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ABSTRAKT 
 
Denna studie är en så kallad fenomenografisk studie som utifrån barns perspektiv beskriver 

hur barnen uppfattar gränsen mellan förskoleklass och fritidshem. I studien ger barnen 

uttryck för hur de erfar gränsen samt hur de markerar skillnader mellan de olika 

verksamheterna. De teoretiska grundtankarna som styr analysen av det empiriska 

materialet i denna studie utgår från teorier om gränser. Studien bygger på en så kallad 

explorativ undersökning då det saknas forskning som belyser detta fenomen. Kvalitativa 

metoder i form av intervjuer och observation har används som instrument för 

undersökningen. Barnens beskrivningar vittnar om en diffus gräns mellan förskoleklass 

och fritidshem. Barnen tvingas därför använda sig av olika strategier för att verifiera sig 

om på vilken sida av gränsen de befinner sig på. Resultatet visar på tre aspekter av hur 

barnen erfar gränsen. Barnen i studien ger exempel på hur gränsen markeras av vuxna, hur 

gränsen markeras av organisatoriska villkor samt beskriver gränsen som otydlig. Trots 

detta lyckas de ändå påvisa skillnader i verksamheterna som tenderar att stämma väl 

överens med verksamheternas riktlinjer. Med hjälp av barnens beskrivningar av gränsen 

mellan förskoleklassen och fritidshemmet kan vi ta tillvara erfarenheterna för att förbättra 

verksamheterna och kanske även förtydliga dem, om där finns ett behov. I nästa led skulle 

denna studie kunna användas för vidare forskning om exempelvis villkor för lärande i 

dessa båda verksamheter. 

 

Nyckelord: Gräns, gränsmarkör, skillnader, förskoleklass, fritidshem samt barns 

perspektiv. 
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1 INTRODUKTION 
 

Flera bord med tillhörande stolar upptar en stor del av ytan. På väggarna ser jag bokstäver, 

siffror och teckningar om vart annat som vittnar om skolaktiviteter. Detta påminner om när 

jag själv gick i skolan. Men där står också två soffor, i ena hörnet en dock vrå samt en 

hylla med spel, garner och annat arbetsmaterial. Den ena pedagogen ringer plötsligt i 

klockan och ber barnen ställa sig i en cirkel. Klockan har blivit 11.10. ”Nu är det slut för 

idag, tack och adjö för idag…” sjunger förskoleklasseleverna och minuten senare är det 

fritidshemsaktiviter som råder på agendan, även om det för barnen innebär att fortsätta med 

exakt samma aktiviteter som de höll på med på exakt samma plats som de befann sig på 

innan de sjöng ”hej då” – sången. 

Nästan som i en fingerknäppning går barnen från att vara förskoleklasselever till 

fritidshemsbarn, medan lokaler, personal och aktiviteter förblir de samma. Märkligt tänker 

jag, vad hände här? En osynlig gräns drogs. Den tycks vara hårfin, så tunn att jag frågar 

mig om barnen verkligen förstår eller ens märker när förskoleklass övergår i 

fritidshemsverksamhet. Det får mig att fundera kring hur dessa båda verksamheter förhåller 

sig till varandra och vad som skiljer dem åt? 

Denna fallstudie kommer handla om hur barn förstår och upplever denna något till synes 

flytande gräns mellan förskoleklass och fritidshem. Mina förhoppningar är att nå en 

fördjupad förståelse om denna gränsdragning. Det ligger även i mitt intresse att ta reda på 

om förhållningssättet till barnen och barngruppen förändras mellan dessa verksamheter för 

att i nästa led kunna använda den informationen för att problematisera förutsättningar för 

lärande i de båda verksamheterna och om barnen får det stöd de är berättigade till i de båda 

verksamheterna. 
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2 BAKGRUND 
 

I kommande avsnitt presenteras förskoleklassens framväxt fram till dagens utformning, 

samt fritidshemsverksamhetens framväxt fram tills idag. Förskoleklassen ska bygga på 

förskolans tradition och fritidshemmet som är en yngre tradition har inspirerats av 

förskolans tradition. Dessa båda traditioner står i sin tur även i relation till skolans 

tradition. Eftersom det inte finns någon forskning som hanterar mötet mellan 

förskoleklassen och fritidshemmet behandlar avsnittet Traditioner i möten förskolans, 

fritidshemmets och skolans traditioner. Det teoretiska perspektivet som används för att 

tolka resultatet av empirin berör teorier om gränser.  

 

2.1 Förskoleklassens framväxt 

 

Förskolan inrättades i och med expansionen av det svenska välfärdssystemet som tog fart 

under 1900-talet (Persson, 2008). Men ända sedan mitten av 1800-talet har barnomsorg 

bedrivits i Sverige om än i blygsam utsträckning. När människor flyttade från landsbygden 

in till städerna för att förvärvsarbeta började olika institutioner för barnomsorg att växa 

fram. Barnkrubborna inrättades i synnerhet för att även fattiga mödrar skulle kunna 

förvärvsarbeta (Martin Korpi, 2006, Morsing Berglund, 1994). Dess syfte var att hjälpa 

men också att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. På så vis kunde den sociala oron 

och de motsättningar som existerade i ett samhälle med stora klasskillnader dämpas något. 

Barnkrubborna drevs främst av stiftelser och kyrkliga församlingar (Martin Korpi, 2006).  

Under samma tidperiod nådde en helt annan verksamhet svensk mark nämligen 

Kindergarten eller barnträdgården som den också kom att kallas. Barnträdgårdarna 

grundade sig på Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogiska filosofi om att barn skulle 

vårdas som plantor i en anpassad miljö för att kunna växa och utvecklas (Martin Korpi, 

2006). Barnträdgårdarna och barnkrubborna är således föregångare till det som senare blir 

daghem och lekskolor. Det är alltså både en pedagogisk filosofi och en fattigvård som 

ligger till grund för den svenska barnomsorgen (Hansen, 1999).   

Högkonjunkturen som startar under 1960-talet leder fler in i arbete. Under denna epok blir 

barnomsorgen en politisk angelägenhet i en kontext av social politik, familjepolitik och 

arbetsmarknadspolitik. Diskussionen om hur barn ska socialiseras i ett allt mer föränderligt 

samhälle står i centrum. När 1962 års barnstugeutredning genomförs är det Piagets (1896-

1980) och Homburger Eriksons (1902-1994) utvecklingspsykologiska idéer som handlar 

om hur barn tillgodogör sig kunskaper utifrån sin biologiska utveckling, 

vetenskapliggörandet av barnet samt den progressiva pedagogiken som används som 

underlag. Denna åskådning kommer sedan prägla skolans inriktning ett par decennier 

framöver (Persson, 2008). 

De offentliga daghemsplatserna i Sverige ökar under 1960- och 1970-talet (Persson, 2008).  

Det är lekskolor och daghem som breder ut sig i landet. Lekskolorna erbjuder omsorg 

under kortare tid och daghemmen är institutioner för heldagsomsorg. De äldre barnen 

erbjuds en pedagogisk verksamhet i lekskolan medan de yngre barnen erbjuds ett socialt 

omhändertagande i daghemmet. Så småningom kommer daghemmet och lekskolan att 

förenas till en verksamhet med samma pedagogiska ambitioner. Samlingsbegreppet för 

dessa båda verksamheter blir förskola (Ackesjö, 2010). Vidare menar författaren att dessa 

skilda rötter i förskolans tradition skapade en bild av en förskollärargrupp med två skilda 
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professioner. Än idag menar författaren att skillnader mellan förskollärare och 

förskoleverksamheter existerar på grund av de olika åldersgrupperna (Ackesjö, 2010). 

 

År 1975 införs allmän förskola för sexåringar. Motivet är att sammanföra sexåringarna och 

att förbereda dem för övergången till skolan genom att väcka deras nyfikenhet, och lust till 

att lära. Kommunen är nu skyldig att erbjuda alla sexåringar plats minst 525 timmar i 

förskolan (Morsing Berglund, 1994). 

 

Inte förrän på 1980-talet ändrades den pedagogiska inriktningen och kommer att inspireras 

av Lev Vygotskys teorier, om att barn utvecklas i samspel med sin omgivning. Nu 

fokuserar man på hur barn och vuxna närmar sig varandras världar genom att utgå ifrån 

begreppen arbeta- leka- lära (Persson, 2008). En av utgångspunkterna i denna filosofi är 

lekens avgörande betydelse för barns utveckling vilket står sig även i modern tid (Martin 

Korpi, 2006). 

 

År 1990 yppas ett regeringsförslag på flexibel skolstart. Dock är det få sexåringar som vid 

denna tidpunkt tar klivet in i skolan. De allra flesta sexåringarna som är placerade inom 

barnomsorgen går kvar i förskolan fram tills 1998 då den första reformen för ett samlat 

utbildningssystem genomförs med en ambition att integrera förskola, skola och 

skolbarnomsorg. Socialstyrelsen överlämnar här med myndighetsansvaret till Skolverket. 

Förskolan får detta år sin första läroplan och samtidigt blir förskoleklassen en egen 

skolform och kommer att tillhöra det offentliga skolväsendet (Thelander, 2012).  

 

 

2.2 Förskoleklassen idag 

 

Idag går cirka 96 % av alla sexåringar i förskoleklass. Cirka 1 % av alla sexåringar är 

inskrivna i grundskolan (Skolverket, 2011). Det är kommunens skyldighet att erbjuda sina 

invånare plats i förskoleklass, det år de fyller sex. Barn får dock tas emot tidigare. Som 

tidigare nämnt ska minst 525 timmar avsättas för förskoleklassen och den ska vara 

avgiftsfri. Förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet går alla under en gemensam 

läroplan, Lgr 11. Läroplanen klarlägger värdegrund, nationella mål, uppdrag och riktlinjer 

med mera för de berörda verksamheterna. Det är kommunen eller den enskilda 

huvudmannen som inom gränserna för skollag och läroplan beslutar om hur verksamheten 

ska bedrivas. Det är mycket vanligt att huvudmännen valt att integrera förskoleklassen med 

grundskolan och fritidshemmet, både arbets- och lokalmässigt (Utbildningsdepartementet, 

2008). 

Syftet med förskoleklassen är att den ska fungera som en bro mellan förskola och skola 

(Myndigheten för skolutveckling, 2006). Utbildningen ska verka förberedande inför 

kommande skolgång. Eleverna i förskoleklassen ska stimuleras till utveckling och lärande 

samt främja kontaktskapande och social gemenskap. Lek och skapande i förskoleklassen 

ingår som viktiga delar i det aktiva lärandet. Helhetssynen på eleven och elevens behov 

står i centrum. Förskoleklassens identitet har uppstått genom kombinationen av förskolans 

och grundskolans metodik och arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 2008).  

Vilken undervisningspraktik som ska gälla i förskoleklassen är inte framskrivet.  Både 

Myndigheten för skolverket (2006) och Ackesjö (2010) ställer sig undrande till vad 
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förskoleklassens pedagogik ska innebära i praktiken. Ackesjö (2010) menar att det kan 

vara givande att fundera kring vad det är man vill bevara i förskoleklassens förhållningssätt 

till undervisning, lek och lärande. Vidare menar författaren att man kan betrakta 

förskoleklassen både som en ö och/eller en bro mellan förskola och skola. Hon talar om 

bron som en övergångszon där barnen kan samla kraft och förbereda sig för skolan. Här 

kan det till och med handla om att avlägsna vissa kunskaper från förskolan för att kunna 

anpassa sig till rådande normer och rutiner på skolan. Man kan också välja att se 

förskoleklassen som en ö där pedagogernas arbete framförallt handlar om att upprätthålla 

och bevara särarten i verksamheten och där barnen är lekande, lärande samt fria (Ackesjö, 

2010).  
 

 

2.3 Fritidshemmets framväxt 

 

Av samma anledning som barnkrubborna kom även arbetsstugorna att etablerades i 

Sverige i början av 1900-talet. Arbetsstugorna grundades för de äldre barnen. 

Initiativtagaren till de allra första arbetsstugorna som inrättades i Stockholm var Anna 

Hierta-Retzius (1841-1924). Initiativtagaren ansåg att dåtidens skola var allt för teoretisk i 

sin framtoning. Hon ville starta en verksamhet där ungdomen kunde träna upp 

handfärdigheten inför kommande yrke men också hålla lösdrivna ungdomar borta från 

stadens gator (Hansen, 1999). Under denna tidsperiod drev många fattiga barn omkring i 

städerna efter skoltid. En del barn bedömdes som sociala riskmoment och dessa behövde 

fostras genom goda förebilder samt arbete. Barn skulle uppfostras till att bli flitiga, 

produktiva och lydiga medborgare och skulle därför uppmuntras till att utföra goda 

gärningar och bestraffas vid utförandet av dåliga gärningar (Pihlgren & Rohlin, 2011). Det 

rådde en slags tvåfaldighet vad gällde arbetsstugornas syfte. Dels handlade det om 

förvaring men också om en uttalad ideologisk fostran (Hansen, 1999). Det är främst en 

behavioristisk grundsyn som präglade de första arbetsstugorna under 1900-talet (Pihlgren 

& Rohlin, 2011). 

 

Den första tiden pågick verksamheten i arbetsstugorna bara ett par eftermiddagar i veckan 

och dessa eftermiddagar innebar för barnen förutom arbete också ett mål mat. Det var 

endast fattiga barn som deltog i verksamheten. Till en början hölls ett nära samarbete med 

folkskolan. Folkskolelärarna var de som valde ut vilka barn som skulle till arbetsstugorna 

och ibland arbetade dessa lärare även i arbetsstugorna för att dryga ut sina magra löner 

(Hansen, 1999). Författaren hävdar att barnträdgårdsverksamhet kombinerades med 

verksamhet för skolbarn. Vid tre tillfällen har det dokumenterats att lokalerna använts som 

arbetsstuga eller till eftermiddagshem för skolbarn. Förutom folk- och småskolärare som 

arbetare vid arbetsstugorna fanns även hushållslärare, slöjdlärare, hantverkare och 

outbildade i arbetsstugorna. Volontärarbete förekom i stor omfattning (Hansen, 1999). 

 

På 1930- talet kom eftermiddagshemmet att breda ut sig i Sverige.  Eftermiddagshemmet 

skulle ersätta det goda hemmet där barnet skulle mogna i en rik harmonisk miljö (Pihlgren 

& Rohlin, 2011). De tidigare eftermiddagshemmen låg ofta i anslutning till barnkrubbor 

men efterhand blev de allt mer sammankopplade med barnträdgårdarna vars verksamhet 

för förskolebarn rådde på förmiddagarna och verksamhet för skolbarn pågick på 

eftermiddagarna. Det var framförallt barnträdgårdslärarinnorna som kom att bli den 

dominerande gruppen i dessa verksamheter. Det är därför inte orimligt menar Hansen 

(1999) att anta att förmiddagens verksamhet och arbetsformer tillämpades även på 
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eftermiddagen. Dessa barnträdgårdslärarinnor eller förskollärare som de senare kom att 

kallas var den grupp som drev frågan om ytterligare utbildning för arbete som inriktade sig 

på barn i de lägre skolåldrarna (Hansen, 1999). Pihlgren och Rohlin (2011) menar att 

eftermiddagshemmen inte anpassades tillräckligt efter åldersgrupperna utan snarare utgick 

ifrån de yngre åldersgrupperna. Detta medförde att många föräldrar valde bort 

verksamheten och den sjönk i populäritet (Pihlgren & Rohlin, 2011).  

 

Under 1960-talet blev behovet av en verksamhet efter skoltid för skolbarnen åter igen stort. 

Allt fler kvinnor började arbeta. Skoldagarna förkortades och lektionstiderna kom att skifta 

i större utsträckning än tidigare. Detta hade till följd att behovet av tillsyn särskilt för de 

yngre skolbarnen började öka. Även före skoldagens början behövdes numera barntillsyn. 

Detta medförde att eftermiddagshemmen efterhand övergick till heldagsomsorg varpå 

namnet på verksamheten ändrades till fritidshem 1962-1963 (Hansen, 1999). Nu ansågs det 

att barn behövde komma från skolans fostran och få fritid för att kunna utvecklas till fria 

individer (Pihlgren & Rohlin, 2011). Den bärande pedagogiska ”arbetstanken” med 

inriktning mot arbete och moralisk fostran som Hierta-Retzius’ lagt grunden för förbyttes 

mot ”rekreationstanken”, idéen om att skolbarn behövde fritidssysselsättningar samt social 

och psykologisk utveckling (Hansen, 1999). 
  

Det moderna fritidshemmet bildades i samband med att en utbildning för fritidspedagoger 

startades i Norrköping 1965. Barnstugeutredningen fick under denna period i uppgift att 

utreda de yngre skolbarnens fritid eftersom de hade ett tillsynsbehov likartad med 

förskolebarnens (Persson, 2008). Verksamheten kommer att vara starkt organisatorisk 

kopplad till förskolan och det är således förskolans pedagogiska tankar som dominerar 

under fritidshemmets inledningsperiod. Dock kommer behovet av att anpassa 

verksamheten efter åldersgruppen och fritidspedagogers önskan att hitta sin egen 

yrkesidentitet således resultera i försök att skapa ett annat innehåll än förskolans praktik 

och gå ifrån skolans behavioristiska influerade lärarsyn. Istället skapas ett värde som ska 

frambringa sociala, fria och antiauktoritära individer menar Pihlgren och Rohlin (2011).   

 

Under 1990- talet ska barnens aktiviteter inriktas mot lärande och utveckling. Skola och 

fritidshem ska numera förenas under en gemensam läroplan. Värdet som nu ska skapas 

frambringar utbildade och produktiva samhällsmedborgare men också effektivt 

resursutnyttjande då man ska dela på personal och lokaler. Tydliga målbeskrivningar 

inrättas följaktligen för verksamheten under 1990-talets slut (Pihlgren och Rohlin, 2011).   

 

 

2.4 Fritidshemmet idag 

 

Idag finns cirka 378 500 barn från 6 till 13 års ålder i inskrivna i fritidshem.  Barn som har 

ett behov av fritidsverksamhet på grund av vårdnadshavares förvärvsarbete, studier eller 

eget behov på grund av familjens situation i övrigt ska erbjudas en plats på fritidshem 

(Skolverket, 2011). Persson (2008) menar att integrerandet av förskoleklassen och 

ytterligare en yrkesgrupp, förskollärarna i skolan, har kommit att påverka fritidshemmens 

utformning. Det är 6-9- åringar som utgör den stora skalan av barn på fritidshemmet och av 

dem är cirka 82 procent inskrivna. De flesta barnen går i fritidshem som är integrerade med 

skolverksamhet (Skolverket, 2011). Man kan därför anta att de flesta sexåringar rör sig 

mellan förskoleklass och fritidshemsverksamhet dagligen. 
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Fritidshemsverksamheten är en frivillig verksamhet (Persson, 2008).  Dess uppgift är att 

stimulera till utveckling och lärande genom att erbjuda barnen en meningsfull fritid samt 

främja social gemenskap. Framförallt handlar det om att ta tillvara barns intresse och fånga 

vardagssituationer där barn kan utmanas i sitt lärande. Vanligen är det informella lärandet 

dominerande i fritidspedagogiken, vilket framförallt innefattar lek och skapande arbete 

(Skolverket, 2011).  
 

Fritidshemmet ska också fungera som ett komplement till skolan då miljön ska erbjuda en 

laborativ, utforskande och framförallt praktisk metodik. På så vis kan fritidshemmet 

medverka till att skolans kunskapsmål uppnås.  Barnens erfarenheter, intressen och behov 

ska ligga till grund för verksamhetens utformning. Stor vikt ska läggas på utvecklingen av 

den sociala kompetensen och barnen ska därför uppmuntras att verka i samspel med andra 

kamrater och vuxna.  Numera finns även möjligheten att integrera fritidspedagogisk 

verksamhet under schemalagd skoltid. Kommunerna har därför möjlighet att organisera 

arbetet så att fritidspersonal även arbetar i grundskolan.  Öppen fritidsverksamhet erbjuds 

vanligen istället för fritidshem från det år barnet fyller 10 år (Utbildningsdepartementet, 

2008).  
 

Det är dock värt att reflektera över fritidshemmets kompletterande uppdrag. En 

kvalitetsgranskning från skolinspektionen visar att man inte fullt ut verkar ta till vara 

fritidshemmets potential och att fritidshemmen på många håll saknar en tydlig pedagogisk 

avsikt. Det har visat sig att personal på fritidshemmet inte är tillräckligt medvetna om de 

förväntningar och krav som ställs på verksamheten. Mål och riktlinjer för verksamheten 

har inte diskuterats i tillräcklig utsträckning. Detta behöver dock inte betyda att den 

verksamhet som erbjuds är dålig, men det är således inte styrdokumenten som står till 

grund för utformningen utan snarare är det personalens egna intressen som styr innehållet i 

verksamheten. Vanligen görs prioriteringar utifrån tillgängliga lokaler, resurser, och andra 

förutsättningar (Skolverket, 2011). 

 

Fritidshem lyder under skollagen som fastställs av riksdagen. Fritidshemmet ska tillämpa 

den rådande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som även delas av 

förskoleklassen och grundskolan. I skollagen finns kvalitetskrav som beskriver de 

förutsättningar som ska råda för att kunna tillgodose barnens behov av en god pedagogik 

och omsorg (Utbildningsdepartementet, 2008). 

 

Eftersom fritidshemmet har flyttat in i skolan finns risken för att fritidshemmets uppdrag 

sakta kommer att urholkas, dock inte på grund av integrationen i sig men genom hur 

fritidspedagoger prioriterar sitt arbete. Exempel visar på att fritidspedagoger lägger allt mer 

kraft på arbetet inom skolans ramar medan verksamheten på fritidshemmet kommer i skym 

undan (Skolverket, 2011). 

 

 

2.5 Traditioner i möte 

 

Det finns igen forskning som specifikt hanterar mötet mellan förskoleklass och fritidshem. 

Dessa båda verksamheter står dessutom i relation till skolans tradition. Där av skildras 

mötet i detta avsnitt mellan både förskolans, fritidshemmet och skolans tradition eftersom 

flera kulturer ska mötas och integreras i förskoleklassen. Olika yrkesgrupper som 

grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger ska stråla samman och verka inom sina 
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respektive kompetensområden (Myndigheten för skolutveckling, 2006). Författarna menar 

att arbetet mellan de olika yrkesgrupperna i förskoleklassen handlar om att riva barriärer, 

utjämna yrkesstatus, inhämta inspiration från varandra samt öka förståelsen för kollegornas 

arbetsuppgifter men påpekar att det inte alltid är så enkelt för pedagoger som arbetar i 

förskoleklass att omvandla alla intentioner och lovvärda föresatser till brukbar praktisk 

vardagsverksamhet (Myndigheten för skolutveckling, 2006). De flesta barn i förskoleklass 

är dagligen med om olika kulturella möten. Förskoleklassen i sig är ett möte mellan 

förskola och skola, även om rötterna finns i förskolan, samtidigt som förskoleklassen och 

fritidsverksamheten dagligen möts. Det innebär således ett möte mellan verksamheter 

samtidigt som barnen också får erfara dessa möten då många av dem deltar i både 

förskoleklass och fritidsverksamhet. 

Begreppet tradition beskrivs av Haglund (2004) som något som binder samman nuet med 

gårdagen. Följaktligen en beteckning på det som förts vidare från en generation till en 

annan (Morsing Berglund 1994). I yrkessammanhang blir traditionens funktion att 

legitimera det rådande yrkesinnehållet. Man kan även förmoda att traditioner är starkt 

bundna till konstruktioner av läraridentiteter menar Ackesjö (2010).  Vilken barnsyn 

lärarna i de olika verksamheterna har kan skifta på grund av skillnader som uppstår genom 

olika yrkens traditioner. Både förskolan och fritidshemmets tradition har en barnsyn som 

framhäver barnet som återskapare av natur, det vill säga allt finns inom barnet men 

behöver få komma till utryck och utvecklas (Haglund, 2004). Hansen (1999) betonar att 

kulturer uppstår när människor interagerar med varandra. Men interaktionen påverkas inte 

bara av vad som händer i interaktionsögonblicket utan också vad som hänt innan dess. 

Enligt Hansen (1999) har även yrkeshistorien en avsevärd betydelse för utvecklingen 

mellan yrkesgrupperna i nuet (Hansen, 1999). 

 

En av de aktiviteter som förskola, förskoleklass och fritidshem sätter i fokus är den fria 

leken som är en så kallad självvald aktivitet. En annan gemensam aktivitet som 

förekommer frekvent i de båda traditionerna är samlingarna. Samlingarnas form och 

innehåll kan variera. Det inslag av skolförberedande aktiviteter i samlingen som yttrar sig 

disciplinerande som att exempelvis öva barnen i att sitta still är betydligt vanligare i 

förskolans tradition än i fritidshemmets, vars inslag i samlingarna snarare syftar till att 

skapa sammanhållning i gruppen genom samtal samt att informera barnen om olika 

spörsmål. Samlingarnas olika gestaltning kan ses som ett exempel på en skillnad i 

innehållet mellan förskolan och fritidshemmets praktik (Haglund, 2004).  

 

Frigörandet av pedagogisk utvecklingskraft samt nya förutsättningar för utveckling och 

lärande är de förväntningarna som ligger i de olika traditionernas integrering. Under 

somliga perioder har det konstaterats att verksamheterna i förskoleklass och fritidshem är 

på väg mot en ”skolifiering” snarare än en utveckling i reformernas anda som sätter leken, 

experimenterandet, skapandet och utforskandet i första rummet. Detta betonades i en 

kvalitetsredovisning från 2001 samt 2011 (Skolverket, 2001, Skolverket, 2011). Hansen 

(1999) menar att fritidspedagogerna i hög grad underordnar sig och påverkas av 

skolmiljön. Lärarnas tolkningsföreträde över den dagliga skolverksamheten leder till att 

lärarna tar makten över innehållet och därmed blir det skolans tradition som kommer att 

dominera. På grund av detta ökar risken att fritidsverksamheten ”skolifieras” då det 

legitima skolarbetet anses fodra en viss typ av miljö (Hansen, 1999). Hur mötet mellan 

fritidshemmets och förskoleklassens verksamheter kan gestaltas, och vilken kultur som tar 

eller får företräde finns dock ej studerat. 
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Lokalenas påverkan för verksamhetens utformning är betydelsefull. Både 

förskoleklassverksamhet och fritidsverksamhet bedrivs numera vanligvis inom skolmiljön 

menar Haglund (2004). På grund av att förskollärare, fritidspedagoger och lärare ofta delar 

samma rum både innan, under och efter skoltid bildas ingen skarp uppdelning mellan ”ditt” 

och ”mitt” (Haglund, 2004). Men som helhet finns påtagliga statusgränser mellan 

fritidspedagoger, förskollärare och lärare.   Läraren har fått en högre samhällelig status i 

förhållande till förskollärare och fritidspedagoger. Detta kan tänkas bero på att skolan är 

obligatorisk och därför mer allmänt accepterad. Däremot ställs förskola och 

skolbarnomsorg som är ”frivilliga” eller ”valfria” verksamheter ofta inför ifrågasättande. 

Förskoleklassen som inte är formell ännu, men i praktiken en ”obligatorisk” skolform 

eftersom i stort sett alla sexåringar dagligen deltar i den, intar ofta en mellanställning vad 

gäller status (Hansen, 1999). 

 

Lärarnas pedagogik anses i regler vara mer ”synlig” än fritidspedagogernas. För om 

innehållet berör matematik och bokstäver blir det nästan uppenbart vad barn kan tänkas 

lära sig. Lika självklart blir det dock inte om barnen samtalar, äter, leker, bygger eller 

målar, av den anledningen tenterar fritidspedagogernas praktik vara mer osynlig (Hansen 

1999). Fritidspedagogernas arbete har förändrats från att tidigare främst bedrivits före och 

efter skoltid till att numera även fungera under skoltid. Fritidspedagoger och förskollärare 

förväntas numera arbeta sida vid sida i skolans verksamhet i gemensamma arbetslag 

(Haglund, 2004). 

 

Det tycks saknas en gemensam generell bild av fritidspedagogsyrket, som är relativt nytt 

till skillnad från läraryrket som ofta framställs och kommer till uttryck i en schablonartad 

och traditionell bild.  För fritidspedagogen är det väsentligt att erbjuda en miljö som stödjer 

barns egenaktivitet, där barns handlande med alla sinnen och deltagande att få ”göra” lyfts 

fram som en viktig del i lärprocessen. Lärares fokus handlar om att skapa ett gott klimat 

och att motivera barnen till att lära. Här betonas lugn, arbetsro och ordning som viktiga 

förutsättningar för lärandet (Hansen, 1999). 

 
Fritidspedagogernas utbildning har kunnat liknas vid förskollärarnas utbildning med enda 

skillnaden att utbildningarna har riktat sig mot olika åldersgrupper. Förskollärares 

yrkesprofil har dock varit tydligare. Att verksamheterna inom förskola och fritidshem 

många gånger framställts som likartad kan förstås genom den i många avseende 

gemensamma historiska bakgrunden menar Tallberg- Broman (1995), där den främsta 

uppgiften i de båda traditionerna har varit att komplettera hemmen och bidra till barnens 

uppfostran. Skillnaderna mellan yrkesgrupperna anses än idag vara svåra att urskilja även 

för yrkesföreträdarna själva (Johansson, 1999).  

 

Sammanfattningsvis betonas den nära kulturella och verksamhetsmässiga förbindelse 

mellan förskolan, fritidshem och skolbarnsverksamheten genom historien. De flesta 

förskoleklassbarn medverkar dagligen i olika kulturella möten på grund av att 

förskoleklass, fritidshem och skola ska verka integrerande. Fritidshemmet har kommit att 

influeras mycket av förskolans tradition samtidigt som dessa båda verksamheter också står 

i relation till skolans tradition.  
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2.6 Teorier om gränser  

 
De teoretiska grundtankarna som styr analysen av det empiriska materialet i denna studie 

utgår från teorier om gränser. Newman har studerat gränser främst inom politik och 

geografi men hävdar att det finns många användningsområden för teorin (Newman, 

2006a). Ackesjö (2010) menar att gränsteorier kan vara användbara för att avgöra gruppers 

natur, känsla av tillhörighet, samt medlemskap.  

 

En gräns skiljer två områden från varandra (Newman, 2006b). Gränsens traditionella 

funktion har varit att utgöra ett hinder för rörelse snarare än något som möjliggör kontakt, 

menar Newman (2006a). I ett socialt hänseende går det även betrakta gränser som 

avgörande för hur inkludering eller exkludering regelfästs menar Newman (2006b). Ett 

begrepp som Newman (2006a) använder sig är avgränsning för att förstå hur processen 

genom vilken gränser konstrueras och kategorier av skillnader uppstår. Vidare menar 

författaren att gränser inte alltid är fysiska som en linje på en karta eller ett staket i det 

fysiska landskapet utan kan även uppträda i abstrakt form (2006a). När det inte går att 

betrakta gränsen som en linje kan den istället ses som en gränszon menar Newman (2006b) 

och syftar då på det område som ligger i nära anslutning till gränsen.  

Gränser kan bidra till att skapa uppfattningar om hur vi ska leva och verka. De kan vara 

både osynliga och otydliga men ändå ha ett strakt inflytande på våra liv. Vidare betonar 

Newman (2006b) att det är de gränsmarkerade praktikerna (i undersökningens fall 

verksamheterna) som avgör hur starkt gränsen markeras. Majoritetskulturen bestämmer 

således hur dessa gränser kan hanteras och eventuellt överskridas (2006b). Wenger (1998) 

belyser två olika begrepp i sina teorier om sociala praktiker som människor medverkar i 

som kan användas för att förstå förbindelsen mellan dessa praktiker. Det ena begreppet 

innefattar dokument och föremål som är av värde i övergångsfältet mellan olika praktiker, 

detta begrepp benämns av författaren som boundary objects. Det andra är brokers vilket är 

de personer som fungerar som mellanhänder mellan praktikerna. Dessa kan överföra 

kunskap och skapa relationer mellan praktikerna, vilket kan generera i kluvenhet och 

osäkerhet hos de som deltar i de olika praktikerna (Wenger, 1998).  

 

Många gånger markeras gränser av individer. Deras markeringar utgör en process. 

Applicerar man Newmans (2006b) gränsteorier på förskoleklass- och fritidsverksamheten 

skulle individers markeringar främst nyttjas till att fokusera på skillnader. Tilly (2004) 

använder sina teoretiska resonemang om gränser för att redogöra för hur skillnader mellan 

grupper uppstår och vidmakthålls. I dessa sammanhang belyser Tilly kategoriella 

skillnader och betonar tillhörighet som det som markerar stora och betydelsefulla olikheter 

bland människor (Tilly, 2004).  Newman (2006b) hävdar att gränser formar identiteter 

eftersom de förutsätter att man identifierar sig själv med specifika grupper. Genom 

avståndet till ”de Andra” stärks den egna gruppen. Vi kan förstå vilka vi är genom att 

definiera vilka vi inte är, det vill säga förhålla oss till motsatsen (Tilly, 2004).  

 

Makten är en dominerande faktor i en gränsprocess (Newman, 2003). Ackesjö (2010) har 

omsatt Newmans (2003) antagande (om att makten kan avspeglas i språket) till skolans 

område och menar att olika pedagogiska koder medvetet eller omedvetet råder över de 

olika pedagogiska verksamheterna. 

 

Denna studie handlar om gränsen mellan förskoleklass och fritidshemsverksamhet 

samtidigt som det finns fler gränsområden för dessa verksamheter att ta hänsyn till. 
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Förskoleklassen i sig ligger i ett gränsland mellan förskola och skola och 

fritidsverksamheten måste förhålla sig till grundskolans praktik och därmed bevittnas 

ytterligare en gräns. Det är därför väsentligt att förstå hur dessa gränser påverkar 

verksamheterna för att förstå vad som sker inom gränsländet. Ackesjö (2010) anser att 

gränsen mellan förskoleklass och fritidshem kan verka flytande på grund av att båda 

verksamheterna är frivilliga samtidigt som de ingår i skolans läroplan utan uppnåendemål. 

Dock skulle skillnader i yrkesutbildningarna i de olika verksamheterna kunna utgöra en 

gränsmarkering (Ackesjö, 2010). I denna studie används barns perspektiv som 

metodologiskt begrepp för att förstå barnens beskrivningar och upplevelser av gränsen 

mellan förskoleklass och fritidshemmet samt hur de markerar skillnader i verksamheterna. 
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3 SYFTE 
 

Förskoleklassen och fritidshemmet är två frivilliga verksamheter som enligt 

styrdokumentens anda ska arbeta utifrån ett integrerande förhållningssätt. Dock saknas 

forskning om barns perspektiv på gränsen mellan förskoleklass och fritidshem. Det är 

därför intressant ur ett pedagogiskt perspektiv att få insikt om hur barnen själva upplever 

och förstår gränsdragningen mellan förskoleklassen och fritidshemmet. Syftet med min 

studie är därför att vinna kunskap om hur barn förstår gränsen mellan förskoleklass och 

fritidshem. Detta för att kunna ta tillvara barnens syn i utformningen av dessa båda 

verksamheter. 

 

 

 

3.1 Frågeställningar  

     

 Hur erfar barnen gränsen mellan förskoleklass och fritidshem? 

 Hur markerar barnen skillnader mellan förskoleklassen och fritidshemmet? 
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4 METOD 
 

Min fallstudie bygger på en så kallad explorativ undersökning. Det betyder att det är luckor 

i kunskapen och att man då försöker vinna ny kunskap inom området (Patel och 

Davidsson, 2003). På grund av mitt ämnesval ansåg jag att en fallstudie skulle vara lämplig 

för mitt ändamål. I en fallstudie plockas en liten del ut för att beskriva verkligheten och 

fallet tillåts representera verkligheten. På så vis kan läsaren skapa sig en uppfattning om 

hur något går till eller ser ut utan att behöva ge sig in i en stor komplicerad beskrivning av 

verkligheten. Dock bör stor försiktighet råda när slutsaser från en fallstudie ska dras. Det 

man kommer fram till kan ses som indicier som får värde först när det finns fler indicier 

som pekar i samma riktning och som dessutom inhämtats genom andra forskningsvägar 

(Ejvegård, 2003). Resultatet från en fallstudie kan vara ett sätt att förstå eller närma sig ett 

fenomen på. Studien har även en så kallad fenomenografisk prägling. Med det menas att 

studien fokuserar på hur ett fenomen kan uppfattas (Patel och Davidsson, 2003), i detta fall 

hur barn upplever gränsen mellan förskoleklass och fritidshem. I en studie med ett 

fenomenografiskt förhållningssätt används vanligen kvalitativa, öppna intervjuer där 

deltagarna får redogöra för fenomenet med sina egna ord (Patel och Davidsson, 2003). Jag 

har således använt mig av en kvalitativ metod med intervjuer och observationer som 

instrument för undersökningen och där barns perspektiv står i förgrunden. Detta behandlas 

i följande avsnitt. 

 

4.1 Barns perspektiv som metodologiskt begrepp 

 

I min studie kommer jag försöka närma mig barnens perspektiv genom att låta barnen 

själva ge uttryck för sina uppfattningar samt förmedla sitt perspektiv på gränsen mellan 

förskoleklass och fritidshem. Dock kommer jag göra tolkningar av barnens beskrivningar 

samt även göra observationer för att skapa mig en bild av vad som kan ligga till grund för 

deras uppfattningar. Dessa tolkningar görs av mig som vuxen, vilket gör att jag inte kan 

frångå barnperspektivet i min undersökning. 

 

Studier som låter barn komma till tals är långt ifrån överrepresenterade men det finns en 

del som ger utrymme för ett barnperspektiv inifrån, som bygger på barnens egna tolkningar 

(Evaldsson, 1993). Men att ta barnets perspektiv fullt ut är inte möjligt menar Emilson 

(2008) utan hävdar att det endast går att närma sig det. Genom att genomföra intervjuer 

med barnen och observera dem kan man utifrån försöka återskapa barnens värld från ett 

barnperspektiv menar Evaldsson (1993) dock inte ifrån barns egna perspektiv. Det är 

viktigt att fånga upp barns känslor och tankar om det de är med om. För att få reda på hur 

barn upplever skillnader mellan olika organisationsformer kan man låta barnen berätta om 

samt beskriva den verksamhet de befinner sig i och vad som är utmärkande för den. Hur 

frågorna ställs påverkar svaren. Yngre barn saknar ibland ord för vad de tänker och det kan 

vara problematiskt för dem att ställa olika verksamhetsformer emot varandra, något som 

blir lättare ju äldre de blir. För att komma ännu närmre barnens upplevelse kan ett sätt då 

vara att ge barnen möjlighet att i efterhand beskriva vad de varit med om (Torstensson- Ed 

& Johansson, 2000). På grund av tidsbrist fanns ingen möjlighet att följa upp studien 

genom att låta intervjua samma respondenter på nytt om några år. Hade ett annat upplägg 

på studien valts hade man däremot eventuellt kunnat intervjua även äldre barn om deras 

upplevelser av gränsdragningen mellan förskoleklass och fritidshem, men då måste det tas 
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i beaktning att samhället hela tiden är under förändring och att de äldre barnens upplevelser 

därför kan skilja sig från de yngres. Asplund Carlsson (2003) hävdar att vi alla har olika 

sätt att förhålla oss till barn och barndom och hela tiden flyttas gränsen fram för det som är 

den senmoderna barndomens perspektiv.  

 

Begreppet barnperspektiv kan betyda flera saker. Det används dels som ett ideologiskt 

begrepp och dels i vetenskapliga sammanhang som ett mer metodologiskt begrepp. I flera 

sammanhang kan begreppet dessutom användas felaktigt då man inte skiljer mellan 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Här handlar det om att särskilja vem som 

formulerar perspektivet eller skapar den givna kulturen. Är det någon som företräder 

barnen eller är det barnen själva? Om någon företräder barnen talar vi om ett 

barnperspektiv, är det däremot barnen själva handlar det om barns perspektiv. Forskare 

menar att ett barnperspektiv måste innehålla barns perspektiv men att dessa är tolkade av 

vuxna (Halldén, 2003). Viktigt att komma ihåg är dock att barn är överlägsna vuxna vad 

gäller närheten till det ursprungliga, till sina känslor och till det som är äkta (Asplund 

Carlsson, 2003). Barnperspektivet i en fallstudie kan handla om att fånga barnens röster 

och tolka dem som uttryck för den rådande diskursen. Det kan också handla om vilken 

plats vi ger barnen i vårt samhälle och vilka generella erfarenheter det ger barn och hur de 

sen uttrycker dessa erfarenheter. Barnperspektivet blir då någonting mer än att bara låta 

barn ge sitt perspektiv på olika företeelseer. Barndomsforskare menar att det inte alltid 

handlar om att arbeta med barn som informanter utan istället studera de strukturer som är 

avgörande i barns liv. Därför har jag i min studie valt varierande sätt att försöka närma mig 

barnens perspektiv. Det går inte alltid att förstå genom att bara låta deras röster höras utan 

deras utsagor börs också kopplas till de förhållanden som råder i samhället (Halldén, 

2003). Vidare menar författaren att det inte är helt okomplicerat att tolka barns utsagor och 

lyfta dem ur sitt sammanhang. Transkriptionen samt översättningarna kan bli svårtolkade 

material. En del forskare menar att det kan vara till fördel om man väljer att redigera barns 

texter från exempelvis stavfel för att inte låta språkliga misstag ta fokus ifrån själva 

innehållet, men precis som Halldén (2003) föreslår väljer jag att återge barnens röster och 

berättelser i sitt ursprungsskick för att det möjliggör olika tolkningar. Dock bör man vara 

medveten om att på vilket vis man väljer att återge sitt material får konsekvenser för 

innebörden av barnperspektivet, (Halldén, 2003). 

 

4.2 Genomförande och urval 

 

I denna fallstudie har jag valt att intervjua barn i en förskoleklass om deras upplevelser 

kring gränsen och skillnaderna mellan förskoleklassen och fritidshemmet och 

dokumenterat det genom ljudupptagning. Men för att förstå orsakerna till barnens 

upplevelser ansåg jag att även observation före, under och efter gränsdragningen var 

nödvändig. Under fyra dagar, sammanlagt 10 timmar var jag ute på fältet för att genomföra 

min undersökning. Jag besökte en förskoleklass som bestod av 19 elever, en förskollärare 

samt en lärare. Då intervjuades 14 barn, 7 pojkar och 7 flickor för att få en jämn 

könsfördelning. Intervjuerna utfördes parvis. Jag ställde öppna frågor om gränsen mellan 

förskoleklass och fritidshem samt frågor vars syfte var att bringa klarhet i om barnen 

upplevde några skillnader mellan verksamheterna. Intervjuerna varade mellan 8 min och 

23 min. Under fältarbetet bad jag även tre barn, två flickor och en pojke att tillsammans 

berätta om hur en dag i förskoleklass respektive fritidshem kan se ut. Berättelsen tog 

ungefär 20 min. Syftet med detta var att upptäcka om barnen genom sitt berättande visade 
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på skillnader i verksamheterna eller markerade gränsen mellan förskoleklass och 

fritidshem och i så fall på vilket sätt. 

 

Observationerna ägde rum både under förskoleklass och på fritidshem och dokumenterades 

med hjälp av anteckningsblock och penna. Under en av dagarna hade barnen lovdag vilket 

betydde att det endast var fritidshemsverksamhet denna dag. 

 

Valet av skola för undersökningen var främst ett beskvämlighetsurval. Jag valde att 

kontakta en förskoleklass där jag sen tidigare etablerat kontakt med barnen. Detta för att 

underlätta arbetet med att närma mig barnens perspektiv på relativt kort tid. Holme och 

Krohn Solvang (2008) betonar att bekvämlighetsval ofta inte är representativa, något som 

måste tas i beaktning. Författarna menar att denna typ av urval kan leda till missvisande 

slutsatser om populationen (Holme och Krohn Solvag, 2008). Dock handlar det inte om att 

skaffa en genomtäckande uppfattning som är generaliserbar utan snarare att vinna kunskap 

och perspektiv på hur ett fenomen kan betraktas. 

Trost (2010) menar att barn kan ha svårt att koncentrera sig under längre perioder, vilket 

också visade sig under en del av intervjuerna. Därför bestämde jag mig för att inte hålla för 

långa intervjuer med barnen om inte barnen själva insisterade på att de vilja prata längre. 

Fördelen med parvisa intervjuer är den sociala dimensionen. Istället för ett möte mellan en 

forskare och en individ finns nu möjligheterna till att utveckla en diskussion som består av 

ett socialt samspel mellan likasinnade (Holme och Krohn Solvang, 2008).  

Rhöse Martinsson (2012) hävdar att barn är i stort behov av trygghet under en 

intervjusituation för att våga prata.  Platsen för intervjuerna blev målarrummet. Eftersom 

barnen dagligen använde målarrummet var detta en miljö barnen var vana vid. Här kunde 

barnen diskutera mina frågor i lugn och ro. Eftersom jag gjort min verksamhetsförlagda 

utbildning i klassen var jag som forskare inte heller främmande för barnen, vilket kunde 

upplevas tryggt. Det finns en del svårigheter med att intervjua barn som kan vara bra att ta 

hänsyn till. Bland annat skriver Trost (2010) om att barn lätt kan abstraheras av yttre 

faktorer och därför har svårt för att fokusera på frågan. Detta hade jag i åtanke och valde 

därför att inte ha för långa intervjuer. Dessutom ställde det höga krav på mig som 

intervjuare att ställa intressanta frågor som skulle hålla barnen motiverade. Jag försökte 

inta ett avslappnat förhållningssätt i mitt möte med barnen. 

 

Jag valde att komplettera intervjuerna med observationer. Med hjälp av observationer 

skulle jag få en möjlighet att få syn på hur barn markerade gränsen mellan förskoleklass 

och fritidshem i sina vardagliga handlingar, vilka aktiviteter som förekom i förskoleklass 

respektive fritidshem, samt om och i så fall hur barnens förhållningssätt förändrades 

mellan verksamheterna. Mycket av min tid på fältet användes för observation.  Vid 

observation ska forskaren med hjälp av att titta, lyssna och fråga skapa sig en bild av vad 

som sker med undersökningsenheterna (Holme och Krohn Solvang, 2008). Eftersom 

barnen var kända för mig sen tidigare anade jag att det skulle bli svårt att inta en passiv roll 

i observationen därför valde jag att utföra en aktivt deltagande observation, där jag 

medverkade i både styrda och frivilliga aktiviteter under både förskoleklass och 

fritidshemstid. Under observationen förde jag kontinuerliga fältanteckningar som har 

transkriberats och bearbetats på samma sätt som de inspelade intervjuerna.  Efter 

fältarbetes slut handlade det dels om att tematisera empirin för att finna gemensamma 

nämnare.  
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4.3 Forskningsgenomgång 

 

Jag har tagit del av litteratur som behandlar förskoleklass, fritidshem, gränser och 

övergångar samt barnperspektiv. Jag har sökt avhandlingar och vetenskapliga artiklar i 

ERIK, Libris, Google scholar och Swepub. Exempel på sökord jag har använt mig av är 

förskoleklass*, fritids*, övergångar, gränsdragningar, gräns*, samverkan, ”traditioner i 

möte” mm. Det mest effektiva sättet för att komma åt intressanta avhandlingar var dock att 

söka bland studenters tidigare uppsatser om fritidshem och förskoleklass och genom deras 

källor finna relevanta lämpliga avhandlingar. På så vis fick jag också reda på vad som 

tidigare skrivits om ämnet av studenter. Det visade sig att gränsdragningen mellan 

fritidshem och förskoleklass tidigare inte behandlats nämnvärt av varken studenter eller 

forskare. Dock fann jag en del om närliggande område, gränsen mellan förskola- 

förskoleklass och gränsen mellan skola och fritidshem. Men det är med hjälp av 

gränsteorier och även barns perspektiv som jag försökt belysa mitt forskningsområde. När 

jag sökte avhandlingarna var rubriken väsentlig för om jag fann avhandlingen intressant 

eller inte. Därefter fokuserade jag på sammanfattningen, diskussion och nyckelord, 

funderade kring giltigheten och gjorde ett avvägande om artikeln fortfarande var lämplig 

för min frågeställning. Dimenäs (2008) redogör för fem kriterier man bör utgå ifrån, som 

behandlar förutsättningar och antaganden, giltigheten, konsistensen, implikationer samt 

betydelsen författaren gett sina resultat (Dimenäs, 2008). Slutligen sammanfattade jag 

författarnas syfte, metod och resultat och läste de avhandlingar som jag ansåg var lämpliga 

för min studie. 

 

4.4 Forskningsetiska reflektioner 

 

Det finns etiska regler som forskare måste förhålla sig till vid en undersökning. 

Venskapsrådet (2002) framhåller fyra krav som bör tas i beaktning vad gäller skyddandet 

av individen vid forskning. Dessa krav är informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet samt samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att en person som ingår i 

en undersökning måste veta om sin medverkan därför krävs ett frivilligt samtycke från 

undersökningspersonen, en underskrift där undersökningspersonen godkänner sitt 

deltagande (Holme och Krohn Solvang, 2008). Deltagaren måste även informeras om att 

hon/han när som helst har rätt att avbryta eller avsluta undersökningen utan särskild 

anleding.. Konfidentialitet är också en viktig aspekt i sammanhanget. 

Konfidentialitetskravet betonar att deltagarna har rätt att få sina personuppgifter skyddade. 

Deltagarna har också rätt att vara helt anonyma Obehöriga har alltså inte rätt att ta del av 

personuppgifterna. När undersökningsdeltagarna (som i mitt fall) inte är myndiga fordras 

även vårdnadshavarnas samtycke och godkännande. Informationskravet innebär att 

medverkande och berörda informeras om undersökningen och vilka rättigheter de har 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Därför har jag sett till att vårdnadshavarna informerats och 

uppmärksammats på dessa forskningsetiska krav. Innan intervjutillfällena lämnade jag ut 

ett informationsblad till vårdnadshavarna i förskoleklassen med viktig information om 

vilka forskningsetiska regler jag som forskare måste förhålla mig till. Informationsbladet 

innehöll bland annat studiens syfte, vilket universitet jag tillhör, barnens rätt till 

anonymitet, vad som förväntades av respondenterna och vilka rättigheter de har (se bilaga).  

Informationsbladet fick barnen sedan ta hem för underskrift från vårdnadshavarna. Jag har 
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tydliggjort för vårdnadshavarna att jag varken kommer namnge skola eller respondenter i 

undersökningen. Jag har även informerat vårdnadshavarna om hur uppgifterna kommer 

användas samt när forskningsresultatet beräknas vara färdigt och att de vårdnadshavare 

som då önskar ta del av resultatet har rätt till det, vilket omnämns i nyttjandekravet som 

går ut på att de insamlade uppgifterna bara får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Det är inte ovanligt att barn inte blir upplysta om vilket syfte 

forskningsprojektet de ska medverka i har och heller inte vad deras egna bidrag i 

sammanhanget skulle kunna vara, menar Rhöse Martinsson (2012), därför har jag varit 

noga med att låta de barn som fått vårdnadshavarnas tillåtelse själva välja om de ville delta 

samt talat om för dem varför de medverkar i min studie.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

Validiteten avgör studiens giltighet och reliabiliteten avgör studiens tillförlitlighet. Att få 

så kallad valid (giltig) information i en kvalitativ studie är inte helt lätt. Forskaren lägger 

sina värderingar, erfarenheter och tolkningar i det som observeras och i 

intervjupersonernas utsagor. Det kan vara svårt att avväga om det är genom passivitet eller 

aktivitet som forskaren får den mest valida informationen (Holme & Krohn Solvang, 

2008). Kanske måste detta tas i beaktning från fall till fall. Det kan också uppstå en närhet 

mellan undersökningens enheter och forskaren som leder till specifika förväntningar hos 

båda parter. Framförallt finns risken att intervjupersonerna beter sig på ett sätt, eller svarar 

på ett sätt som de tror att forskaren förväntar sig. Man bör komma ihåg att det råder ett 

skevt maktförhållande mellan en vuxen och ett barn menar Kvalve och Brinkmann (2009).  

När det är barn som intervjuas bör detta tas i särskild stor beaktning och det ställer höga 

krav på forskaren som ställer frågorna. Forskaren måste kunna sätta sig in i den 

intervjuades situation och kunna följa upp de berättelser intervjupersonerna ger för att 

komma åt information. Forskaren bör inta ett öppet förhållningssätt och hela tiden vara 

uppmärksam (Holme & Krohn Solvang, 2008). Det är således i förhållande till 

respondenterna i undersökningen och hur läsaren uppfattar mina tolkningar som 

reliabiliteten i studien avgörs.  

 

Studiens syfte var att ta reda på hur barn erfar gränsen mellan förskoleklass och fritidshem 

därför var det nödvändigt för mig att intervjua barn för att komma närmre deras 

upplevelser. Jag valde även observation för att dels upptäcka om barnen agerar på samma 

sätt som de ger uttryck för och för att själv skapa mig en bild om gränsen mellan 

verksamheterna. Jag valde att intervjua barn som själva går både i förskoleklass och på 

fritidshem för att öka tillförlitligheten. För att stärka reliabiliteten har jag spelat in alla 

intervjuerna och därefter transkriberat dem. Vidare sammanställdes intervjuerna för att 

analyseras tematisk. Det finns alltid en risk för att slumpmässiga eller systematiska fel 

begås vid en intervju eller vid insamlingen av information. För att öka reliabiliteten i min 

studie har jag skrivit tydliga observationsanteckningar som jag i efterhand har kunnat 

utläsa. För att fastställa validiteten i studien, det vill säga om jag undersökt det jag velat 

undersöka måste jag gå tillbaka till studiens innehåll och syfte. Här går det att kontrollera 

om de ställda frågorna vid intervjuerna varit rätt verktyg för studien. 
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4.6 Generaliserbarhet 

 

Kvalitativa metoder används främst i förstående syfte. Målet är inte att pröva om 

informationen har en generell giltighet. Fokuseringen ligger istället på att samla 

information som kan leda till en djupare förståelse av det ändamål jag studerar för att 

komma åt helheten av det sammanhang som fenomenet ingår i. Med en kvalitativ metod 

kommer vi nära den källa vi hämtar informationen ifrån vilket i detta fall är en grundsten 

för studiens trovärdighet (Holme & Krohn Solvang, 2008). Det är alltså orimligt att dra 

några generella slutsatser utifrån det resultat studien uppvisar eftersom respondenterna i 

studien är alldeles för få och representerar ett alldeles för litet geografiskt område för att 

kunna påvisa något generellt mönster. Dock menar Kvale och Brinkmann (2009) att man 

kan fundera på om den kunskap som producerats i en specifik kvalitativ intervju kan 

överföras till andra relevanta situationer. Författarna ger förslag på generaliseringsbegrepp 

som trots allt kan vara tänkbara för denna typ av studie. De talar dels om den naturalistiska 

generaliseringen som bottnar i personlig erfarenhet och framgår ur en tyst kunskap om hur 

saker förhåller sig. Ett annat begrepp de ger är den analytiska generaliseringen som 

innebär att en väl överlagd bedömning görs om hur vida resultaten i en kvalitativ studie 

kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation (Kvalve och Brinkmann, 

2009). Resultatet i studien kan ses som en indikation på hur barn i det undersökta området 

ser på gränsen mellan förskoleklass och fritidshem och vilka erfarenheter de har av 

förskoleklass respektive fritidshem, vilket i nästa led kan hjälpa oss att förstå 

bakomliggande faktorer till barnens upplevelser. Denna fallstudie skänker ett sätt att se på 

fenomenet. 

   

4.7 Metoddiskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras metodvalet och hur det har påverkat studiens resultat. När 

intervjuer med barn görs är det viktigt att åldersanpassa frågorna. Därför genomförde jag 

först en pilotintervju på en sexåring och prövade frågorna. Efter pilotintervjun ansågs 

frågorna vara anpassade för att kunna ställas till fler sexåringar. Ändå uttryckte flera barn 

under intervjuerna både genom ord och ibland genom tystnad att en del frågor var svåra att 

besvara. Att endast låta en sexåring medverka i pilotintervjun visade sig alltså vara för lite. 

 

Jag har i de allra flesta fall valt att ställa öppna frågor för att undvika ja och nej-svar. Dock 

var en av mina följdfrågor av mer ledande karaktär, då jag frågade om barnen upplevde att 

det var svårt att veta när det är fritids respektive förskoleklass. Här måste jag vara 

medveten om att barnen kanske svarade så som de trodde att jag förväntade mig att de 

skulle svara. Dock hade jag inte velat utesluta denna fråga då den ändå var relevant för 

undersökningen.  

Det kan vara av vinst att intervjua barnen i en för dem naturlig miljö menar Kvalve och 

Brinkmann (2009). Där av valde jag att intervjua barnen i målarummet som var ett rum 

barnen dagligen vistades i under både förskoleklass- och fritidshemstid. Här kunde vi 

också avskärma oss från övriga kamrater genom att stänga dörren vilket i detta avseende 

förbättrade kvaliteten på intervjuerna i den bemärkelsen att respondenternas svar tydligt 

fångades upp via ljudupptagningen. Dock hände det ett fåtal gånger att nyfikna barn 

öppnade dörren in till rummet och intervjun fick avbrytas. Barn är ofta ovana vid 

intervjusituationer. De kan lätt bli distraherade och tappa koncentrationen och vid dessa 
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tillfällen har svaren förkortats eller helt uteblivit. Det är därför oerhört väsentligt att vara 

lyhörd och inge trygghet i en situation då barn ska intervjuas. 

Att just dessa barn tillfrågades för studien var främst ett bekvämlighetsurval. Mina 

förhoppningar var att vår tidigare relation skulle bidra till en trygg basis där barnen skulle 

våga tala om sina upplevelser av gränsen mellan förskoleklass och fritidshemmet samt ge 

uttryck för hur de markerar skillnader mellan verksamheterna. Dock är det inte alltid av 

godo att deltagare i en studie är kända sen tidigare. Berörda parter har alltid rätt att ta del 

av studien. Det kan hända att negativa aspekter påvisas samt att berörda parter känner sig 

missförstådda. Man måste därför vara varsam med de tolkningar som görs och förvissa sig 

om att de ligger nära respondenternas uppfattningar.  
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5 RESULTAT 
 

I följande avsnitt redovisas de resultat som har framkommit under intervjuerna och 

observationerna i syfte att besvara de frågeställningarna som studien bygger på det vill 

säga hur barn erfar gränsen mellan förskoleklass och fritidshem samt hur barn markerar 

skillnader mellan förskoleklass och fritidshem. Dessa två teman behandlas under 

rubrikerna 5.1 och 5.2. 

 

5.1 Barnens erfarande av gränsen mellan förskoleklass 
och fritidshem 

 

Ur empirin ger barnen olika utryck för hur de erfar gränsen mellan förskoleklass och 

fritidshem. Barnens beskrivningar visar på tre aspekter av hur de erfar gränsen. Den första 

aspekten utgör barnens beskrivningar och exempel på hur gränsen markeras av de vuxna. 

Den andra aspekten utgör barnens beskrivningar på hur gränsen markeras av 

organisatoriska villkor och den tredje aspekten utgör barnens beskrivningar och exempel 

på gränsen som otydlig mellan förskoleklass och fritidshem.  Dessa aspekter behandlas i 

följande avsnitt. 

 

5.1.1 Gräns markerad av vuxna 
 

En aspekt av hur barnen erfar gränsen mellan förskoleklass och fritidshem påvisas genom 

hur barnen beskriver att gränsen markeras av de vuxna. Här påvisas ”Hej då” – sången 

som en aktivitet som markerar gränsen. Barnen tar även upp vad de vuxna säger angående 

gränsdragningen. ”Samlingen som görs om” på fritidshemmet kan även den ses som 

ytterligare en gränsmarkör.  

5.1.1.1 ”Hej-då” – sången 
 

Förskoleklassen pågår i tre timmar med start 8.10 -11.10. Klockan 11.10 samlas barnen 

och sjunger en ”hej- då” – sång tillsammans med lärarna. De flesta barn exemplifierar 

denna sång som något som markerar gränsen mellan förskoleklass och fritidshemmet även 

om de i flera fall uttrycker en osäkerhet kring sången som gränsmarkör.   

 

121206 Intervju 

Jag: Ok…..när blir det fritids då? 

Flicka 1: Efter ” Hej då” – sången! 

Flicka 2: Näee det tycker inte jag! Jag tycker…..ehhh….ehhh… 

Flicka 1: Men efter ”Hej-då” –sången så eeeeee det det! 

 

Exemplet visar på att det råder delade meningar om ”Hej-då” – sången som en gräns 

mellan förskoleklass och fritidshem. Att flera barn uppvisar osäkerhet kring ”hej- då” – 

sången som en gräns kan förstås genom observationsanteckningar:  
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121203 Observation 

Åtta barn sitter vid ett bord och gör julstjärnor. Tre barn gör arbetsblad och 

några barn spelar spel samt leker. Båda lärarna är delaktiga i julpysslet (som 

ska vara klart på fredag berättar en av lärarna). Klockan närmar sig 11.10. 

Förskolläraren talar om att det är dags att sjunga ”hej- då” – sången och 

samlar alla barnen i ring. Hon ber den utvalda hjälpredan att bestämma vilka 

rörelser som ska göras till dagens ”hej-då” – sång. Förskolläraren berättar att 

tre barn ska gå hem efter ”hej-då” – sången och säger hej då till dem innan det 

är dags för sång. När de sjungit klart springer de tre barnen som skulle hem ut 

i kapprummet. Därefter ber lärarna de barn som inte gjort julstjärnor ännu att 

sätta sig vid bordet. Materialet som den tidigare gruppen använde till 

julpysslet ligger kvar på bordet redo att användas på nytt. De som är klara 

börjar spela spel, några börjar rita och några börjar leka bibliotek. Båda 

lärarna fortsätter att vara delaktiga i julpysslet.  

 

”Hej då” – sången kan ses som den faktiska gränsen då den dels utgör en aktivitet som 

barnen dagligen deltar i samt att barnen beskriver den som en gränsmarkör som används av 

de vuxna för att avsluta förskoleklassen. Newman (2006a) förklarar att en stark gräns 

bidrar till att uppdelningen är lättare att kontrollera. ”Hej då” – sången tycks dock inte vara 

en tillräckligt stark gräns eftersom flera barn ger ett osäkert intryck på ”Hej då” – sången 

som gränsmarkör. Att aktiviteterna fortsätter i samma anda och i samma lokaler med 

samma personal och med samma material som fortfarande ligger framme tycks försvaga 

”Hej då” – sången som gränsmarkör.  

 

5.1.1.2 ”Sa dom” 
 

Hur gränsen markeras av de vuxna kan också belysas genom barns beskrivningar av vad de 

vuxna säger och gör, men också vilken information de vuxna utelämnar till barnen 

angående gränsdragningen. Exemplen nedan är några av barnens beskrivningar på hur de 

upplever att lärarna visar och uttrycker att förskoleklassen övergår i fritidsverksamhet.   

  

121204 Intervju 

Jag: Hur visar fröknarna att det är fritids då? 

Pojke: Dem…eh…nu när vi började förskoleklass så sa dom….när vi 

sjunger…”Hej-då” –sången…efter den så kanske det är fri lek ute eller 

inne…sa dom! 

 

                                      121206 Intervju 

Jag: Mmm hur visar fröknarna att det blir fritids? 

Flicka 2: När vi sjunger….då vet vi att det är…. 

Flicka 1: Fritids! 

Jag: Visar fröknarna det på något sätt då? Säger de nåt då? 

Flicka 1: Näe inte så ofta! 

Flicka 2: Nej inte så ofta, vi bara frågar dem…Är det fritids nu?....Och då sa 

de ja! 

 

Barnens beskrivningar visar på att barnen även söker efter de vuxnas markeringar av 

gränsen mellan förskoleklass och fritidshem, möjligen eftersom att gränsen är svår för 

barnen att observera själva. Här bevittnas således en otydlig gräns. En del barn använder 

sig av strategin att fråga de vuxna om det är fritids för att ta reda på om de befinner sig i 
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förskoleklassverksamhet eller fritidsverksamhet och de vuxnas ord blir därmed en 

avgörande faktor för barnens uppfattning av de pågående verksamheterna. Detta kan 

förstås genom Wengers (1998) begrepp brokers, så kallade mellanhänder (lärarna i detta 

fall) för att förklara hur kunskap och relationer överförs mellan olika verksamheter. 

Författaren anser att dessa kan skapa kluvenhet och osäkerhet hos de som deltar i de olika 

verksamheterna (barnen i detta fall). Detta visar på att gränsen inte alltid är tydligt 

markerad, enligt barnen. 

 

5.1.1.3 ”Göra om samlingen på fritidshemmet” 
 

Det finns några barn som upplever att samlingen som de redan har gjort i förskoleklass, 

görs om när det blir fritidshem och ettorna kommer. Då ropar lärarna upp förskolebarnens 

namn på nytt trots att de redan har sagt hej då till de förskolebarn som gått hem. Barnen 

menar att lärarna borde veta vilka förskoleklassbarn som är kvar. Detta upprop kan ses som 

ytterligare en gränsmarkör mellan de olika verksamheterna som dras av de vuxna. Nedan 

följer ett exempel. 

 

121206 Intervju 

Flicka 2: Ja, sen ropar vi upp allas namn och vi måste vara med fast fröken 

redan räknat upp våra namn.  

 

 

Även observationsanteckningar visar på att barnen räknas upp igen. Dock inte i direkt 

anslutning till fritidsverksamhetens början utan först senare på dagen när ettorna ansluter 

sig till fritidsverksamheten.   

 

121205 Observation 

Barnen kommer in efter att ha varit ute. Nu anländer även ettorna tillsammans 

med en fritidspedagog. De vuxna ber barnen sätta sig på golvet. 

Förskolläraren ropar upp alla barnens namn och läser sedan en bok. 

 

 

Detta upprop kan tyckas vara ett sätt för lärarna att säkerställa hur många barn de ska 

ansvara för då fler barn har tillkommit till gruppen. Ur barnens perspektiv blir det dock 

svårt att förstå varför deras namn ska räknas upp på nytt av personalen som träffat dem 

hela förmiddagen.  

 

5.1.2 Gräns markerad av organisatoriska villkor 
 

En annan aspekt av hur barnen erfar gränsen mellan förskoleklass och fritidshemmet 

påvisas genom hur barnen beskriver att gränsen markeras av organisatoriska villkor. Det 

handlar således om hur verksamheterna är organiserade och planerade. Där nämner barnen 

kompisar som går hem, att ettorna kommer och att större yta används för 

fritidsverksamheten. 
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5.1.2.1 Kompisar går hem 
 

De flesta barn tycks vara medvetna om att en del kompisar går hem efter ”Hej då” -sången.  

Att dessa barn lämnar gruppen utgör därför en gräns mellan förskoleklass och 

fritidshemmet. En del barn använder sig av denna gränsmarkör det vill säga att en del 

kompisar lämnar gruppen som en bekräftelse på att fritidshemsverksamheten har börjat.  

 

121204 Intervju 

Jag: Ok… men när blir det fritids då? 

Pojke: Efter ”Hej då” – sången! 

Jag: Efter ”Hej då” – sången … mmhmm 

Pojke: Ehhh… då börjar fritids… 

Jag: Men vad händer då? Vad gör ni då? 

Pojke 1: Vissa går hem! 

 

Barnet ger ingen beskrivning av särskilda fritidshemsaktiviter som tar vid utan det 

väsentliga för barnet tycks vara att gruppen förändras genom att ett antal barn lämnar 

gruppen vid detta tillfälle. Newman (2006b) talar om gränser som ”identitetsskapare” 

eftersom de förutsätter att man identifierar sig själv med specifika grupper. När den 

tidigare gruppen utgjort förskoleklassen och några försvinner tycks en del barn tolka det 

som en gränsmarkör.  

 

5.1.2.2 Ettorna kommer 
 

När ettorna har anlänt till fritidsverksamheten är så gott som alla barn införstådda med att 

fritidsverksamheten har börjat och detta kan därför också ses som en gräns markerad av 

organisatoriska villkor. Dock bör förtydligas att ettorna inte kommer direkt när 

förskoleklassen tar slut (i detta fall 11.10) utan först efter lunch, vanligen klockan 14.00. 

Flera barn beskriver att ettorna kommer innan mellanmålet (klockan 14.30) och att de inte 

tycker om när ettorna kommer. De påpekar att ljudet blir högre och att ettorna leker där de 

är, med andra ord gör anspråk på vad förskoleklassbarnen anser vara ”deras yta” och 

”deras leksaker”. Följande exempel påvisar detta: 

 

121203 Intervju 

Flicka 2: För jag gillar inte när ettorna är här! 

Flicka 1: För då kommer de ha lite högre ljud… 

 

121206 Intervju 

Flicka 2: Jaa….de kommer och så leker de där vi är….och så skriker de! 

 

121206 Observation 

Utanför klassrumsdörren hänger ett fotografi på förskoleklassen/ På väggarna 

ser jag teckningar och alster producerade av barnen i förskoleklassen/ 
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Det är flera barn som antyder att de inte vill ha ettorna där. Genom avståndet till ”de 

Andra” stärks den egna gruppen, menar Newman (2006a). Vi kan förstå vilka vi är genom 

att definiera vilka vi inte är, det vill säga förhålla oss till motsatsen påstår Tilly (2004). 

Barnen tycks främst identifiera sig själva genom förskoleklassen eftersom de talar om sig 

själva som ”vi” och ettorna som ”de”. Det finns inget fotografi uppsatt på 

fritidshemsbarnen i anslutning till verksamheten utan endast på förskoleklassbarnen, detta 

kan bidra till att förskoleklassbarnen både gör anspråk på ytan och att deras inre bild av 

tillhörighet landar i förskoleklassen.  

 

5.1.2.3 Större yta 
 

Barnen belyser ytan som ytterligare en faktor där gränsen markeras av organisatoriska 

villkor. Det handlar således inte bara om lokalerna. Barnen nämner utevistelse som ett 

alternativ fritidshemmet i högre grad erbjuder och därmed blir också ytan att röra sig på 

större. En pojke har observerat att fritidsbarn ibland är i köket under förskoleklasstiden och 

att dörrarna dit in då är stängda. 

 

121206 Intervju 

Pojke 1: Man får inte vara i alla rummen när det är förskoleklassen… 

 

121204 Observation 

/Samtliga lokaler delas av förskoleklassen och fritidsverksamheten/ 

 

Då somliga av intervjuerna utförs blir vi vid flera tillfällen avbrutna av att dörren intill 

köket öppnas av äldre barn som har skolfritids. Vid dessa tillfällen observerades alltså att 

dörrarna in till köket som oftast är öppna under fritidshemstiden var stängda under 

förskoleklasstid. Barnet i intervjun har tolkat och observerat att samtliga rum inte alltid är 

åtkomliga för alla barn även om det är tänkt att ytan ska vara lika stor för 

förskoleklassverksamhet som fritidshemsverksamhet. 

 

 

5.1.3 En otydlig gräns 
 

Alla barn har fått beskriva hur de upplever gränsen mellan förskoleklass och 

fritidshemmet, om de tycker att det är svårt att avgöra när det är förskoleklass och när det 

är fritidsverksamhet. Här räcker det inte med observation för att närma sig barnens 

perspektiv utan här fodras det att barnen få skildra sina upplevelser med ord. Majoriteten 

av barnen svarar att de tycker att det är svårt att veta när det är förskoleklass och när det är 

fritidshemsverksamhet. Ett fåtal beskriver dock att de vet när det är fritidshemsverksamhet 

och när det är förskoleklass. Detta visas i exemplen nedan: 
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                                      121203 Intervju 

Jag: Vad händer då da efter den? 

Flicka: Då är det fritids! 

Jag: Händer det något annorlunda då? 

Näe…det är ju precis lika dant! Det är ju fritids men det är ju precis lika dant som det är på dan! 

 

                                     121203 Intervju 

Jag: Är det svårt att veta när det är förskoleklass och när det är fritids? 

Flicka 1: Jaa det är svårt att veta! 

 

121203 Intervju 

Jag: Är det svårt att veta när det är förskoleklass och när det är fritidshem? 

Pojke: Naaej. 

Flicka: Absolut inte för mig i alla fall! 

Pojke: Nej det tycker inte jag heller! 

Flicka: Nej….är det några som har sagt ja? 

 

Exemplen visar tydligt att barnen upplever gränsen som diffus och otydlig. Även i det 

fjärde exempelet där barnen antyder att de inte tycker att det är svårt att veta kan en viss 

tvekan anas hos både pojken och flickan. Gränser kan vara både osynliga och otydliga men 

ändå ha ett strakt inflytande på våra liv, menar Newman (2006b).  

 

 

5.2 Barnens markeringar av skillnader mellan 
förskoleklass och fritidshem 

 

Ur empirin ger barnen olika uttryck för hur de markerar skillnader mellan förskoleklass 

och fritidshem. Deras beskrivningar indikerar på att förskoleklassen skulle vara mer 

skolinriktad då de anser att de har lektioner i förskoleklassen. Mycket fokus läggs vid att 

skriva, läsa och räkna i förskoleklassen. Barnen ger även uttryck för att 

fritidsverksamheten fokuserar på social kompetens då de framhäver vikten av att vara en 

god kamrat i fritidshemmet. Här beskrivs den fria leken i fritidshemmet som en vanligt 

förekommande aktivitet. Genom barnens beskrivningar ställs även de fria valen emot de 

vuxnas styrning. I kommande avsnitt behandlas detta. 

 

 

5.2.1 Lektioner i förskoleklassen 

 

Flera barn ger i sin beskrivning av förskoleklassen exempel på särpräglade drag som kan 

kopplas till skolverksamhet. Att betrakta förskoleklassen som en ”skolifierad” verksamhet 

är återkommande i barnens beskrivningar och kan där med utgöra en gränsmarkör som 

barnen använder för att markera skillnad mellan förskoleklass och fritidshem. Flera barn 

anser att de redan har börjat skolan. Nedan följer några exempel som visar på detta. 
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121203 Intervju 

Jag: Du sa att du saknar skolan, känns det som du går i skolan? 

Flicka 1: Jaa…det tycker X också! (tittar på kompisen) 

 

121203 Intervju 

Jag: Vad gör ni i förskoleklassen som ni inte gör på fritidshemmet? 

Pojke: Jaaa…vi har ju lektioner… 

 

121206 Observation (förskoleklass) 
 

Barnen sitter i samlingen. En flicka går fram och öppnar dagens paket som 

hänger i granen. Det är barnens adventskalender. Varje paket innehåller en 

matteuppgift och ett litet suddgummi som barnet får om alla barn tillsammans 

lyckas lösa matteuppgiften. Läraren läser uppgiften för barnen och barnen får 

varsitt papper och varsin penna och försöker sedan lösa uppgiften genom att 

antingen skriva rätt siffra eller rita hur man har tänkt. Några barn säger rakt ut 

sitt svar varpå läraren ber barnen vara tysta och vänta med svaren. Sen får 

barnen i tur och ordning berätta hur de har tänkt. Därefter visar läraren med 

hjälp av legobitar hur man kan tänka för att komma fram till rätt svar. Flickan 

får suddgummit. 

 

Det finns några barn som ger uttryck för att lektioner förekommer under 

förskoleklasstiden. Genom observationen kan man tänka sig att samlingarna är en 

bidragande faktor till denna uppfattning på grund av att samlingarna i detta fall innehåller 

flera ”skolifierade” inslag. Alla barn måste vara delaktiga samtidigt samt sitta stilla. Det är 

en styrd aktivitet som leds av läraren som även fördelar ordet mellan barnen. I detta fall 

undervisas barnen i matematik och tränas i turtagning. Handuppräckning är en viktig 

ingrediens i samlingarna. Ackesjö (2010) har omsatt Newmans (2003) antagande (om att 

makten kan avspeglas i språket) till skolans område och menar att olika pedagogiska koder 

medvetet eller omedvetet råder över de olika pedagogiska verksamheterna. Att flera barn 

upplever förskoleklassen som skola skulle kunna bero på att de pedagogiska koder som 

råder över förskoleklassen är strakt influerade av skolan.  

 

. 

5.2.2 Skriva och läsa i förskoleklass 

 

Ett sätt för barnen att markera skillnader mellan förskoleklassen och fritidshemmet är att 

belysa vilka aktiviter som förekommer i de olika verksamheterna. Läsa, skriva och räkna är 

återkommande element som barnen relaterar till förskoleklassen. Nedan följer några 

exempel som vittnar om detta. 

 

                                     121206 Intervju 

Jag: Vad är det som ni lär er i förskoleklassen då? 

Pojke 1: Att…att…åh läsa…för andra gången när man kommer på en lite 

större skola där nere…då kommer man redan åh försöka kunna åh läsa….så 

alltså vi måste…här läsa! 

Jag: Så man kommer redan kunna läsa när man börjar skolan, menar du? 



29 

Pojke 2: Ja. 

Pojke 1: Ja man ska nog kunna det! 

 

121203 Intervju 

Jag: Lär ni er något i förskoleklassen tycker ni? 

Flicka 2: Ja… 

Jag: Vadå? 

Flicka 2: Vi lär oss att skriva och räkna och sen lär vi oss vad orden sluta på 

och börjar…. 

 

121204 Observation (Fritidshemmet) 

En pojke sitter och skriver bokstäver och siffror. Han förklarar att han gör en 

egen bok. Han ritar lite, sen säger han: 

Jag har lärt mig plus och minus hemma. Sex minus tre är tre. Tar man bort tre 

så blir det tre ändå. Nu ska jag göra ett mönster i min bok. 

 

Många barn beskriver att skrivning, läsning och räkning är något som görs i 

förskoleklassen, något som kan kopplas till ett kognitivt lärande. Det första exemplet här 

visar också på att en del barn upplever att det förväntas av dem att de ska lära sig läsa 

under förskoleklasstiden. Gränser kan bidra till att skapa uppfattningar om hur vi ska leva 

och verka, menar Newman (2006b). Observationen visar dock att aktiviteter med inslag av 

läsning, skrivning och räkning även förekommer under fritidshemstid även om det inte 

tycks vara något barnen uppmärksammat.  

 

5.2.3 Vara en god kamrat i fritidshemmet 
 

Flera barn ger uttryck för att förskoleklassen kan ses som en arena för utveckling av det 

kognitiva lärandet. När det handlar om fritidshemmet ger barnen istället uttryck för det 

sociala lärande som präglar denna verksamhet, vilket kan ses som en gränsmarkering från 

barnens sida för att skilja verksamheterna åt. Dock är det bara ett fåtal barn som uttrycker 

att de lär sig något på fritidshemmet. Nedan följer några exempel som påvisar detta: 

 

                                     121206 Intervju 

Jag: Lär man sig något på fritids? 

Pojke 1: Åh leka..bara åh leka….man lär sig bara åh leka! 

Pojke 2: Vi lär oss inte nåt på fritids! 

 

 

121203 Intervju 

Jag: Lär ni er något på fritids då? 

Flicka 2: Ja…man lär sig hur man ska ha kul med ettorna…och hur man ska 

vara mot sig och hur man ska vara kompis och sånt….så man inte gör nån 

annan ledsen… 

 

De barn som anser att de lär sig i förskoleklassen men inte på fritidshemmet gör här en 

tydlig avgränsning mellan verksamheterna. Avgränsning handlar inte enbart om en linje på 

en karta eller byggandet av ett staket i det fysiska landskapet menar Newman (2006a). Det 
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är en process där gränser konstrueras och kategorier av skillnader eller separation skapas. 

Den sociala dimension som påvisas genom barnens beskrivningar av fritidshemmet som en 

arena där man lär sig hur man ska vara mot varandra kan ses som en gränsmarkör i abstrakt 

bemärkelse som alltså inte kan liknas vid en linje på en karta. Det är istället ett exempel på 

hur barnen konstruerar och markerar en gräns som skiljer verksamheterna åt.  

5.2.4 Fria val och vuxnas styrning 
 

Ännu ett sätt som påvisar hur barnen markerar skillnader mellan förskoleklassen och 

fritidshemmet ska belysas i detta avsnitt. Det handlar om fria val kontra vuxen styrning. 

Många barn uppger att lärarna styr mer i förskoleklassen och att de får bestämma mer 

själva på fritidshemmet. Det handlar både om var de får vara och vad de får göra. När 

barnen anser att fritidshemsverksamheten börjar råder det dock delade meningar om. 

Exemplen nedan visar på hur vuxnas styrning både används för att påvisa skillnad mellan 

verksamheterna men också för att försvaga gränsen. 

 

121203 Observation 

 

Förskolläraren berättar att de ibland medvetet förlänger förskoleklassen och 

fortsätter med saker som de startat upp under förskoleklasstid på fritids. Detta 

för att de har planerat mycket för förskoleklassen, mycket som ska hinnas 

med. Läraren berättar att vissa barn som egentligen ska gå hem 11.10 har 

blivit erbjudna att stanna längre. Läraren menar att vissa barn behöver mer tid 

i gruppen för att kunna utvecklas på alla plan både socialt, kognitivt och 

emotionellt. 

 

121203 Intervju 

Flicka 2: Våra matteböcker får man inte ha på fritids, men våra rediga böcker 

får man ha… 

Jag: Varför tror ni inte att ni får ha matteböckerna på fritids? 

Flicka 2: Man får ha de svarta böckerna och jobba i…men inte de dära som vi 

har läxorna i…inte de man har och skriver så hära tillsammans med sin 

klass…de får man inte ha! 

Jag: De får man inte ha på fritids? 

Flicka 2: Man får bara ha de om fröknarna plockar upp dem… 

 

Att medvetet förlänga förskoleklassen inofficiellt skulle kunna vara en bidragande orsak 

till att många av barnen har svårt att avgöra var gränsen mellan förskoleklass och 

fritidshem går. Matteböckerna i exemplet skulle kunna tillhöra de så kallade boundary 

objects som Wenger (1998) talar om, det vill säga föremål av värde vid övergångsfältet 

mellan olika praktiker. Lärarna har bestämt att matteböckerna inte ska användas under 

fritidshemstid men om barnen förstår orsaken till det är dock oklart. 

 

5.2.5 Fri lek i fritidshemmet 

 

Den fria leken i fritidshemmet används som ytterligare en gränsmarkör av barnen för att 

göra skillnad mellan förskoleklassen och fritidshemmet. De barn som fick berätta om en 

dag i förskoleklass respektive på fritidshemmet betonade att de får leka fritt på 

fritidshemmet. I nästan alla de parvisa intervjuerna uttrycker barnen också att den fria 

leken får ta stor plats i fritidsverksamheten. Ibland beskriver barnen att de även har fri lek i 
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förskoleklass men dock inte lika mycket som på fritidshemmet. Nedan följer ett exempel 

som påvisar detta.  

 

121203 Intervju 

Pojke: För på fritids är det jättemycket fri lek och man får typ inte ha någon fri 

lek på förskoleklassen! 

Jag: Får man inte det…ha nån fri lek alls i förskoleklassen? 

Pojke: Okej då lite…fast mycket mindre! 

 

I tidigare avsnitt har observationsanteckningarna visat på att lärarna anser att många 

aktiviteter planeras in för förskoleklassverksamheten vilket därmed kan påverka den fria 

lekens omfattning i förskoleklassen trots att båda verksamheterna är informella frivilliga 

verksamheter. Förskolläraren och läraren arbetar som fritidspedagoger efter 11.10 men har 

under observationen uppgett att de i första hand ser sig själva som lärare samt 

förskollärare, vilket kan medföra att dessa traditioner får större genomslagskraft. Åter igen 

kan Wengers (1998) begrepp brokers användas för att förstå hur relationer mellan 

verksamheterna uppstår. I detta fall är lärarna brokers som överför och använder sin 

yrkeskunskap i fritidshemsverksamheten. 

 

5.3  Sammanfattning av resultatet   

 

I resultatet har kunskap vunnits om barns uttryck och beskrivningar om hur de erfar 

gränsen mellan förskoleklass och fritidshem samt hur de markerar skillnader mellan 

förskoleklassen och fritidshemmet. Tre aspekter av hur barn erfar gränsen har framkommit. 

Det handlar således om hur de beskriver att gränsen markeras av de vuxna, där de vuxnas 

ord och handlingar är avgörande för gränsmarkeringen, det handlar även om aktiviteter 

som kan fungera som gränsmarkörer. Barnen markerar även gränsen genom 

organisatoriska villkor och syftar då på att kompisar går hem, att ettorna kommer och att 

ytan blir större på fritidshemmet. Många barn beskriver även att det är svårt att veta när det 

är förskoleklass och när det är fritidshem, vilket påvisar den tredje aspekten att de erfar 

gränsen som otydlig. 

Trots att många barn upplever att det är svårt att veta när det är förskoleklass respektive 

fritidshem har de ändå lyckas ge uttryck för flera faktorer som skiljer verksamheterna åt 

och på så vis skapat sig en uppfattning om skillnader mellan verksamheterna. Barnens 

beskrivningar samt observationer vittnar om en något ”skolifierad” verksamhet under 

förskoleklasstiden, då många barn kopplar ihop skolaktiviteter som att läsa, skriva och 

räkna med något som görs i förskoleklassen samt att en del barn upplever att de har 

lektioner under detta skede. Fritidshemmet däremot kopplas inte samman med 

skolaktiviteter i samma utsträckning, istället beskriver barnen fritidshemmet som en plats 

där utrymme ges för fri lek och fria val. En del beskrivningar vittnar även om att man i 

fritidshemmet fokuserar på social kompetens då det betonats att man där lär sig hur man 

ska vara en bra kamrat. Detta kan förstås genom figuren nedan. 
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Figur. Sammanställning av barns uttryck för skillnader mellan förskoleklass och fritidshem 

samt barns erfarande av gränsen mellan förskoleklass och fritidshem. 
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6. Diskussion 

Studien har visat på att gränsen mellan förskoleklass och fritidshem upplevs som diffus av 

barnen. Vad innebär det då att förstå en gräns, eller att inte förstå en gräns? Låt föreställa 

oss att vi drar en gräns på en karta rakt genom Atlanten. Vi kan omöjligt ana att vi 

överskridit den om vi inte har kartan med oss då vi passerar gränsen och även då kan det 

vara svårt att avgöra om det inte finns något vid gränsen som markerar ut den. På samma 

sätt kan man förstå hur barnen upplever gränsen mellan dessa båda verksamheter, då 

verksamheterna utgörs av samma lokaler, samma personal och många gånger samma 

aktiviteter.  Barnen tvingas därför använda sig av olika strategier för att verifiera sig om 

vilken sida av gränsen de befinner sig på. Samtidigt som de trots allt uppfattar skillnader i 

verksamheterna.  

Barnens beskrivningar av förskoleklassverksamheten och fritidshemsverksamheten tycks 

ändå stämma rätt väl överens med det uppdrag de olika verksamheterna ämnas ha, 

nämligen att stimulera barns utveckling och lärande samt främja social gemenskap 

(skolverket, 2011). Förskoleklassen ska verka skolförberedande och fritidshemmet ska 

fungera som ett komplement till skolan. Barnens beskrivningar samt observationer 

indikerar på att verksamheterna lyckas förmedla sina riktlinjer väl. Förskoleklassen har 

ännu inte samma uppgift som skolan men barnens beskrivningar tyder på att 

förskoleklassen i detta fall kommit att influeras av skolans tradition.  

Man kan fundera kring vilka de bidragande faktorerna är till att barnen upplever gränsen 

diffus och otydlig, vilket redan har berörts en del men bör utvecklas. Den nära kulturella 

och verksamhetsmässiga förbindelsen mellan förskolans tradition och fritidshemmets 

tradition som Tallberg- Broman (1995) belyst genom tidigare forskning kan till viss del 

förklara att verksamheterna uppfattas likartade. Man kan tänka sig att två traditioner som 

flera gånger verkat sida vid sida under sin framväxt borde ha lätt för att mötas även idag då 

reformen kräver integrering av verksamheterna. En annan anledning till att gränsen 

upplevs otydlig eller flytande kan vara att både förskoleklassen och fritidshemmet är två 

frivilliga verksamheter som båda ingår i skolans läroplan men saknar uppnåendemål. Hade 

en av verksamheterna varit obligatorisk samt haft uppnående mål så kanske gränsen hade 

varit tydligare. En tredje anledning skulle kunna vara lärarnas hantering av sin yrkesroll. 

Att byta yrkesidentitet är inte helt okomplicerat särskilt i en miljö där förskola, skola och 

fritidshem möts, i ett rum som saknar en given kultur som exempelvis ett traditionellt 

klassrum. Den yrkesidentitet som de pedagoger har som äntrar denna miljö påverkar 

således förhållningssättet till de olika verksamheterna. Alltså kan det antas att vilka 

pedagoger som befinner sig i verksamheten har betydelse för vilka kulturer som får 

genomslagskraft och att det då finns risk för att andra kulturer slås ut. I mina 

observationsanteckningar går det att se hur förskoleklassen förlängdes fram tills dess att 

skolbarnen började delta i verksamheten. Det var vanligt förekommande att man fortsatte 

med samma aktiviteter som påbörjats i förskoleklassen när det blev fritidshem. Detta kan 

vara en stark orsak till att gränsen blir svårtolkad. Barnen tycks ha svårt att betrakta 

gränsen som en linje. När anspråk görs på området i nära anslutning till gränsen kan man 

istället tala om gränszoner (Newman, 2006b).  

Resultatet visar tydligt hur förskoleklassbarnen identifierar sig med förskoleklassen samt 

hur förskoleklassverksamheten gör anspråk på fritidshemsverksamhetens tid. Eftersom 

verksamheterna styrdes av en förskollärare samt en lärare är det kanske inte så underligt att 

förskoleklassen med sina ”skolifierade” värden kom i fokus och en del av fritidshemstiden 

användes till att bemästra förskoleklassens åtaganden. I tidigare forskning har det varnats 

för en ”skolifiering” av förskoleklassen. Om förskoleklassverksamheten i dagsläget går 
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emot eller ifrån ”skolifiering” går dock inte att dra några generella slutsatser om utifrån 

denna studie.  

Det saknades en fritidspedagog i skedet då förskoleklassen övergick i fritidsverksamhet, 

vilket kan vara en bidragande faktor till fritidsverksamhetens ”osynlighet”. Den 

fritidspedagog som hade hand om skolfritids följde ettorna på förmiddagarna och träffade 

inte förskoleklassbarnen förrän ettorna började i fritidsverksamheten. Fritidshemmet 

tycktes därmed få stå tillbaka något då verksamheten både lokalmässigt och 

innehållsmässigt anpassades efter förskoleklassbarnens ålder och behov, något som också 

påvisats i tidigare forskning (Skolverket, 2011). I mina observationsanteckningar saknas 

uppgifter som visar på hur fritidshemsverksamheten gjorde anspråk på den gemensamma 

ytan. Så i nästa led kan det innebära att fritidshemverksamheten behöver förbättra sin 

marknadsföring för att behålla sitt egenvärde i framtiden. Man bör komma ihåg att 

fritidshemsverksamheten har tvingats in på skolans mark främst av ekonomiska skäl. 

Med hjälp av barnens beskrivningar av verksamheterna och deras perspektiv på 

gränsmarkörer som skiljer verksamheterna åt kan vi pedagoger lära oss en hel del om 

verksamheterna. Framförallt kan vi ta tillvara barnens erfarenheter för att förbättra dem 

och kanske även förtydliga dem, om där finns ett behov. Så hur ska vi förhålla oss till de 

skillnader mellan förskoleklass och fritidshem som påvisats av barnen i studien? Ser vi 

dem som hinder eller möjligheter? Den traditionella funktionen gränsdragningen har haft 

har varit att skapa hinder för rörelse snarare än broar som öppnar upp och möjliggör 

kontakt (Newman, 2006a). 

 

Pedagogiska implikationer 

 

Som verksam inom förskoleklass och fritidshem bör man således fundera på 

konsekvenserna av denna diffusa gränsdragning. Är en tydligt markerad gräns mellan 

verksamheterna där barnen inte behöver använda strategier för att förvissa sig om i vilken 

verksamhet de befinner sig i, att föredra? I så fall behöver pedagoger arbeta för att 

förtydliga gränsen och bevara särarten i de olika traditionerna. Är det dock mer önskvärt 

med en diffus gräns där verksamheterna flyter samman i ett pedagogiskt syfte kan den 

diffusa gränsen mellan förskoleklass och fritidshemmet möjliggöra skapandet av en 

gemensam vision. Pedagoger måste vara medvetna om att oavsett hur gränsens utformas 

och upplevs av barn kan den ändå komma att ha ett starkt inflytande på deras liv eftersom 

gränser kan bidra till att skapa uppfattningar om hur vi ska leva och verka (Newman, 

2006b). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom gränsen mellan förskoleklassen och fritidshemmet är ett outforskat område finns 

det mycket kvar att upptäcka. Ett förslag till fortsatt forskning som grundar sig på den här 

studiens resultat kan vara att ta reda på vad som sker med lärandet då förskoleklassen tar 

slut och fritidshemsverksamheten tar vid. Studien skulle även kunna användas i forskning 

om villkor för lärande i dessa båda verksamheter. Hur olika yrkesidentiteter påverkar och 

influerar förskoleklass och fritidshemmet utgör ytterligare en möjlighet till vidare 

forskning. I den här undersökningen är det barns beskrivningar som kommit att tolkas. Av 

den anledningen skulle det därför vara intressant att även vinna kunskap om pedagogernas 

erfarande av gränsen mellan förskoleklass och fritidshem för att bredda perspektivet och 

öka förståelsen av gränsdragningen och skillnader i dessa båda verksamheter. 
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Till vårdnadshavare på XXXXX skola  

 

Jag heter Anna Simonsson och jag studerar på lärarprogrammet på Linnéuniversitet i 

Kalmar. Jag håller just nu på att skriva min C-uppsats som handlar om hur barn förstår 

gränsen mellan förskoleklass och fritidshem. C-uppsatsen beräknas pågå till 4 feb 2013.  

 

Det finns väldigt lite forskning som rör förskoleklassen och framförallt saknas forskning 

om barns erfarenheter kring gränsdragningen mellan förskoleklass och fritidshem. I min 

fältstudie är jag därför mån om att låta barnens röster höras angående detta.  

 

Efter samtal med berörda pedagoger har jag fått möjlighet och tillåtelse att delta i 

förskoleklassverksamhet och fritidsverksamhet under några tillfällen för att observera vad 

som händer när förskoleklass övergår till fritidshemsverksamhet. För att få en bild av hur 

barnen förstår denna gräns skulle jag uppskatta mycket om jag fick intervjua ert barn 

angående detta. Intervjuerna kommer att äga rum i förskoleklass och på fritidshemmet och 

dokumenteras med hjälp av ljudupptagning. Jag kommer ställa öppna frågor som enbart 

berör förskoleklass/fritidshem. Alla barn som är med i studien är helt anonyma, varken 

namn på barn eller skola kommer nämnas i uppsatsen. Ni som föräldrar får gärna ta del av 

resultatet när studien är avslutad.  

 

Resultatet av studien kommer enbart att användas i forskningsändamål. Varje barn har när 

som helst rätt att avbryta intervjun eller utan anledning dra tillbaka sitt deltagande, men för 

att kunna använda samtalen i min uppsats behöver jag vårdnadshavares samtycke. 

Vänligen fyll i detta blad med din underskrift nedan och lämna till berörda pedagoger i 

förskoleklassen snarast.  

 

Vårdnadshavares medgivande 
 

Sätt ett kryss för något av alternativen: 

 

Ja, mitt barn får delta i undersökningen beskriven ovan _____ 

 

Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen beskriven ovan _____ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________Barnets namn: __________________ 

 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig på: as22im@student.lnu.se  

Tack för hjälpen! 

 

 

 

     

  
 Kalmar 2012-11-23 

 

 

 

 

Kalmar 2012-11-25 

mailto:as22im@student.lnu.se
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Intervjuguide för barnintervjuer  
 

1. Hur tycker du det är att gå i förskoleklass? 

-Vad betyder/innebär förskoleklassen för dig? 

- Hur skulle du vilja att det var i förskoleklassen? 

 

2. Hur tycker du det är att vara på fritidshemmet? 

-Vad betyder fritidshemmet för dig? 

- Hur skulle du vilja att det var på fritidshemmet? 

 

3. När blir det fritids? 

-Vad händer då? 

 

4. Vad gör ni i förskoleklassen som ni inte gör på fritidshemmet? 

-Vad får du göra då som du inte gör i förskoleklassen? 
 

5. Finns det några skillnader mellan förskoleklass och fritidshem? 

-Upplever du att det är svårt att veta när det är förskoleklass och när det är fritidshem? 

 

6. Finns det några saker på fritidshemmet (material) som ni inte får använda i 

förskoleklassen? 

 

7. Finns det några saker i förskoleklassen som du inte får använda på fritidshemmet? 

 

8. Var är roligast att vara på fritidshem eller i förskoleklass? 

-Varför tycker du så? 

 

9. Om man inte går på fritids, vad missar man då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


