad barn 

riktar sin uppmärksamhet mot kan få syn på hur barnen uppfattar sin omvärld. I analysen har jag sökt 

efter teman mot vilka barnen återkommande riktat sin uppmärksamhet mot. Fokus under 

genomläsning och reflektion har således legat på att hitta återkommande teman i barnens berättade 

föreställningar om förskoleklassen. Kring dessa teman har sedan resultatet vuxit fram (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Dessa teman är: 

 

 Förskolebarns föreställningar om vad man gör i förskoleklass 

 Förskolebarns föreställningar om vänskapsrelationer i förskoleklass 

 Förskolebarns föreställningar om pedagogerna i förskoleklass 

 Vad förskolebarns föreställningar om förskoleklass bygger på 
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Etiskt ställningstagande 

Denna studie har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2011).  Detta innebär att allt deltagande har varit informerat och frivilligt. Eftersom att samtalen skett 

med barn under 15 år har vårdnadshavarna informerats och skriftligt gett samtycke till barnens 

medverkan (se bilaga 2). Barnen har sedan själva tillfrågats om de vill delta och under samtalen har 

jag strävat efter att vara lyhörd för tecken på att barnen vill avsluta samtalet eller byta samtalsfråga. 

Vidare har allt deltagande i studien behandlades konfidentiellt, vilket betyder att materialet har 

avidentifierat. De namn som används i studien är inte deltagarnas riktiga namn. Det material som har 

samlats in i har endast används till denna studie.   

 

Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras hur undersökningens metodval, urval, tillvägagångssätt och analys har 

påverkat studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Syftet med denna studie har inte varit att föra fram 

en absolut sanning, utan att beskriva föreställningar kring förskoleklassen utifrån de barn som deltagit 

i studiens nuvarande verklighet (Bryman, 2011). I likhet med Bryman (2011) argumenterar jag för att 

det möjligen kan finnas fler beskrivningar av denna verklighet. Därför sållar jag mig till de som menar 

att det när det kommer till kvalitativ forskning är svårt att förhålla sig till begrepp som validitet och 

reabilitet, eftersom att dessa är utformade för att passa den kvantitativa forskningen (Bryman, 2011; 

Ahrne & Svensson, 2017). Istället kommer jag att förhålla mig till begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet (Bryman, 2011) i denna diskussion. 

 

Studiens syfte är att beskriva och analyser hur förskolebarn föreställer sig förskoleklassen. För att nå 

barns beskrivningar av förskoleklassen och kunna analysera dessa behövde jag få tillgång till barnens 

berättade föreställningar. Därför föll valet av datainsamlingsmetod på barnsamtal. I analysen av dessa 

berättelser har jag strävat efter att i den grad det går tolka dem utifårn barnens egna perspektiv. Jag 

har således blivit tvungen att bortse från mina egna förväntningar och föreställningar om ämnet 

(Arnér och Tellgren, 2006). Att genomföra intervjuer är aldrig någon enkel uppgift. Ett dilemma med 

intervjuer är att forskaren endast når de berättade erfarenheterna medan de levda erfarenheterna 

uteblir (Westcott & Littleton, 2005). Att endast nå de berättade erfarenheterna medför att forskaren får 

en begränsad bild av fenomenet ifråga. Denna studie syftar dock till att beskriva de tankar och idéer 

som barn har om förskoleklassen, och inte den levda erfarenheten av denna verksamhet.  

 

Studiens tillförlitlighet stärks av att en samtalsguide användes som stöd vid barnsamtalen. Denna 

samtalsguide säkerhetsställde att det jag som forskare kunde undersöka de på förhand uttänkta 

aspekterna av ämnet i barnsamtalen (Lokken & Sobstad, 1995). För att vidare säkerhetsställa studiens 

tillförlitlighet spelades samtalen in, för att transkiberas och sedan kompletteras med skriftliga 

anteckningar. Detta ökar tillförlitligheten i analysarbetet då risken för bortfallande information 

minieras. Intervjuerna och analysarbetet pågick samtidigt. Detta möjliggjorde för mig som forskare att 

nå en viss mättnad i mitt material (Ahrne & Svensson, 2017).  
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Åtta barn från två olika förskolor deltog i studien. Barnen i de olika förskolorna skulle börja i tre olika 

förskoleklasser. De föreställningar barnen presenterar gällande förskoleklassen rör således tre olika 

förskoleklasser. På så sätt kan studien beskriva en mer generell bild av förskoleklassen som 

verksamhet. Urvalet var målinriktat (Bryman, 2016). Barnen som valdes ut att delta skulle alla börja i 

förskoleklassen till hösten, detta eftersom att jag förväntade mig att dessa barn skulle vara fyllda med 

förväntningar gällande den stundande skolstarten. Vidare valdes barnen som deltog ut från förskolor 

där jag sedan tidigare var ett välkänt ansikte. Detta i syfte att skapa en samtalssituation där barnen 

kunde känna sig trygga och avslappnad (Lokken & Sobstad, 1995). Förhoppningen var att detta skulle 

leda till goda samtal och ett rikare empiriskt material (Arnér och Tellgren, 2006). En förhoppning jag 

anser uppfylldes.  

 

När det gäller intervjuer finns det alltid dimension av makt inbäddat. Denna dimension rör en över- 

och underordning mellan forskare och informant. I intervjuer med barn förstärks forskarens 

maktposition ytterligare. Detta beror på att barnen befinner sig i en fas i livet där de förväntas lyda 

vuxna (Källström Cater, 2017). I och med att jag som forskare tidigare hade haft en ledande position 

på förskolorna ifråga fanns det en risk att min maktposition under samtalen skulle stärkas ytterligare. 

För att försöka motverka detta valde jag att tydlig visa att jag var på förskolorna endast som besökare, 

detta gjordes i syfte att kliva ur min ledande roll. Jag följde sedan Källström Caters (2017) råd och 

valde att inleda samtalet med att förklara för barnen att jag behövde deras hjälp att förstå vad 

förskoleklassen är och handlar om, och berätta att det var ”okej att inte veta svaret” (s. 75).  Vidare 

försökte jag förhålla mig neutralt till innehållet i barnens berättelser. Genom att inte ställa styrande 

frågor eller reagera på innehållet i berättelserna försökte jag minska min egen inverkan på resultatet.  

 

För att ge barnen chansen att ha makt över miljön som samtalen skedde i gavs de, i den mån det var 

gick, möjlighet att välja vilket rum de ville att samtalen skulle ske i. De gavs dessutom möjlighet att 

göra samtalen i sällskap med en kamrat. Endast i två fall valde barnen att ta fasta på detta alternativ 

och de gjorde således samtalet tillsammans. Detta samtal blev intressant för mig som forskare. Det 

faktum att de var två gjorde att de gav varandra inspiration under samtalets gång och att mindre 

diskussioner om hur förskoleklassen skulle vara uppstod, detta såg jag som fördelar. Nackdelen med 

att de var två barn samtidigt var att de ofta avbröt varandra, vilket gjorde att flera potentiellt viktiga 

tankar aldrig kom fram.  

 

Arnér och Tellgren (2006) ställer sig den intressanta frågan om hur man som forskare kan veta att man 

förstått vad barnen menat. Barnen ges i denna studie rollen som berättare, vilket gav mig som forskare 

rollen som tolkare. Det är därför viktigt att komma ihåg att studiens resultat till stor del formats av de 

tolkningar jag som forskare gjort av barnens berättelser. Det har inte varit helt lätt att fånga barnens 

perspektiv och se på världen helt utifrån deras ögon. I likhet med Arnér och Tellgren (2006) anser jag 

dessutom med om att det är omöjligt att ta reda på hur barnen tänker, istället har jag intresserat mig 

för att söka kunskap om vad barnen uttrycker i hopp om att se förskoleklassen utifrån barnens 

perpsektiv. I detta sökande har jag utgått från Arnér och Tellgrens (2006) åsikt om att det som barnet 

säger måste tas som uttryck för deras egna uppfattningar.  
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Resultatet presenteras med hjälp av fyra teman. Dessa växte fram under analysen och har sedan 

diskuterats i relation till tidigare forskning i resultatdiskussionen. För att stärka studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet har jag använt mig av citat i resultatpresentationen. Detta för att ge en transparens 

till läsaren och för att säkerhetsställa att det är barnens egna perspektiv som beskrivs. För att skänka 

studien trovärdighet har jag i denna metoddiskussion presenterat, diskuterat och reflekterat över 

metodval, urval, tillvägagångssätt och analysarbete. Detta gör att läsaren har möjlighet att ta del 

utformande av studiens alla delar (Ahnre & Svensson, 2017).   

 

Studiens överförbarhet är begränsad, då den endast beskriver ett mindre antal tankar och idéer om 

förskoleklassen såsom de var vid tidpunkten för samtalen. Jag anser dock att det trots det finns ett 

värde i att belysa de föreställningar barn har om förskoleklassen eftersom att området i svensk 

forskning är relativt outforskat, och eftersom att det kan finnas en nytta i att ta hänsyn till dessa 

föreställningar i diskussioner kring hur diskursen om förskoleklassen påverkar barns förväntningar 

samt i samtal om övergångar mellan förskola och förskoleklass kan utformas för att upplevas som 

lyckade av barnen som gör dem.   
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Resultat och analys 
Resultatet presenteras med hjälp av fyra teman som vuxit fram under analysen av barnens berättelser 

om förskoleklassen. Dessa fyra teman är följande: 

 

 Förskolebarns föreställningar om vad man gör i förskoleklass 

 Förskolebarns föreställningar om vänskapsrelationer i förskoleklass 

 Förskolebarns föreställningar om pedagogerna i förskoleklass 

 Vad förskolebarns föreställningar om förskoleklass bygger på 

I texten presenteras utdrag ur barnsamtalen. Dessa utdrag är kursiverade. Alla namn som 

förekommer är fingerade. 

Förskolebarns föreställningar om vad man gör i förskoleklass  

Under samtalen nämner barnen ofta tankar och idéer kring vad man gör i förskoleklassen.  Att de 

förväntar sig att förskoleklassens vardag ska vara fylld med lärande blev ofta tydligt tidigt i samtalen. 

Vilken lärande de förväntar sig varierar. Sara vill helst lära sig ”räkna lite mer matte”, medan David vill 

”skriva och sånt” och Simon säger sig behöva ”lära sig att knäppa med fingrarna”. Att det finns en bredd i 

vilket lärande barnen förväntar sig få uppleva i förskoleklassen råder det således ingen tvekan om. 

Peter lyckas sammanfatta det som många av barnen uttrycker gällande kring vilket lärande som 

kommer ske i förskoleklassen så här: 

 

Peter: Jag ska lära mig att läsa och skriva och massa mattesaker. Det enda jag kan läsa nu är att läsa med små 

bokstäver. 

 

Peter beskriver en idé av lärandet som innefattar läsning, skrivande och matematik. Peters 

beskrivning av sitt lärande visar dessutom en annan intressant sak; han har identifierat en brist i sin 

befintliga kunskap och visar därmed en medvetenhet om att lärandet i förskoleklassen kommer att 

innebära en kunskapsutveckling. Att lärandet i förskoleklassen är kopplat till ämnen som svenska och 

matematik framgick i alla barnens berättelser. 

 

I många av barnsamtalen berättade barnen om tankar och ideér kring vad man behöver eller inte 

behöver kunna när man börjar i förskoleklassen. Vissa barn berättade att saknad kunskap inte var 

något problem eftersom att denna kunskap skulle ges dem i förskoleklassen: 

 

Sara: Man behöver inte kunna läsa när man börjar. För man kommer ju lära sig det där. 

 

Sara visar en förväntan på att hon kommer att lära sig det hon inte ännu kan i förskoleklassen. Detta 

kan tolkas som att hon känner sig trygg med att hennes nuvarande kunskaper räcker när hon börjar i 

förskoleklass. Signe är däremot mer tveksam och berättar för mig att ”man behöver vara bra på matte när 

man börjar”. Signes uttalande visar att hon förväntar sig att förskoleklassen kräver att hon innehar 

vissa kunskaper när hon börjar. Dessa krav beskrivs även av Peter: 

 

Peter: Man måste kunna skriva.  
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Peter upplever att starten i förskoleklass kräver att han kan skriva. Peter en idé om att vissa 

färdigheter måste han som barn inneha innan starten i förskoleklass om han ska kunna delta i 

verksamheten fullt ut. Att kunskap kan vara bra att ha redan när man börjar i förskoleklassen pratar 

även Erik om: 

 

Erik: Sen kanske de frågar vad 15 plus 1 blir... frågar lite siffror. Då måste man svara på det. Då känns det bra 

om det blir rätt. Det är bra att vara förberedd. 

 

Erik har en idé om att det är viktigt att svara rätt på de frågor han kan ställas inför, och att det av 

denna anledning är bra att redan vid starten i förskoleklass vara förberedd genom att inneha 

kunskaper i till exempel matematik. Citatet visar också att han förväntar sig att ställas inför ett rätt och 

ett fel svarsalternativ i förskoleklassen. Av dessa två svarsalternativ framställs det som högre värderat 

att svara rätt. Att det finns en förväntan hos barnen om att kraven de kommer att ställas inför i 

förskoleklassen ska vara högre än de krav de mött i förskolan blir tydligt i flera samtal och Frida 

formulerar det så här: 

 

Frida: En skillnad är att man kan lära sig matte i förskoleklassen. Det gör man inte så mycket här på dagis... fast 

man kan räkna här också. Men man kan räkna mycket mer där. 

 

Frida berättar att man visserligen kan lära sig i förskolan, men att hon har en idé om att lärandet i 

förskoleklassen kommer vara större. Hon visar här en medvetenhet om att förskoleklassen kommer 

innebära högre krav och att hon förväntar sig ett mer fokuserad kunskapsfokus.  

 

Även Hugo har en förväntan på att förskoleklassen kommer att innebära ett ökat fokus på lärande. 

Men han är för den delen inte helt positivt inställd på detta. Att han har en idé om att det är leken han 

kommer att sakna i förskoleklassen gör han klart i följande uttalande: 

 

Hugo: Jag tror att det är mer matte än lek. Jag vill mest att det ska vara mer lek. 

 

Hugo uttrycker en önskan om att vardagen i förskoleklassen inte ska begränsa möjligheterna till lek, 

en önskan som han delar med många av de andra barnen. I barnsamtalen framstår förskoleklassen 

ofta som en plats för lek och lekfullhet. På frågan om vad man gör under dagarna i förskoleklassen 

handlade de flesta av svaren om lek. Signe beskrev förskoleklassen som en plats där man ”kan ha kul 

och leka” medan Hugo ser mest fram emot att ”leka ute och leka inne”. Att barnen längtar efter att få leka 

i förskoleklassen framgår även i Simons berättelse: 

 

Simon: Jag längtar efter att leka och bygga med lego och sånt. Det är jätteroligt att leka där (i förskoleklassen). 
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Barnens förväntan på lek i förskoleklassen är stor. Deras tankar och ideér om förskoleklassen kretsar 

ofta kring lekens roll och de ger leken stor betydelse i förskoleklassens vardag. Barnen beskriver en 

längtan efter att få leka i den, för dem, nya miljö som förskoleklassen utgör. De beskriver dessutom 

idéer om vart de kommer att leka. Hugo ser fram emot att ”leka både ute och inne”. Han visar med detta 

uttalande att han är medveten om att leken kommer att ske i olika slags miljöer under dagen. Denna 

medvetenhet om att leken kommer ske i olika miljöer delas av David: 

 

David: Jag ska leka där. Mer inne än ute. Det är roligare att leka inne. Där får man skriva, rita, pyssla och man 

kan dansa där.  

 

David är medveten om att leken kommer att se olika ut i de olika miljöer den kan ske i. Han förväntar 

sig att få leka olika saker på olika platser. Uttalande som David gör visar därtill att han värdera leken 

olika högt beroende på vilken miljö den sker i. I Davids berättelse finns ännu en intressant sak att 

lägga märke till; han definierar skrivandet som en lek. Att beskriva skrivande som en lek han ser fram 

emot är han ensam om bland de barn jag samtalat med. De andra barnen har tankar om leken i 

förskoleklassen som legobyggande, utelek, kurragömma och filmtittande. Några av barnen beskriver 

därtill en osäkerhet i vad man kan leka i förskoleklassen: 

 

Simon: Jag vet inte vad man gör... det är svårt. Vi skriver och ritar här också. Jag tror det är ganska mycket 

samma som i förskolan. Det kommer att vara typ som att leka här (på förskolan). Man får välja vad man vill. 

Som här. Det kommer att vara bra. 

 

Simon medger att det är svårt att veta hur leken i förskoleklassen kommer att se ut. När han berättar 

ovanstående stycke tar han långa pauser, han stannar upp och funderar länge. Han kommer fram till 

att det mesta kommer vara samma som i förskolan. Simon förväntar sig att leken i förskoleklassen ska 

vara på samma sätt som den lek han upplevt i förskolan; full av valmöjligheter och frihet. Det 

avslutande orden om att det kommer att vara bra tyder på att han upplever det som en trygghet att 

vardagen i förskoleklassen kommer att påminna om förskolan. Den trygghet som denna förväntade 

likhet skänker Simon, visar att det finns ett värde i att de två skolformerna påminner om varandra.  
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Förskolebarns föreställningar om vänskapsrelationer i förskoleklass 

När barnen i samtalen berättade vad som skulle kännas spännande i förskoleklassen dök berättelser 

kring att möta nya barn och kompisar upp. Barnens tankar om mötet med nya barn beskrivs 

återkommande som ”pirrigt” och ”lite nervöst... men kul”. Erik beskriver den idé han har om mötet med 

de nya barnen på följande sätt: 

 

Erik: Man kan träffa nya kompisar där (i förskoleklassen). Barn som man inte känner. Då kan man säga vad man 

heter. Det känns spännande. 

 

Att Erik uttrycker sig som att det känns spännande för honom att träffa nya kompisar tyder på att han 

inte förväntar sig att mötet kommer vara helt lätt, utan snarare på att han tror att han kommer behöva 

anstränga sig lite. Det finns en spänning i att möta nya kompisar. Denna spänning verkar höra till att 

möta något nytt och främmande. Erik beskriver en initiering till vänskap som sker genom att man kan 

säga vad man heter. Han tänker sig att denna kontakt kan leda till vänskap. Signe har även hon 

funderat över hur mötet med nya kamrater i förskoleklassen kan komma att se ut och beskriver det på 

följande sätt: 

 

Signe: Först måste jag ju höra på allt upprop... då hör jag ju när dom nya barnen säger sitt namn. Då kanske jag 

lekar med dom sen. Jag kommer känna dom sen, för jag ska bo ett år i skolan. Sen blir jag sju och då börjar jag i 

ettan. 

 

Signe berättar, i likhet med Erik, om en initiering till vänskap som börjar med att ta reda på de andra 

barnens namn. När detta första hinder för vänskap har undanröjts kan man leka tillsammans. Signe 

visar också en förväntan på att lära känna de nya barnen. Denna förväntan tycks grunda sig i den 

medvetenhet hon har om att hon kommer att gå i förskoleklassen i ett år, vilket ger henne gott om tid 

till att lära känna de nya kamraterna. 

 

Barnen uttrycker att de ser fram emot att träffa de nya barnen i förskoleklassen med en viss 

skräckblandad förtjusning. Många av barnen uttrycker sig på ett sätt som gör att det går att förstå att 

det är viktig för dem att skapa vänskapsrelationer med de, för dem, nya barnen.  Den trygghet som de 

gamla kamraterna från förskolan medför framstår dock som som viktigare än att skapa nya 

vänskapsrelationer. Barnen beskriver under samtalen både lättnad över att ha kompisar från förskolan 

med sig till förskoleklassen och en förväntad saknad över de vänner som inte följer med: 

 

Simon: Jag ska gå (i förskoleklassen) med mina kompisar härifrån. (Räknar upp namnen på alla barn på 

förskolan som ska hamna i samma förskoleklass). Det känns bra att de ska med. Jag känner inga av de andra 

barnen som ska börja. Fast Vera ska stanna här på förskolan en liten stund. Hon är tre. 

 

Simon berättar om en lättnad över att nuvarande kompisar ska med och det går att se att han anser 

dem vara en trygghet som väger upp att han inte känner några av de andra barnen. I denna del av 

berättelsen pratar Simon ivrigt och glatt. Han räknar de medföljande barnen på fingrarna och ler stort 

under tiden. I den senare delen av Simons berättelse börjar han dock sloka med huvudet och leendet 

slocknar. Det går tydligt att se att det faktum att Vera inte ska med till förskoleklassen är något som 

bekymrar honom. I flera av barnsamtalen räknar barnen glatt upp alla barn från förskolan som ska  
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följa med till förskoleklassen, precis som Simon gjorde. Detta visar att det är viktigt för barnen att det 

finns kamrater från förksolan som följer med till den nya skolformen. Det tyder dessutom på att 

föreställningarna om förskoleklassen i hög grad grundar sig på att tiden i förksoleklass kommer att 

upplevas tillsammans med kamrater.  

 

Barnen nämner dessutom ofta med ledsen röst de vänner som blir kvar på förskolan. Barnen beskriver 

ingen förväntad saknad av verksamheten i sig, däremot en förväntad saknad efter de kamrater man 

lämnar kvar på förskolan. Vänskapsrelationer framställs så av barnen som viktigare än vilken 

instutiotion de befinner sig i. Att kompisar som inte följer med till samma förskoleklass kan påverka 

synen på förskoleklassen går att förstå när man lyssnar till vad Frida berättar: 

 

Frida: Jag längtar inte så mycket. För jag och Sara kommer inte hamna i samma skola. Och vi är bästa vänner 

annars. 

 

Fridas syn på förskoleklassen har färgats av att hon och den person hon i dagsläget ser som sin bästa 

vän inte kommer att hamna i samma skola. Detta gör att hon inte längtar så mycket till 

förskoleklassen. Hon känner inget annat barn som ska börja i samma förskoleklass. Den trygghet hon 

finner i den sociala gemenskapen på förskolan kommer att försvinna vilket gör att den nya tillvaron i 

förskoleklassen känns otrygg och osäker. Sara däremot känns inte detta uppbrott lika jobbigt: 

 

Sara: Det känns bra att börja. För då kommer jag träffa Karin. Jag ska leka med henne. Vi bor grannar hemma. 

 

Sara tycker att det känns bra att börja i förskoleklass eftersom att hon kommer att gå i samma klass 

som sin granne. Vikten av att börja i förskoleklass med någon man känner och kan ty sig till framstår 

här som oerhört stor. Sara, som inte känner någon, ser inte fram emot det att börja i förskoleklass 

eftersom att det kommer att innebära en stor förändring i hennes vänskapsrelationer och sociala 

gemenskap. De barn som har med sig vänner från förskolan eller från andra håll i sina liv ser däremot 

fram emot att börja i förskoleklassen och att möta nya kamrater. Detta tyder på att barn som börjar i 

förskoleklass tillsammans med nuvarande kamrater känner en viss trygghet inför övergången om de 

upplever sig få ha en viss social kontinutet i den.  

 

Förskolebarns föreställningar om pedagogerna i förskoleklass 

I barnens berättelser återkommer tankar och ideér om vilka regler och måsten de kommer bli tvungna 

att förhålla sig till i vardagen i förskoleklassen. Att det ingår regler och måsten tycks för barnen vara 

en självklarhet, liksom tanken att dessa regler och måsten är något de kommer att bli tvungna att 

förhålla sig till. Detta framgår bland annat i Hugos berättelse om vardagen i förskoleklassen; 

 

Hugo: Det kommer nog bli lite jobbigt att räkna matte när vi sitter vid pallarna där. Då sitter man ju still på 

stolar också ska man lyssna på fröken. Det känns tråkigt att bara sitta still. Men det måste man göra ändå. 

 

Att sitta vid pallarna är Hugos sätt att beskriva lektioner där barnen måste sitta still på stolar vid ett 

bord. Att sitta still under lektionerna beskrivs som tråkig. Under berättelsen om detta förstärker Hugo 

dessutom sina ord med suckar och ett otåligt kroppsspråk, som tydligt visar att han inte ser fram emot  
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att sitta still. De ord han avslutar sin berättelse med visar dock att han är medveten om att han 

kommer att bli tvungen att sitta still, oavsett om han själv vill det eller inte. Att det i den vardag som 

förskoleklassen innebär kommer att finnas inslag av stillasittande återkommer i andra barns tankar 

om förskoleklassen: 

 

Erik: Sen är jag bra på att sitta och lyssna. Det är nog viktigt. För man måste kunna höra sitt namn. Jag tror att 

de ropar upp det. Sen kanske de frågar vad 15 plus 1 blir... frågar lite siffror.  

 

Stillasittandet i förskoleklassen syftar enligt Erik till att kunna förhålla sig till måsten som att höra sitt 

namn och svara på frågor om siffror. Att sitta still och lyssna på läraren framställs så av Hugo och Erik 

som ett av förskoleklassens måsten. Under samtalen med barnen är det ingen som tror att 

stillasittandet kommer att vara ett val de själva får göra. Att sitta still och lyssna ses snarare som en 

skolfärdighet som är viktig att inneha när man börjar i förskoleklassen om man önskar passa in och 

kunna delta. Att det är viktigt att lyssna på läraren när man går i förskoleklassen är något som många 

av barnen återkommer till i sina berättelser. Simon beskriver en dag i förskoleklassen på följande sätt: 

 

Simon: Fröken säger vad vi ska göra. Då måste man göra som fröken säger. Annars kanske hon blir arg. 

 

I berättelsen framgår det att Simon förväntar sig att det är läraren som bestämmer vad barnen ska 

göra under dagarna i förskoleklassen. Att göra som läraren säger ser Simon som ett måste. Detta 

måste riskerar dessutom att medföra en konsekvens om det inte åtföljs; nämligen att läraren blir arg. 

De regler och måsten som barnen föreställer sig ska finnas i förskoleklassen utgår således från läraren 

och dennes vilja. I barnens tankar och idéer om förskoleklassens regler framställs överlag lyssnandet 

på läraren som ett måste utan möjlighet att undgå eller välja bort. Ett undantag finns dock, och det 

återfinns i Sara berättelse om vem som bestämmer i förskoleklassen. 

 

Sara: Det kan vara barnen som bestämmer. Vad man ska leka med. Lite sånt kan barnen kan bestämma. Men 

mest bestämmer ju fröknarna... men man måste inte hela tiden göra som fröknarna säger. För annars blir det 

liksom jättejobbigt. Fast det blir också jobbigt om fröknarna skriker. 

 

Under Saras berättelse kan vi se att hon reflekterar över vem som bestämmer i förskoleklassen, om 

barnen måste förhålla sig till detta samt över vad konsekvensen kan bli om barnen väljer att bortse 

från lärarnas bestämmelser. Sara börjar med att berätta om en idé om att barnen själva kommer att få 

bestämma vad man ska leka med. Att barnen själva kommer att få bestämma vad man leker med 

framgår också i Hugos idé om bestämmande i förskoleklassen: 

 

Hugo: Fröken bestämmer när man får leka. Men dom säger inte vad vi ska göra. 

 

Både Sara och Hugo förväntar sig att ha självstyre över lekens innehåll. Utöver detta förväntade sig 

barnen inte att få bestämma. Däremot har Sara en idé om att barnen inte alltid måste följa de regler 

som läraren sätter upp. Hon tycks dock vara medveten om att det finns konsekvenser om man väljer 

att inte följa reglerna. Här ställs Sara inför ett avvägande. Hon menar att det är jättejobbigt att hela 

tiden göra som läraren säger, samtidigt som hon förväntar sig att det också blir jobbigt om man väljer 

att bryta mot regler som läraren bestämt.  
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Att barnen förväntar sig att läraren kan bli arg tycks medföra en viss press på barnen att klara av de 

regler de förväntar sig möta i förskoleklassen. Detta rör inte enbart regler om att sitta still, lyssna och 

göra som läraren säger. Peter berättar: 

 

Jag: Är det något som känns oroligt när du tänker på förskoleklassen?  

Peter: Att fröken ska bli arg. På mig. Om jag gör något dumt eller gör något fel... (som) att ta fel bokstäver. När 

jag skriver eller läser. 

 

I Peters tankar om förskoleklassen går det att urskilja oro och att han har en stor press på sig själv att 

klara de krav och regler han förväntar sig bli ställd inför i förskoleklassen. Peter upplever att ett av 

förskoleklassens måsten är att göra rätt, och han har en idé om att ett felsteg skulle medföra frökens 

ilska.  

 

Vad förskolebarns föreställningar om förskoleklass bygger på 

Under samtalen med barnen i studien framkommer det att de är fyllda med förväntningar på 

förskoleklassen. Dessa förväntningar bygger på mer eller mindre välutvecklade tankar och idéer om 

vad förskoleklassen kommer vara och handla om. Dessa tankar och idéer har alla ett ursprung. I 

Davids fall är det ett äldre syskon som berättat om vad man kan göra i förskoleklassen: 

 

David: Jag ska leka där. Mer inne än ute. Det är roligare att leka inne. Där får man skriva, rita, pyssla och man 

kan dansa där. Det har Stina berättat. 

 

David beskriver detaljerat vad man kan göra i förskoleklassen och att han är medveten om att de olika 

miljöerna i förskoleklassen. Under denna beskrivning ser David självsäker ut, och på frågan om han är 

orolig inför starten i förksoleklass svarar han: 

 

David: Neee... jag vet redan det mesta. Hur det ser ut... vad man gör. Sånt.  

 

För David tycks den kunskap han fått om vad förskoleklassen är och handlar om skänka honom ett 

självförtroende. Att han, via sin syster, fått kunskap om både hur det ser ut och vad man kan göra där 

gör att David är lugn och fylld med positiv förväntan. Att bygga sin bild av förskoleklassen utifrån 

äldre syskon är återkommande i barnens berättelser: 

 

Simon: Man ska i alla fall vara mycket i klassrummet. Jag vet hur det ser ut, för jag har följt med pappa och 

hämtat Jakob. Man leker och spelar där. 

 

Simon har inga problem att svara på frågan om vad man gör i förskoleklassen. Han har skaffat sig en 

tydlig bild, både av hur det ser ut och vad man kan göra där, genom att följa med och hämta sin 

storebror. Simon uppvisar, i likhet med David, ett självförtroende och en positiv förväntan när han 

pratar om att börja i förskoleklass. För Erik är det däremot svårare att beskriva sina förväntningar på 

förskoleklassen vilket leder till en osäkerhet: 
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Erik: Jag ska leka ute! Och... jag vet inte vad som finns mer. Hur ser det ut inne? Jag ska kolla vad der finns för 

grejer där. (Tankepaus) Jag vet att det finns schack. 

 

Erik ser under sin berättelse om vad man kan göra i förskoleklassen osäker ut. Han är säker på att han 

ska leka ute, men sedan måste han fundera och han tar en lång tankepaus samtidigt som han fingrar 

på en detalj i sin klädsel. Vad man kan göra inomhus vet han inte och han reflekterar över att han ska 

ta reda på det. Erik har, till skillnad från David, inget större syskon och berättar i en annan del av 

samtalet att han inte har några kompisar som börjat i förskoleklassen ännu. Kunskapen om att man 

kan spela schack har han fått från en jämnårig vän på förskolan, vilken har äldre syskon. Då Erik ser 

osäker ut under berättande går det att se att bristen på kunskap om vad förskoleklassen är och 

handlar om gör honom orolig. Det självförtroende som David och Simon uppvisar saknas här. I Signes 

fall blir det dessutom tydligt att hon själv önskar att hon hade större kunskap om vad förskoleklassen 

kommer att innebära: 

 

Jag: Vad tror du att man gör i förskoleklassen? 

Signe: Jag vet inte... dom har inte sagt så mycket. 

Jag: Vilka har inte sagt så mycket? 

Signe: Dom vuxna. Dom har inte sagt vad man gör... så jag vet inte. 

 

Signe berättar om en brist på information från de vuxnas håll. Detta kan tolkas som att hon önskar att 

de vuxna i hennes närhet hade hjälpt henne att fylla det kunskapsgap hon i dagsläget upplever sig ha 

om vad hennes kommande vardag i förskoleklassen kommer att innebära. Alla barn kände sig dock 

inte oroade av det faktum att de inte ännu hade någon större tillgång till informtion gällande vad 

förskoleklassen är och handlar om: 

 

Frida: ... det är att jag får lära mig när jag kommer dit vad jag ska göra och allt. Hur dagarna ska se ut. Det 

hjälper läraren mig med. Och kanske några av barnen visar runt lite. 

 

Frida berättar om hur man lär sig om vardagen i förskoleklassen med ett bestämt tonfall och tydligt 

kroppsspråk. Hon visar tillit till att hon, trots att hon vid starten i förskoleklass inte vet hur miljön ser 

ut eller vad man gör där på dagarna, snart ska få denna information av antingen lärare eller andra 

barn. Frida visar med detta en förväntan på att den kunskap hon saknar kommer att tillgodoses henne 

på plats och det är därför inget orosmoment för henne att hon saknar den kunskapen i dagsläget. Att 

få höra om vad förskoleklassen innebär behöver dessutom inte alltid vara positivt. Detta blir tydligt 

när Peter berättar att: 

 

Peter: Mina föräldrar säger att jag måste lära mig skriva innan jag går dit (till förskoleklassen). 

 

Peter har visserligen skaffat sig en viss kunskap om vad förskoleklassen är och handlar om från sina 

föräldrar, men denna kunskap skänker honom inget större självförtroende. I Peters fall leder denna 

kunskap snarare till en känsla av att vara under press på att under sommaren lära sig skriva. Detta 

eftersom att hans föräldrar berättat att skrivfärdigheten är ett krav i förskoleklassen. Peter har även 

andra källor till kunskap om vad förskoleklassen innebär. Han har nämligen en vän som redan börjat i  
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förskoleklassen och som har berättat ”att man ska vara sams där”. Fokuset på vad vuxna och barn 

berättar om förskoleklassen tycks i detta fall skilja sig åt. Där Peters föräldrar berättar om 

förskoleklassen ur ett kunskapsperspektiv, berättar Peters vän om förskoleklassen ur ett 

relationsperspektiv. 

 

Från olika håll får barnen således reda på olika typer av information. Och att den kunskap som barnen 

får gällande förskoleklassens innehåll inte alltid fyller dem med positiva förväntningar kan vi se när 

Hugo berättar om läxor: 

 

Hugo: Men det är lite tokigt att man behöver räkna matte hemma! Som en läxa. Alltså räkna och så ska man få 

olika uppgifter och vad heter det... göra hur man känner sig när man läste. 

 

Hugo visar att han har en fullt utvecklad idé om vad läxor är och handlar om. Tidigare under samtalet 

har han berättat att han har två syskon som redan gått i förskoleklassen och det är troligt att den 

detaljerade informationen om vad läxorna innebär kommer ifrån dem. Det går att se att vilken typ av 

kunskap som förmedlas till barnen om vad förskoleklassen är och handlar om påverkar de 

förväntningar barnen har på förskoleklassens innehåll i Eriks uttalande om läxor: 

 

Erik: Också har man läxor. Det vet jag. Jag vet inte vad det är för läxor men det känns tråkigt. Om man är ute 

då måste man gå in och göra läxorna, riktigt trist! 

 

Trots att Erik inte vet vad läxorna kommer att innebära är han säker på att det inte är roligt. Det 

faktum att han inte vet vad läxorna handlar om tyder på att det är själva ordet läxor snarare än 

innebörden av att ha läxa som han upplever som trist. Det sätt som personer i Eriks omgivning har 

pratat om läxor har således gett honom en negativ inställning till dessa. Den diskurs som förs kring 

förskoleklassen kan så påverka barns föreställningar och förväntningar på verkamheten.  

Sammanfattning 

I resultatet framgår det att förskolebarnens föreställningar om vardagen i förskoleklass handlar om 

såväl lärande som lek och vänskapsrelationer. Barnen uttrycker under samtalen att de ser fram emot 

att lära sig om matematik samt om att läsa och skriva. De berättar också att de ser fram emot att leka i 

de olika miljöerna och att möta de andra barnen som börjar i förskoleklassen. Att möta de nya barnen 

beskrivs dock inte bara som något de ser fram emot. Under vissa samtal berättar barnen att det känns 

både spännande och nervöst att möta de andra barnen. Även mötet med de nya lärarna beskrivs som 

något som är både spännande och nervöst. Att skapa nya vänskapsrelationer och att möta nya lärare 

är således något som barnen kan känna oro inför. De barn som redan i dagsläget vet att de kommer att 

börja i förskoleklass tillsammans med nuvarande kamrater beskriver att de ser fram emot att börja i 

förskoleklass och att de inte hyser någon större oro. Samtidigt berättar de barn som inte börjar i 

förskoleklass tillsammans med någon nuvarande kamrat att de kan känna en oro inför det nya sociala 

sammanhang de kommer att möta. Det framkommer under samtalen att barnens föreställningar om 

förskoleklass bygger på vad kamrater, syskon, pedagoger och föräldrar har berättat om denna, för 

barnen nya, verksamhet. I vissa fall har det sätt som personer i barnens närhet talat om 

förskoleklassen på lett till att barnen kan känna sig pressade att uppnå vissa krav eller till att de har en 

negativ bild av vissa av de komponenter de förväntar sig mötas av i förskoleklassens vardag.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera hur barn i förskolan föreställer sig 

förskoleklassen. Genom barns berättelser synliggörs deras tankar och idéer om vad förskoleklassen är 

och handlar om. Studiens resultat kan leda till ökad kunskap om vilka förväntningar barn som ska ta 

steget in i skolans värld har på förskoleklassen samt till en förståelse om att barns idéer om 

förskoleklassen kan skilja sig åt beroende på vilken kunskap de fått från sin omgivning gällande vad 

förskoleklassen är och handlar om.    

 

I studiens resultat framkommer det att barnen förväntar sig att möta högre kunskapskrav i 

förskoleklassen än i förskolan. Att barn förväntar sig att ställas inför högre kunskapskrav i den 

svenska förskoleklassen än i förskolan visar sig också i Ackesjö (2013), där barnen ser fram emot dessa 

högre krav med skräckblandad förtjusning. I denna studie pratade vissa av barnen om högre krav 

som något spännande. Dessa barn ansåg också att de högre kraven var något de skulle nå under tiden 

de lärde sig i förskoleklass. Andra barn resonerar däremot om vikten av att kunna nå kraven redan 

innan själva förskoleklass-starten. Att barn redan innan skolstart kan uppleva sig vara under press att 

inneha vissa specifika skolfärdigheter, så som att kunna följa regler och kontroller sig själva, visar sig 

också i Kocygit (2014) och Einarsdottír (2011).  

 

I denna studie handlade de skolfärdigheter barnen ansåg vara viktiga att ha innan förskoleklass-start 

både om att kunna följa regler och om att kunna leva upp till vissa föreställda kunskapskrav. Att 

barnen i studien kände en viss stress över att inte nå upp till de förväntade kraven innan starten i 

förskoleklass kan betraktas som en varningssignal för personer som arbetar med övergången mellan 

förskola och förskoleklasss. Det visar att sättet förskoleklassen ses på ur barns perspektiv ibland kan 

utsätta barn för stress, då de känner sig pressade att leva upp till förväntade regler och höga krav. 

Resultatet tyder på att barnen i studien har en bild av att förskoleklassen kommer att innebära en mer 

skollik vardag än vad förskolan har gjort. Detta är i sig en realistisk bild av förskoleklassens vardag, 

vilken till stor del förmodligen kommer att uppfyllas. Att barnen redan innan förskoleklass-starten 

upplever sig vara under press innebär dock att den diskurs som förs om förskoleklassens mer skollika 

vardag och högre kunskapskrav kan bidra till en stress för barnen. Personer inblandade i övergångar 

mellan förskola och förskoleklass bör därför vara medvetna om att det sätt de använder för att tala om 

den mer skollika miljön och de högre kraven kan komma att forma den bild barnen får av 

förskoleklassen. Genom att tydliggöra att starten i förskoleklass inte innebär något kunskapstvång 

samt genom att tala positivt om den mer skollika miljön kan kanske den press som barn kan uppleva 

sig vara under undvikas. 
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En av anledningarna till att barnen ville kunna leva upp till vissa kunskapskrav redan innan de börjat 

i förskoleklass var att de föreställde sig att undervisningen i förskoleklassen skulle innehålla ett 

kunskapsmässigt rätt och ett fel i undervisningen. Simeonsdotter Svensson (2009) argumenterar för att 

den svenska förskoleklassen är en skolifierad verksamhet just eftersom att barnen i den möter rätt och 

fel i lärande och undervisning. I denna studie var barnens förväntningar på förskoleklassen 

dubbeltydig. De förväntade sig mötas av högre kunskapskrav med rätt och fel i undervisningen samt 

samtidigt som de föreställde sig förskoleklassen som en verksamhet fylld med lek. En lek som i likhet 

med den de mött i förskolan förväntades vara full med valmöjligheter. Förskoleklassen har i svensk 

forskning flera gånger framställts som en gränslandspraktik (Ackesjö & Persson, 2010) och som ett 

mellanting av förskola och skola (Lago, 2014). Den beskrivning barnen i denna studie ger av 

förskoleklassen stödjer detta sätt att se på verksamheten. Barnen för i samtalen fram förskoleklassen 

både som en skolifierad verksamhet med lärande och högre krav samt som en plats som i likhet med 

förskolan är fylld med lek och lekfullhet. Detta tyder på att barnen har en föreställning om 

förskoleklassen som en blandning av förskola och skola.  

 

I likhet med Einarsdottír (2006) och Dockett och Perry (2012) tyder denna studies resultat på att 

barnen i förskolan förväntade sig att steget in i skolans värld till viss del skulle komma att innebära 

förändringar. Dessa förändringar beskrevs främst röra sig om fysisk och social diskontinuitet. 

Resultatet visar dock att barnen i många fall såg fram emot dessa förändringar. Den fysiska 

diskontenuiteten upplevdes som spännande av alla barnen. De beskrev livfullt den nya miljö de skulle 

mötas av och få leka i.  

 

En viss diskontinuitet mellan förskola och förskoleklass måste inte vara negativt, men barnen behöver 

stöd för att hantera denna (Peters, 2003). Ett sätt att hantera den förväntade diskontenuiteten var för 

vissa barn att föreställa sig förskoleklassen som en plats som liknade förskolan. Detta kunde ge ett 

mått av trygghet. Detta resultat skiljer sig från det som Ackesjö (2013) presenterar gällande att barn i 

förskolan redan innan de gör övergången till förskoleklassen identifierar sig som blivande 

förskoleklass-barn. Ackesjö argumenterar för att barnen strävar efter att ta avstånd från det de ska 

lämna. Resultatet i denna studie visar snarare att barnen söker trygghet i att förskoleklassen kommer 

att likna förskolan. Detta argumenterar för en fortsatt strävan mot att skapa positiva övergångar 

genom att minska diskontinuiteten mellan förskola och förskoleklass för att underlätta barnens 

anpassning till den nya verksamheten (Lillvist & Wilder, 2017b). 

 

Den sociala diskontenuiteten var däremot ett område som i vissa fall väckte oro. Gemensamt för de 

barn som var oroliga över den sociala gemenskapen i förskoleklassen var att de inte skulle börja i 

samma förskoleklass som någon nuvarande kamrat. I de fall där barnen skulle börja i samma 

förskoleklass som nuvarande kamrater såg de fram emot att få träffa de nya barnen i förskoleklassen. 

Detta talar för att den lilla sociala kontinuitet som följde av att känna några av de barn som skulle 

börja i samma förskoleklass bättre rustade barnen att hantera tanken på den stora sociala 

diskontenuitet som ett byta av barngrupp och lärare innebär. Resultatet i denna studie visar att barn 

innan övergången till förskoleklass görs kan anse att det känns tryggare att göra övergången om den 

görs i sällskap av nuvarande vänner. Detta resultat visas också i Ackesjö och Persson (2014); där 

barnen berättar att de anser att den bästa övergången görs tillsammans med kompisar.  
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Barnens tankar och idéer om förskoleklassen var mer eller mindre välutvecklade, men aldrig helt 

frånvarande. Alla barn i studien hade egna idéer om vad förskoleklassen är och handlar om, vilka i sin 

tur gav upphov till olika förväntningar på den vardag man skulle vara del av när man börjat 

förskoleklassen. Ett av resultatets teman handlar om ursprunget till barnens tankar och idéer. 

Ursprunget till dessa kom i de alldra flesta fallen från äldre syskon eller kamrater som redan gått i 

förksoleklassen. I andra fall kom den kunskap man hade om förskoleklassen från föräldrar eller 

jämnåriga vänner. Även i Dockett, Perry och Whiton (2010) framkommer det att barnens tankar är 

influerade av en mängd olika personer och berättelser långt innan den faktiska skolstarten.  

 

Resultatet i denna studie visar att den kunskap barnen fått tillgång till gällande vad förskoleklassen är 

och handlar om styrde över de förväntningar de hade på verksamheten, och också över i vilken mån 

de kände sig självsäkra med att börja i den. För att skapa en positiv och likvärdig övergång för alla 

barn bör även de barn som inte har möjlighet att få kunskap om förskoleklassen från syskon, föräldrar 

eller vänner erbjudas denna möjlighet från förskolan. Genom att tidigt prata om vad förskoleklassen 

är och handlar om kan positiva förväntningar, som samstämmer med hur verkligheten kan komma att 

se ut, överföras till barnen. Genom att fylla begrepp kopplade till förskoleklassen med positiva 

innebörder kan pedagoger också motverka att ord som till exempel läxor ges en negativ betydelse. 

Denna studie visar att hur personer i närheten av barn pratar om förskoleklassen inte bara styr över 

deras förväntingar, utan också över vilka krav de kommer att ställa på sig själva. För att undvika att 

bidra till negativa förväntningar och att sätta press på barn inför förskoleklass-starten bör vuxna i 

barns närhet fundera över vilken diskurs som används när man pratar om förskoleklassen. 
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Sammanfattning och framtida studier 

Ackesjö (2013) hävdar att barns ouppfyllda förväntningar på förskoleklassen kan leda till besvikelse, 

motstånd och brist på engagemang i verksamheten. Därför bör den diskurs som pedagoger och andra 

vuxna i barnets närhet för kring förskoleklassen bygga på kunskap om vad förskoleklassen faktiskt är 

och innebär. Pedagoger i förskolans sätt att prata om förskoleklassen kan mycket väl bygga upp de 

förväntningar barn kommer att ha på förskoleklassen. Därför bör den diskurs som i förskolan förs av 

pedagoger kring förskoleklass bygga på en väl utvecklad förståelse för vad förskoleklassen är och 

vilken vardag barnen kommer att möta där. Ett samarbete mellan pedagoger i förskolan och lärare i 

förskoleklassen blir så en nödvändighet. Genom att informera pedagoger i förskolan om 

förskoleklassens vardag kan förskoleklasslärare arbeta mot att en korrekt bild av vad förskoleklassen 

är överförs till barn i förskolan.  

 

Förskoleklassens syfte att fungera som en bro mellan förskola och skola (Alatalo, Meir & Frank, 2016) 

tycks väl leva upp till de föreställningar om förskoleklassen som barnen i denna studie har. Resultatet 

visar att barnen förväntar, och önskar, sig mötas av en verksamhet där fri lek, lärande och 

vänskapsrelationer får ta plats. Vidare uttrycker de idéer om värdet av kontinuitet i sociala 

gemenskaper i övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass. De personer som är inblandade 

i olika övergångsprocesser mellan förskola och förskoleklass bör ta hänsyn till barns föreställningar 

kring förskoleklassen och övergången till denna i diskussioner kring skolstart. Barn är aktiva och 

kompetenta aktörer med rätt att ha inflytande över sin egen vardag (UNICEF Sverige, 2009; Halldén, 

2007) och deras perspektiv på förskoleklassen och övergången kan utgöra ett meningsfullt tillägg i 

debatten om hur övergången mellan förskola och förskoleklass ska organiseras.   

 

Denna studie beskriver förskolebarns idéer om förskoleklassen. Resultatet visar att den diskurs som 

förs kring förskoleklassen påverkar barnens förväntningar. Därför vore forskning gällande hur olika 

grupper i samhället ser på och pratar om förskoleklassen intressant. Nationellt finns dessutom ett 

kunskapsgap att fylla angående i vilken grad barn i förskoleklassen har möjlighet att ha inflytande 

över hur lärandesituationer planeras och genomförs. Vidare vore det intressant att genomföra en 

studie som jämför barnens förväntningar på förskoleklassen med deras senare och faktiska upplevelse 

av att vara förskoleklass-barn. En sådan studie skulle kunna visa om barns förväntningar på 

förskoleklass stämmer överens med hur förskoleklassen faktiskt upplevs av barnen när de är en del av 

den. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev  
Hej! 

Jag heter Evelina Åstrand och jag går sista terminen på förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet. 

Detta innebär att jag nu ska skriva ett examensarbete. Det ämne jag valt att fokusera på är 

förskolebarns tankar och idéer om vad förskoleklassen är och handlar om.   

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka tankar och idéer förskolebarn som ska börja i förskoleklassen 

har om den verksamhet de snart kommer att möta. Genom att samtala med barn i intervjuer hoppas 

jag kunna få ta del av barnens tankar och idéer, för att sedan kunna måla upp en bild av vilka 

förväntningar barnen har på förskoleklassen.  

 

Jag söker nu efter en förskola där jag kan genomföra min empiriska undersökning.  Eftersom att jag 

sedan tidigare är bekant med barnen på *förskolans namn* skulle jag gärna göra mina intervjuer här. 

De barn jag önskar intervjua är de som nästa år börjar i förskoleklassen.  

 

Undersökningen sker i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att allt 

deltagande är frivilligt och att de som deltar i studien när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande. Undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att allt material 

kommer att avidentifieras. Inga personuppgifter som skulle kunna vara avslöjande för deltagarna eller 

förskolan kommer att användas. Materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete. Jag 

kommer, i samråd med personalen på förskolan, att kontakta de berörda barnens vårdnadshavare. 

Detta eftersom att deras medgivande behövs för att barnen ska kunna delta. 

 

Jag kommer att kontakta dig via telefon i början av nästa vecka för att se om du anser att förskolan 

ifråga har möjlighet att delta i denna studie. Om du har några frågor så kontakta mig gärna via mejl 

eller telefon.  

Med vänliga hälsningar 
Evelina Åstrand 

******@hotmail.com 
073 ********** 

mailto:******@hotmail.com


 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev vårdnadshavare 
Jag heter Evelina Åstrand och jag går sista terminen på förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet. 

Jag har tidigare gjort mina VFU-perioder på denna avdelning och jag ska under denna termin 

genomföra mitt examensarbete. Personalen på avdelningen har nu gett mig tillåtelse att genomföra 

min undersökning här. Undersökningen kommer att bestå av barnintervjuer och för att kunna 

genomföra dessa behöver jag er vårdnadshavares godkännande.  

 

Det ämne studien kommer att behandla är förskolebarns tankar och idéer om vad förskoleklassen är 

och handlar om.  Syftet är att undersöka vilka tankar och idéer förskolebarn som ska börja i 

förskoleklassen har om den verksamhet de snart kommer att möta. Genom att samtala med barn i 

intervjuer hoppas jag kunna få ta del av barnens tankar och idéer, för att sedan kunna måla upp en 

bild av vilka förväntningar barnen har på förskoleklassen.  

 

Undersökningen kommer att bestå av barnintervjuer. Barnen kommer själva att få välja om de vill 

delta och om de vill ha med sig en kompis under intervjun. Samtalen under intervjun kommer att 

spelas in. 

 

Undersökningen sker i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att allt 

deltagande är frivilligt och att de som deltar i studien när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande. Undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att allt material 

kommer att avidentifieras. Inga personuppgifter som skulle kunna vara avslöjande för deltagarna eller 

förskolan kommer att användas. Materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete.  

Jag ser gärna att ni kontaktar mig om ni har några frågor eller funderingar. 

Telefon: 073 *******   Mail: *******@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar 

Evelina Åstrand 
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Lämnas åter till förskolan snarast. 

 

Kryssa i det alternativ ni väljer. 

 

 

             Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i samtal enligt beskrivningen . 

 

             Jag/vi godkänner INTE att mitt/vårt barn deltar i denna undersökning.  

 

 

Barnets för- och efternamn 

 

 

Ort och datum  

 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare                                                        Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Samtalsguide 
Du börjar ju i förskoleklass snart... 

 

Hur känns det att börja i förskoleklass?  

- Är du orolig inför något? 

- Vad känns mest spännande? 

Vad tror du att man gör i förskoleklassen?  

      

Vad kommer du tycka är roligt i förskoleklassen? 

 

Vad kommer du tycka är tråkigt? 

 

Hur tror du att din lärare i förskoleklassen kommer att vara? 

 

Vad tycker du är skillnaden mellan förskola och förskoleklass?  

 

Vad ser du mest fram emot att få göra i förskoleklassen? 

 

Vad tror du att du kommer att vara bra på? 

 

Tror du att du kommer behöva få hjälp med något i förskoleklassen? 

- Vad? 

- Varför? 

Hur vill du att det ska vara att gå i förskoleklassen? 

 


