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Abstract 

Madelaine Hammarstöm & Johanna Ohlsson  
Förväntans betydelse 
- en studie om femåringars förväntningar på förskoleklassen och sexåringars upplevelser av 
verksamheten  
 
Expectant importance  
- A study of five year olds expectations for the schoolclass and six year olds experiences of 
the activity 

 
     Antal sidor: 30 
Studiens syfte är att undersöka förskoleklassens funktion, är det skola eller inte? Vad har 
femåringar för tankar och förväntningar om att börja förskoleklassen samt hur upplever 
sexåringar verksamheten? Undersökningen utförs utifrån hermeneutisk ansats och metodval är 
semistrukturerade intervjuer. Anledningen till valet av metod är att få en djupare och 
nyanserad information inom forskningsområdet. Studien visar att femåringarna upplever en 
positiv förväntan över att börja förskoleklassen. De tycker att det ska bli spännande och roligt 
att få byta verksamhet och träffa nya vänner. Sexåringarna i studien upplever tiden i 
förskoleklassen som positiv då flertalet av dem uppskattar de aktiviteter som förekommer i 
verksamheten. Studien visar exempel på Pygmalioneffekten då barnen kommer från samma 
upptagningsområde. Samtliga sexåringar vill ha mer lek i förskoleklassen och upplever att de 
inte har tillräckligt med inflytande i verksamheten. 

Hälften av femåringarna anser att de ska börja skolan.  Den andra hälften är av den 
uppfattningen att de ska börja i en verksamhet som vare sig är förskola eller skola. Studien 
visar att majoriteten av sexåringarna upplever att de redan går i skolan. Barnens olika tankar 
och förväntningar om förskoleklassen kräver att lärarna i verksamheten är professionella och 
kan möta barnen efter deras förutsättningar.    

Nyckelord: Pygmalioneffekt, förväntan, mötets betydelse, goda relationer, motivation.  
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1. Inledning 
Vi har uppmärksammat att barn har olika tankar och förväntningar om att börja 
förskoleklassen1. En del barn anser att de börjar skolan medan andra inte anser det. Under 
våra verksamhetsförlagda utbildningar och vikariat så har vi observerat att man arbetar på 
olika sätt beroende på vilken förskoleklass man befinner sig i. Våra diskussioner ledde till att 
vi ifrågasatte förskoleklassens funktion och dess inverkan på barnen. Under vår utbildning så 
har vi läst om barns olika förutsättningar och även barns olika behov. Vår erfarenhet är att 
skolmiljön många gånger kan upplevas som en stressad arena för barnen. Klasserna är ofta 
stora med få lärare, vilket bidrar till att alla inte får sina behov tillfredsställda. Skolan är ofta 
inte heller en arena som är tillåtande till lek utan strävar mot att barnen tillägnar sig 
ämneskunskaper och de normer och regler som finns i skolan. Av erfarenhet från 
verksamhetsförlagda utbildningar i årskurs ett så kan vi konstatera att det finns barn som inte 
klarar av den miljö och det beteende som dessa normer och regler kräver. Underlättar 
förskoleklassen denna problematik eller innebär det ett extra år där barnen inte får utlopp för 
leken på ett så fritt sätt som möjligt? Ackesjö (2011) problematiserar dessa frågor från både 
ett elev- och ett lärarperspektiv. Myndigheten för skolutveckling anser att 
förskoleklassverksamheten inte ska efterlikna förskolans eller skolans verksamhet. De ska 
istället ha en ny och egen pedagogik (Ackesjö, 2011).  
Vi har valt att studera femåringarnas förväntan på att börja förskoleklassen eftersom våra 
erfarenheter är att de får olika information beroende på vilken förskola de går på och hur 
förskolan och skolan samarbetar. Vi vill även undersöka hur sexåringarna har upplevt sin tid i 
förskoleklassen. Anledningen till att vi valde detta område beror på att vi vill få en 
uppfattning om förskoleklassen fyller sitt syfte, eller om det hade varit bättre för barnen att 
vara kvar i den traditionella förskolan fram till årskurs ett. Vi menar att det kan ha en 
betydelse för barnens framtida skolgång. Blir barnen stressade av att vistas i skolmiljön tidigt, 
har detta då någon påverkan för deras framtida skolgång? Eller gynnar det barnen att få vistas 
i denna miljö ett år innan den obligatoriska skolgången börjar?  
Samhället värdesätter att man ska prestera så mycket som möjligt. Vi upplever att detta kan 
speglas nedåt i åldrarna och bidra till att barn kan känna sig stressade och otillräckliga. Vidare 
menar vi att det kan ha betydelse för hur samhällets invånare påverkas över tid. Denna 
problematik är viktig ur ett samhällsperspektiv då det finns en risk att förloppet blir till en ond 
cirkel. Många föräldrar måste prestera på arbetet och barnen måste då tidigt lämnas inom 
barnomsorg och därmed leva upp till de förväntningar som finns i förskolan. 
I skollagen kan man läsa:   

“Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 
utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap (skollagen 9 kap. § 2).” 

Man kan här urskilja vikten av att barnen tidigt ska socialiseras in i det högpresterande 
samhället. Här kan man också tydligt se att det är centralt att man lägger stor vikt vid att 
eleven ska utvecklas inom sitt lärande. Detta för att få en bra förberedelse så man på bästa sätt 
kan prestera i skolåren.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Förskoleklassen är den verksamhet som erbjuds till sexåringar som ett skolförberedande år. Förskolan är den 
verksamhet som erbjuds till barn mellan 1-5 år.  
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Här använder man inte ordet barn utan man benämner dem som elever. I läroplanen för 
obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) så benämns inte 
förskoleklassens verksamhet. Hur kan då förskoleklassen anses som en verksamhet där 
lärandet ska ske enligt Lgr 11 (Ackesjö m.fl. 2012)?  
 
I vårt arbete behandlas begreppet förväntningar och dess betydelse. Enligt Pygmalioneffekten 
så har ett barns förväntan betydelse för dennes framtida lärande. De vuxna som barnet möter 
har en betydande roll för barnets lärande och självförtroende (Jenner 2004). Eftersom vi 
intervjuar barn från samma upptagningsområde så fann vi det intressant att undersöka om man 
kunde se effekter av detta fenomen. Vi blev intresserade av att bemöta barnens förväntningar 
om att börja förskoleklassen och ställa det emot hur sexåringarna har upplevt verksamheten. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det självständiga arbete är att undersöka och problematisera femåringars 
förväntningar på förskoleklassen samt hur sexåringar har upplevt sin tid i förskoleklassen. Vi 
kommer att ta del av forskning och intervjua barn i de aktuella åldrarna för att skapa oss en 
bild av deras förväntningar och upplevelser.  

2.1 Frågeställningar 
• Vad har femåringarna för tankar och förväntningar på förskoleklassen? 
• Hur upplever sexåringarna sin tid i förskoleklassen?  
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3. Teoretiskt ramverk  
Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av samspelet mellan människor och dess 
betydelse för lärande (Säljö, 2011). Vår studie berör samspelet mellan människor, deras 
förväntan och motivation. Samspelet mellan lärare och barn är betydelsefullt för att barnet ska 
få de förutsättningar som behövs för att befästa ny kunskap. Utifrån barnets miljö och 
omgivning har förväntningar och tankar om förskolan och förskoleklassen utvecklats. Vi 
kopplar det sociokulturella perspektivet till vår studie då vi berör delar som motivation, 
Pygmalioneffekten, förväntningar, bemötande och inflytande. Det är faktorer som är beroende 
av samspel mellan människor och en väl fungerande kommunikation. Förskolan och skolan är 
utformat utifrån ett sociokulturellt perspektiv där läroplanerna lägger fokus på att det sker ett 
lärande i alla sociala situationer. 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utvecklas barn på liknande sätt under det första 
levnadsåret. Barnet lär sig då exempelvis att fixera blicken, gå och koordinera hand och öga. 
Barnets kommunikation med omvärlden kommer sedan att bli mer beroende av språket då det 
fungerar som en central roll för den sociokulturella utvecklingen. Språket anses vara det 
viktigaste redskapet då det är ett sätt att kommunicera mellan människor och även inom 
människan. Lärande sker i kommunikation med andra och i tänkandet inom människan. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skaffar människan sig redskap för att underlätta 
vardagen, exempelvis alfabetet, siffersystem och formler. Fysiska redskap som människan 
använder sig av är exempelvis dator, penna och mätinstrument. Det sociokulturella 
perspektivets frontperson Vygotskij, ansåg att människan alltid vill utveckla nya kunskaper 
och använder sig då av de erfarenheter som redan finns. Erfarenheterna utgör 
förutsättningarna till att utveckla nya färdigheter. Vygotskij kallar detta för den proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2011).   
 
”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande 
(Vygotskij, 1999:10)”. 
 
Utan ett väl fungerande samspel mellan barn och lärare i förskola och förskoleklass så 
utvecklas inte barnens språk och inre värld på ett optimalt sätt. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv är det viktigt att läraren möter barnen efter deras förutsättningar och tar fasta på 
deras tankar och förväntningar (Säljö, 2011).   
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4. Litteratur och tidigare forskning 
Vi har valt litteratur som kopplar till vårt syfte och våra frågeställningar. Det bidrar till en 
ökad kunskap och djupare förståelse om vårt forskningsområde. Vi har delat upp de begrepp 
som kommer att belysas i olika avsnitt där vårt syfte är att tydliggöra begreppen så bra som 
möjligt. Kapitlet inleds med en historisk översikt som förklarar sexårsverksamhetens framväxt 
över tid. Vi ger en inblick i hur verksamheterna inom skola och barnsomsorg har byggts upp, 
där vi även belyser de förändringar av omsorg som skett inom förskolan. Därefter beskrivs 
vikten av goda relationer och gott bemötande mellan barn och lärare. Faktorer som stress och 
ångest hos barn kommer även att belysas inom detta område. Vidare ger vi en förklaring om 
förväntningarnas betydelse för barnet och hur barnets motivation påverkas. Slutligen kommer 
vi att behandla Pygmalioneffekten och hur den kommer till uttryck i förskola och skola samt 
om barns inflytande i pedagogisk verksamhet. 
 

4.1 Historisk överblick 
Idén om förskoleklassen väcktes redan i 1940 års skolutredning där man diskuterade ett 
förskoleår som skulle ingå inom skolans ramar. Man ansåg att det fanns svårigheter vid 
övergången mellan förskolan och skolan och ville därmed hitta gemensamma metoder och en 
samsyn på lärande. Det diskuterades även om vikten av att barn får en kontinuitet i sin 
tillvaro. Har inte lärarna samma synsätt på lärandet och därmed arbetar på olika sätt så kan det 
skapas problem för barnen. Yngre barn påverkas av förändringar på grund av att de är i en 
utvecklingsålder som bidrar till att de blir mer känsliga. Utredningarna ansåg därmed att dessa 
förändringar måste bli så bra som möjligt för barnen. Synsätten ledde till ett beslut om att 
barnen behöver förbereda sig för att börja skolan (Davidsson 2002). Ackesjö (2011) menar 
också att barnen behöver förberedas för att börja förskoleklassen. Förskolan har förändrats om 
synen på omsorg och större krav och förväntningar ställs på barnen. Kraven och 
förväntningarnas syfte är att hjälpa barnen i deras framtida skolgång. Förskolan har under 
lång tid haft åldershomogena sexårsgrupper där fokus har varit att verka skolförberedande. 
Förskolans verksamhet och lärare har varit uppdelade i grupper. Det har därmed bildas två 
olika kulturer inom förskolan där verksamheten för sexåringarna betraktats som en 
verksamhet vid sidan om förskolan (Ackesjö, 2011).  
 
Under många år har det diskuterats om en flexibel skolstart och en skolplikt som ska rymma 
10 år istället för 9 år. Frågor om samverkan och en vilja om att förskolan och skolan ska 
arbeta efter liknande pedagogiska metoder har varit centrala. SIA- utredningen (utredningen 
om skolans inre arbete) 1975/76:39 belyste problematiken om att skolan inte hade tillräckliga 
möjligheter till omsorg. De lyfte också vikten av att förskolan och skolan måste ha en god 
samverkan och integrera med varandra. Detta behövde förbättras och man ansåg att skolan 
skulle praktisera de arbetssätt och metoder som tillämpades i förskolan (Pramling 
Samuelsson, 2002). 
 
År 1991 blev det möjligt för sexåringar att börja i årskurs ett, detta kallades för flexibel 
skolstart. De nya bestämmelserna i skollagen bidrog till att kommunerna fick utveckla 
särskilda verksamheter för sexåringarna. I regeringens proposition 1995/96:206 så 
behandlades frågor om integrationen mellan förskolan, skolan och fritidshemmet. Man 
framhöll vikten av att bevara de olika verksamheternas utmärkande egenskaper och kvaliteter. 
Den 1 juli 1996 så kom förskolan och fritidshemmet att bli en del utav utbildningsväsendet 
och deras pedagogiska funktion lyftes fram som en betydande del av verksamheten. Vidare 
framhåller regeringen i skrivelse 1996/97:112 vikten av att det finns ett allmänt och 
gemensamt sätt att se på barn och ungdomars utveckling och lärande. Verksamheterna inom 



	  
	  

11	  

utbildningsväsendet ska rusta barnet för det samhälle barnet lever i. Integrationen och en 
samsyn på pedagogiska metoder mellan de olika verksamheterna framhålls som mycket 
angelägen. Arbetslagens utformning framhålls också som central där man menar att det är 
positivt om de utgörs av olika kompetenser (Pramling Samuelsson, 2002). 
 
År 1996 ville regeringen ta fram ett nytt måldokument för barn mellan 6-16 år. Regeringen 
överlämnade denna uppgift till BOSK (Barnomsorg och skolakommitén). Året därpå lämnade 
BOSK ett förslag på en läroplan som skulle gälla den angivna åldersgruppen. BOSK fick även 
i uppgift att utarbeta en läroplan för förskolan. Samtidigt som det skedde så arbetade 
Utbildningsdepartementet med hur förskolans och fritidshemmets bestämmelser skulle flyttas 
från socialtjänstlagen till skollagen. Det var även i dessa förändringar som förslaget om en 
särskild skolform för sexåringarna lades fram. Förslaget kom att behandlas i proposition 
1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor. Den 1 januari 1998 blev förskoleklassen 
en egen skolform och förskolan och fritidshemmet kom att gå in under skollagen. 
Myndighetsansvaret flyttades därmed från Socialtjänsten till Skolverket. Lpo 94 (Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994) omarbetades så att 
den skulle ta hänsyn till denna övergång och den vann laga kraft den 1 augusti 1998 
(Pramling Samuelsson, 2002).   
 
”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar 
utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar 
av en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 
fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (Lpo 94: 6).”  
 

4.2 Gott bemötande och goda relationer  
Det är betydelsefullt att barnen får ett gott bemötande när de börjar förskoleklassen. Det är 
viktigt att barnen bemöts likvärdigt av sina lärare. Barn har olika förväntningar på mötet med 
de vuxna beroende på vilka erfarenheter de har. Därmed så behöver barn olika grad av tid och 
omsorg och det är viktigt att lärarna är lyhörda och uppmärksamma inom detta (Croona, 
2003). Enlig Ekman & Arnetz (2005) bearbetas barnets erfarenheter och känslor i leken. Om 
läraren inte behärskar det professionella mötet med barnet så kan detta förbises och därmed 
kan det utvecklas stress hos barnet.  Om barnets symtom inte blir uppmärksammat så kan det 
övergå till en negativ spiral av exempelvis ångest, sömnsvårigheter, skuldkänslor, fobiska 
besvär, relationsproblem och nedsatt skolintresse och prestationsförmåga. Det är sådana 
besvär som kan visa sig när barnet är ca 8-12 år. Det är då effekterna av det lilla barnets 
negativa upplevelser synliggörs (Ekman & Arnetz 2005). Barn måste få bli bemötta som just 
barn. Det är särskilt viktigt mellan övergången från förskolan till förskoleklassen då de har 
varit vana vid att få god omsorg och där tiden funnits till för att hjälpa dem (Croona, 2003).   
 

Organisationens villkor har stor betydelse för hur det professionella bemötandet ska gå till. 
Barn kan behöva hjälp med toalettbesök, knyta skor, hänga in blöta kläder i torkskåpet, skala 
frukt och ta på sig ytterkläder (Croona, 2003). Det är saker som tar tid och den tiden måste 
finnas för att barnen inte ska få skuldkänslor när de behöver hjälp. Risken med en sådan 
situation är att barnen kan utveckla känslor av ångest (Ekman & Arnetz, 2005). Enligt Ekman 
& Arnetz (2005) så kan separationer skapa stress. Övergången mellan förskola, förskoleklass 
och skola bidrar till många separationer från lärare och kompisar. Övergången mellan 
förskolan till förskoleklassen har en betydande roll för hur barnet upplever den nya 
verksamheten. Barnet får inte känna att förskollärarna överger dem. Det kan i värsta fall skapa 
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separationsångest. Barn upplever att det är viktigt att vara omtyckta av sina lärare och om de 
inte tror det kan det skapas stress (Ekman & Arnetz 2005). 
 
Ett gott bemötande i skolan kännetecknas av att lärarna möter barnen på ett respektfullt sätt 
som innebär att man värnar om deras integritet och tillfredställer barnens behov av förståelse. 
Det lägger grunden till en trygghet och en självrespekt som bidrar till en god livskvalitet 
(Croona, 2003). Det goda bemötandet lägger även grunden till bra motivationsarbete (Jenner 
2004). Det första mötet mellan lärare och barn har betydelse för den relation som skapas. 
Lärarens ansvar är att skapa goda relationer med barnen vid det pedagogiska mötet. Läraren 
har ett maktövertag där barnet är underordnat. Det är av största vikt att läraren är medveten 
om denna hierarki (Jenner 2004).  Kåks (2007) belyser barnens underordnande position där de 
ställs i relation till de vuxnas mål och krav. Barnen anses som ”human becomings”, det vill 
säga att de inte är helt fullbordade. Vuxna ses som ”human beings”, de som är fullbordade 
och kompetenta till att fatta egna beslut (Kåks, 2007). Ackesjö (2011) menar att det är 
strävansvärt att betrakta barnet som en ”being” då barnet ska mötas med respekt och ses som 
en egen individ som behärskar att ta egna initiativ och får vara delaktig i verksamheten. För 
att barnet ska bli bemött som en egen individ så måste läraren vara medveten om sin 
överordnade ställning så att denne kan behärska makten och inte missbruka den (Ackesjö, 
2011). Jenner (2004) beskriver att läraren måste ha ett förhållningssätt som präglas av att 
kunna betrakta världen utifrån barnets perspektiv och kunna se den utifrån barnets kontext. 
Läraren måste även kunna identifiera eventuella svårigheter och ha en förståelse om barns 
olika förutsättningar. Det pedagogiska och etiska förhållningssättet gentemot barnen utgör en 
grund till att det goda mötet kan ske (Jenner, 2004).  
 
Bemötandet är också viktigt för att motivationen ska höjas hos barnen. Motivation ska 
genomsyra allt pedagogiskt arbete då motivationsarbete är en viktig del i hur man bemöter 
barnen. Barnens erfarenheter och hur de har blivit bemötta har betydelse för deras motivation 
(Jenner, 2004). Barnet bedömer sig själv utifrån det bemötande barnet får av andra i sin 
omgivning. Samhälleliga normer utgör även en faktor till hur barnet ser på sig själv (Croona, 
2003). Exempelvis om barnet känner att man ska kunna läsa när man börjar förskoleklassen 
och barnet inte kan det så finns risken att barnet nedvärderar sig själv. Det är därmed viktigt 
att läraren har kunskaper om vad dålig självkänsla och upprepande misslyckanden kan 
innebära för barnets motivation. Läraren måste ha en förståelse för hur ett gott bemötande 
uppstår mellan lärare och barn. Det räcker inte att vara en trevlig vuxen utan läraren måste ha 
ett professionellt förhållningsätt så att denne är medveten om hur man ska motivera barnen 
(Jenner, 2004). 
 

4.3 Förväntningarnas betydelse 
Förväntningar har stor betydelse för motivationen. Lärarens förväntningar på barnen har 
därmed en betydande roll för hur motiverade barnen är. Har läraren för låga förväntningar på 
ett barn så kommer inte heller barnets prestation bli så hög. Om läraren däremot har höga 
förväntningar så kommer även prestationen att höjas (Jenner 2004). Dusek & Josephs (1983) 
forskning visar att det finns faktorer som påverkar lärarens förväntningar på barnen, dessa är 
personlighet i klassrummet och klass och etnicitet. Denna forskning studerade även andra 
faktorer så som kön och barn till ensamstående föräldrar. Dessa faktorer visade dock att det 
inte hade betydelse för lärarens förväntningar. Faktorer som namn, stereotypa könsroller och 
äldre syskons uppföranden och resultat kunde man dock inte utläsa någon slutsats ifrån men 
ändå ifrågasättas (Dusek & Joseph, 1983). Barnen bedöms redan första gången de träffar sin 
lärare. Det läraren först uppmärksammar hos barnen är deras sociala kompetens samt om 
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barnet visar sitt intresse för verksamheten.  De intryck läraren får lägger ett omedvetet 
underlag för lärarens förväntningar på barnet. Om det finns ytterligare faktorer som 
exempelvis erfarenheter av ett äldre syskon så kan det även bidra till hur lärarens 
förväntningar formas (Jenner, 1987).   
”Med pedagogens positiva förväntningar blir det inte alltid goda resultat (det är mycket annat 
som också spelar in), men utan pedagogens positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda 
resultat (Jenner, 2004:85).” 
 

Förväntningarna får inte vara orimliga då det ultimata lärandet sker i den proximala 
utvecklingszonen, det vill säga den zon som ligger strax över de kunskaper som barnet redan 
utvecklat. Har läraren för höga förväntningar på barnet så kan målet kännas ouppnåeligt (Hult 
& Olofsson 2011). Ska motivationen uppnås så måste barnet känna att det finns ett värde i 
lärandet. Barnet måste känna att målet har en betydelse för denne själv (Jenner 2004). Barnet 
måste även få vila i sin kunskap och känna att denne är duktig. Läraren måste därmed lyfta 
barnen i det de är bra på. Man ska även ha i beaktande att alla inte kan vara bra på allt. 
Läraren bör möta alla barn efter deras förutsättningar och ge dem ansvar över sitt lärande och 
samtidigt ha förväntningar om att de ska göra sitt bästa (Karlsson m.fl. 2006). 
 

4.4 Motivation 
Motivation kan betraktas utifrån olika teorier. De allra flesta grundar sig i tankegångar från 
hedonism. Enligt hedonismen så vill människan alltid uppnå njutning och hålla sig borta från 
smärta. Beteendevetarna såg dock brister i denna princip, bland annat att det fanns grupper 
som inte strävade efter njutning. Dessa upptäckter bidrog till att det utvecklades andra teorier 
kring ämnet, som bland annat instinktteorier, drivkraftteorier och kognitiva teorier (Jenner 
2004). Revstedt (2002) menar att motivation främst inte innebär att barnen ska förändras i sitt 
sätt att vara och i sitt beteende. Motivation ska ses som ett självförverkligande av sin innersta 
natur. Inom varje människa finns det en positiv kärna som innebär att människan strävar efter 
att vara konstruktiv, social, målinriktad och aktiv. Med konstruktiv menar Revstedt (2002) att 
varje person vill vara positiv mot sig själv och sin omgivning. Vikten av att acceptera och 
respektera sina medmänniskor är central. Med social menas att människan vill ingå i en social 
kontext och ha god kontakt med sig själv. Känslolivet är ett primärt behov som behövs för att 
lära känna sig själv och kunna ta del av andras tankar och upplevelser. Med målinriktad 
innebär det att människan behöver ett mål i livet. Detta mål är individuellt och är olika för 
olika människor. Målet är något som finns utanför vardagens sysslor. Aktiv betyder att 
människan är aktiv i sitt liv och klarar att ta egna initiativ och beslut. Läraren som ska 
motivera barnen bör därmed ha en människosyn som innebär att människan är god och att 
destruktiva beteenden är ett resultat av miljön. Enligt Revstedts (2002) teori så finns inte 
illvilja och destruktivitet i människans inre kärna utan är ett resultat av interaktion med 
samhället. Därmed kan dessa egenskaper förändras i kontakten med läraren. Det kräver dock 
att läraren har en positiv människosyn som innebär att människan är god och att motivationen 
finns hos alla. Läraren måste ha en inre styrka som motiverar läraren att tro på att det inte 
finns några barn som är ohjälpliga. Omständigheter om barnens beteenden ska inte heller ses 
som hopplösa förhållanden. Människosynen påverkas av lärarens egna erfarenheter och 
värderingar (Revstedt, 2002). Denna teori styrker även Jenners (1992) teori om att läraren 
studerar barnen utifrån sin egen personlighet och ställningstaganden. Lärare kan preferera 
barn som är lika de själva, barn som har svårigheter, försiktiga eller högljudda barn (Jenner, 
1992).  
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Barn som kommer ifrån problematiska hem har inte fått välja hur deras barndom har sett ut. 
Revstedt (2002) menar att man därmed inte begära att de ska ta fullt ansvar över sitt 
handlande. De barn som kommer ifrån svåra situationer har inget fritt val då de inte fått 
samma förutsättningar som andra barn har fått. Har man under sin uppväxt inte fått bekräftat 
att man duger så kan det vara svårt att se vilka möjligheter som finns. Självförtroendet har stor 
betydelse för hur man uppfattar sig själv och sin förmåga. Det finns en risk att barnet sorterar 
bort en mängd valmöjligheter på grund av dålig självkänsla. Läraren måste tydliggöra för 
barnen att de har samma valmöjligheter som alla andra. Detta för att barnet ska kunna göra ett 
val som bidrar till en förändring i barnets lärande. Skolans verksamhet är mål- och 
resultatinriktad och där barnets prestation är det som syns. Yttre förändringar tar dock lång tid 
vilket bidrar till att barnet många gånger inte uppfyller verksamhetens krav. Den inre 
förändringen sker dock snabbare och hjälper barnet att ta kloka beslut.  Det finns därmed en 
vinst med att sätta in resurser tidigt. Detta för att barnet ska hinna göra en inre resa som senare 
visas genom goda resultat och betyg i skolan (Revstedt, 2002).   
 
Barn som är omotiverade till skolans verksamhet kan bidra till att läraren känner sig orkeslös 
och att lärarens motivationsarbete saknar funktion. Det tyder på att läraren ändå har skapat en 
relation med barnet och lärarens uppgift blir att hitta rätt väg och metod att tillämpa för att 
uppnå resultat. Barn i övre skolåldern kan redan ses som ”hopplösa” på grund av deras ålder. 
Läraren kan ha för låga förväntningar vilket innebär att barnet känner att denne inte kan 
utvecklas (Revstedt, 2002). Detta resonemang är även i enlighet med Pygmalioneffekten 
(Jenner, 1992).  
 

4.5 Förväntningarnas betydelse enligt Pygmalioneffekten 
 

”VAD DU SÄGER OM MIG 
DET DU TROR OM MIG 
SÅDAN DU ÄR MOT MIG 
HUR DU SER PÅ MIG 
VAD DU GÖR MOT MIG 
HUR DU LYSSNAR PÅ MIG 
SÅDAN BLIR JAG!! (Jenner, 1992:14).” 
 

I mötet mellan lärare och barn där läraren inte tror på barnet finns det en risk att barnet tappar 
tron på sig själv. Barnet lever därmed upp till lärarens förväntningar. Detta fenomen kallas för 
Pygmalioneffekten. (Jenner, 1992). Enligt Jenner (1987) definieras Pygmalioneffekten enligt 
pedagogiken som ”en sammanfattande etikett när de talar om förväntningarnas betydelse och 
fenomenet med självuppfyllande profetior (Jenner, 1987: 58).” När läraren möter ett barn som 
anses som ett ”hopplöst fall” så kommer barnet att förverkliga dessa förväntningar. 
Förväntningar som ställs på barnen påverkar deras självkänsla och deras motivation för 
verksamhetens krav. Även beteendet i klassrummet och relationen med läraren påverkas av 
lärarens förväntningar. Därmed så kommer barnet att uppfylla lärarens förväntningar i 
jämförelse med om läraren inte hade haft dessa förväntningar. Man kan tolka det som att 
lärarens förväntningar kan resultera i att barnet uppfyller dessa förutfattade meningar. Andra 
exempel utanför skolans värld på denna effekt är Intervjuareffekten och Placeboeffekten. 
Intervjuareffekten innebär att den som blir intervjuad läser av intervjuaren och ger de svar 
som förväntas. Placeboeffekten innebär att patienter får overksamma tabletter i tron om att det 
är riktig medicin. Patienterna känner av en effekt som inte borde existera (Jenner, 1987).  
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Forskning visar vidare att barn med låga förväntningar inte är lika aktiva i verksamheten som 
de med höga förväntningar. Läraren ger dem inte heller lika lång betänketid utan drar 
förhastade slutsatser om att barnen inte kan. Dessa barn får inte heller samma hjälp till att 
hitta svaren. Barn som har höga förväntningar får mer stöd, hjälp och tillit till att lita på sin 
egen förmåga. Läraren ger oftare positiv respons till barnen med höga förväntningar. Yngre 
barn i förskola och förskoleklass påverkas lättare av lärarens förväntningar. De barn som ser 
upp till sin lärare är känsligare för lärarens bemötande än vad de mer självständiga barnen är 
(Jenner, 1987). Samhällets normer kräver många gånger att föräldrar tidigt måste lämna sina 
barn på förskolan. Därmed blir lärarna en viktig del i barnens vardag (Brodin & Lindstrand, 
2010). Författarna påvisar även att barn idag inte får det bättre utan snarare sämre. I många 
fall är barnen långa dagar på förskolan/fritidsverksamhet då föräldrarna tvingas arbeta för att 
kunna upprätthålla en god livsstandard enligt de normer som samhället format. Det kan vara 
en bidragande faktor till att många barn mår dåligt och känner sig otrygga. Barnen kan 
därmed finna en trygghet i lärarna och kan hamna i en känslig situation (Brodin & Lindstrand, 
2010). Jenner (1987) menar att de vuxna som barnet anser som viktiga i sitt liv har betydelse 
för hur barnet uppfattar sig själv. Om barnet inte har en trygg hemmiljö så blir det extra 
viktigt att ha goda lärare som har en positiv människosyn och kan bidra till att barnet 
utvecklar en god självkänsla (Jenner, 1987).    
 

4.6 Inflytande och delaktighet 
Enligt Lgr11 så ska eleverna ges möjlighet till inflytande över verksamheten. De ska få 
möjlighet att aktivt få ansvara, delta och påverka undervisningen. Barnen ska få växa i sitt 
ansvar i takt med sin ålder och mognad (Lgr 11). Arnér (2009) menar även att barn som 
upplever att vuxna finner intresse för deras initiativ och respekterar deras åsikter utvecklas 
positivt i sin sociala kompetens och i sin lek. Lärarna måste därmed låta barnen engagera sig i 
verksamheten och låta dem känna att det de bidrar med har betydelse. För att det ska vara 
genomförbart så måste lärarna ibland våga gå ifrån sin planering och ändra den utifrån 
barnens önskemål. Skolans uppdrag är att fostra barnen till demokratiska medborgare. Det är 
därför viktigt att barnen tidigt känner att de får bidra med sin röst och känna att de blir 
lyssnade på(Arnér, 2009). Även Forsell (2007) bekräftar dessa tankar om hur samhällets kav 
på att medborgarna ska vara delaktiga och flexibla på sina arbeten. Många arbetsformer ställer 
högre krav om att kunna ta initiativ och fatta beslut. Skolan måste följa med i den 
utvecklingen genom att barnen får planera och vara delaktiga i sina egna arbeten. De 
utvecklar då förmågor i att kunna ta ansvar och arbeta självständigt (Forsell, 2007). För att 
kunna förankra den kunskap barnet har utvecklat med ny kunskap så är det av stor vikt att 
barnet använder sitt språk för att koppla dem samman. Språket är en viktig del i 
kommunikationen med omvärlden. När barnet får sätta ord på det barnet har lärt sig så 
sammanbinds den lättare med den kunskap som redan utvecklats (Dysthe, 1996). 
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4.7 Sammanfattning 
Historien visar att förskolan alltid haft specifika grupper för sexåringarna där de fått utföra 
skolförberedande aktiviteter. Den 1 januari 1998 blev förskoleklassen en egen skolform och 
ingick därmed i Lpo 94. Forskning visar att det är av stor betydelse att övergången mellan 
förskolan och skolan blir positiv och att de får ett respektfullt bemötande av sina lärare. Blir 
övergången och bemötandet en negativ upplevelse för barnet så kan barnet utveckla stress.  
Förväntningarnas betydelse är centralt och har stor betydelse för motivationen. Lärarens 
förväntningar på barnen styrs av olika faktorer och påverkar därmed barnets motivation. 
Forskning visar att allt pedagogiskt arbete ska genomsyras av motivation då det är en viktig 
del i hur man bemöter barnen.  
Förväntningarnas betydelse enligt Pygmalioneffekten innebär att de barn som har låga 
förväntningar inte är lika delaktiga i verksamheten som de med höga förväntningar. Forskning 
visar även att läraren inte låter de elever med låga förväntningar komma fram i verksamheten 
på samma sätt som de med höga förväntningar.  
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5. Metod 
Nedan beskrivs val av forskningsmetod, urval av informanter samt genomförande och 
bearbetande av intervjuerna. Syftet med intervjuerna var att undersöka och problematisera 
femåringarnas förväntningar på förskoleklassen samt hur sexåringarna har upplevt tiden i 
förskoleklassen. Ett metodkritiskt avsnitt samt etiska ställningstaganden och resultatets 
tillförlitlighet och äkthet presenteras också.  
 

5.1 Metodansats 
Intervjuerna var kvalitativa med hermeneutisk ansats. Bryman (2011) beskriver denna ansats 
som ett synsätt där tolkning och förståelse av sammanhanget är det primära. Denna ansats 
passade bäst till syftet då vi ville få en djupare förståelse för barnens förväntningar och 
upplevelser av förskoleklassen (Bryman, 2011). I studiens undersökningsområde var syftet att 
lyssna till vad barnen hade att säga, vi var mindre intresserade av att ta del av statistik inom 
ämnet. Syftet med intervjuerna var att få en förståelse för hur barnen uppfattar och tolkar sin 
miljö och hur deras verklighet ser ut. Bryman (2011) skriver även om en ontologisk 
ståndpunkt utifrån den kvalitativa forskningen då människors sociala förmågor påverkas av 
vilka de möter. Forskningsområdet behandlar även mötet mellan barn och lärare, därmed 
ansåg vi denna ansats som relevant.  
 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren har ett antal frågor som kan ställas 
i valfri ordning. Frågorna bör även vara formulerade på ett generellt sätt så att informanten 
har möjlighet att svara på ett så fritt sätt som möjligt. Intervjuaren har möjlighet att ställa 
följdfrågor som passar sammanhanget och de svar som framkommer. Intervjutillfället kan mer 
ses som en dialog mellan intervjuaren och intervjupersonen (Bryman 2011). Då vi intervjuade 
barn så ansåg vi att denna typ av intervju var den mest lämpliga då vi inte ville att barnen 
skulle känna sig pressade till att svara på ett korrekt sätt.  
 

5.2 Urval 
Vi intervjuade barn som går eller har gått på samma förskola. Skolan och förskolan ligger i ett 
medelklassområde i en mellanstor stad i Sverige. Föräldrarna till barnen har ofta akademisk 
utbildning och arbetslösheten är låg. Informanterna utgjordes av tolv barn, hälften femåringar 
och hälften sexåringar. De åldershomogena grupperna delades sedan upp i hälften flickor och 
hälften pojkar. Urvalet gjordes ur ett bekvämlighetsval (Bryman 2011).  
 

5.3 Genomförande 
Vi tog kontakt med den tänkta förskolan och förskoleklassen och informerade lärarna om 
syfte och problemformulering. Vi fick ett godkännande om att göra intervjuerna. Då våra 
tilltänkta informanter var minderåriga så behövde vi föräldrarnas godkännande i form av 
underskrifter och vi skrev därmed ett missivbrev som skickades till föräldrarna (bilaga A). Vi 
påbörjade vår intervjuguide där vi anpassade frågorna efter barnens ålder. Inför varje intervju 
så presenterade vi vårt syfte för barnet. Intervjuerna utfördes i enskilda rum på 
förskolan/skolan. Intervjuerna spelades in med hjälp av en Smartphone. Barnen fick trycka på 
startknappen och hade därefter möjlighet att stänga av telefonen om de ville avsluta intervjun. 
Om intresse fanns så fick de lyssna på intervjun efteråt. Alla intervjuer tog mellan tre och fem 
minuter vardera.  
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5.4 Bearbetning och analys 
Efter att vi genomfört alla intervjuer så transkriberade vi dem tillsammans. Vi sammanställde 
intervjuerna och delade in dem i olika teman, som exempelvis femåringarnas förväntningar 
om att börja i förskoleklassen och sexåringarnas upplevelser av förskoleklassen. Det för att få 
en bättre överblick över vårt reslutat av intervjuerna. Kategoriseringen bidrog till att det blev 
lättare att analysera dem utifrån kurslitteratur och tidigare forskning. Informanternas svar 
kopplades till tidigare forskning och kunde då ställas i relation till den.  

 

5.5 Tillförlitlighet och äkthet  
Kriterierna för tillförlitlighet är överförbarhet, pålitlighet, trovärdighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera. Begreppet överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten kan 
överföras till en annan miljö. Pålitlighet kännetecknas av att det garanteras en offentlig och 
komplett redogörelse av hela forskningsprocessen. Trovärdighet innebär att forskarna har följt 
angivna regler och framfört resultaten till de människor som vistas i den undersökta miljön. 
Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskaren måste vara medveten om att 
samhällelig forskning alltid innebär en viss del av subjektivitet. Det är dock viktigt att 
forskaren försökt vara så objektiv som möjligt och inte medvetet vägt in personliga 
värderingar i studien (Bryman 2011). 

Vi tog själva kontakt med verksamheterna och valde informanter. Vi hade därmed inte något 
mellanled. Vi valde även förskola och skola som tillhör samma upptagningsområde för att 
stärka tillförlitligheten eftersom barnen då hade samma förutsättningar. Vi menar att vår 
undersökning är tillförlitlig då vi uppfyller kriterierna för tillförlitlighet och äkthet.  
 

5.6 Etiska principer 
Enligt vetenskapsrådet ska man följa fyra etiska principer då man utför sin studie. Dessa är 
informationskravet, som innebär att personerna som ingår i forskningen ska bli informerade 
om att det är frivilligt att delta i studien, att de får avbryta undersökningen om de inte längre 
vill delta. Vid varje intervjutillfälle fick de information om syftet och att det fanns möjlighet 
att avbryta intervjun. Samtyckeskravet berör informanternas egen vilja till att delta i 
undersökningen. Minderåriga ska ha vårdnadshavares godkännande. Missivbrev skickades till 
samtliga föräldrar. Konfidentialitetskravet handlar om att undersökningspersonernas 
personliga uppgifter ska skyddas för allmänheten. Vi garanterar anonymitet för både barn och 
verksamhet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade forskningsmaterialet enbart får 
användas för forskningsärendet. Materialet som vi fått ut från vår empiri är det endast vi som 
har tagit del av och det kommer att förstöras så fort undersökningen är tryckt (Bryman, 2011).   
 

5.7 Metodkritik 
Våra intervjuer har gått bra och vi har fått många intressanta svar. Barnen har varit 
intresserade och sinnligt närvarande under intervjuerna. Vi hade förväntat oss att åtminstone 
något barn skulle sitta tyst och inte svara på frågorna, detta hände dock inte. Vår uppfattning 
är att barnen överlag svarade sanningsenligt, ibland kom svaren mycket snabbt medans det 
andra gånger krävdes en stunds funderande. Barnen har självfallet olika personligheter vilket 
innebär skillnader i hur barnen förhåller sig till de olika frågeställningarna. Intervjupersonerna 
var tolv barn som kommer från samma upptagningsområde. Bryman (2011) menar att när det 
är så få intervjupersoner från ett upptagningsområde så kan inte undersökningen visa på en 
generalisering av vårt forskningsområde. Den kvalitativa forskningen innebär att det är 
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forskarna som är de centralaste verktygen i undersökningen. I vår studie så är det vi som har 
valt forskningsområde, vilket innebär att vi har riktat våra intervjufrågor efter vårt intresse 
(Bryman, 2011).  
 
Barnen kan påverkas av den som intervjuar och läser därmed av vilka svar som förväntas 
(Jenner, 1987). Barnen kan även påverkas av intervjuarens egenskaper så som ålder, kön och 
personlighet (Bryman, 2011). Vi uppmärksammade inte några av dessa faktorer men vi är 
medvetna om att de kan ha förekommit.  
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6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenterar vi resultat från den empiriska undersökningen och ställer den i 
relation till vår valda litteratur. Vi delar upp våra olika teman utifrån vår problemformulering 
och våra frågeställningar för att tydligt presentera vårt resultat och vår analys. 
Våra teman är följande: 
 

• Femåringarnas förväntningar att börja förskoleklassen (6.1) 
• Femåringarnas förväntningar på aktiviteter i förskoleklassen (6.1.1) 
• Femåringarnas tankar om att sluta i förskolan (6.1.2) 

 
• Sexåringarnas upplevelser av förskoleklassen (6.2) 
• Sexåringarnas tankar om skillnaden mellan förskola och förskoleklass (6.2.2) 
• Sexåringarnas åsikter om deras inflytande i förskoleklassen (6.2.3) 
• Sexåringarnas tankar om tiden i förskoleklassen och framtida skolgång (6.2.4) 

 

6.1 Femåringarnas förväntningar att börja förskoleklassen 
Barnen vi intervjuade tyckte överlag att det kändes bra att börja förskoleklassen. Hälften av 
barnen förstår att de ska börja förskoleklassen men tolkar det som att de ska börja skolan. De 
övriga informanterna kallar förskoleklassen för ”nollan” då de inte anser att de ska börja 
skolan ännu. Barnen har positiva förväntningar om att skifta verksamhet från förskolan till 
förskoleklassen men är nervösa över att vistas i den nya miljön. Ett barn verkar inte ha förstått 
att denne ska sluta förskolan och börja förskoleklassen.  Samtliga barn längtar efter att få göra 
nya saker i förskoleklassen, de uppger exempel som leksaker, något specifikt spel och träffa 
nya kompisar.  
Analys 
Det är viktigt att barnen får det goda bemötandet som de förväntar sig när de börjar i 
förskoleklassen. Det är därmed viktigt att mötet mellan barnen och de nya lärarna blir bra så 
att deras förväntningar uppfylls (Croona, 2003). Jenner (1987) menar att det intresse som 
visas för verksamheten har betydelse för hur läraren uppfattar barnet och vilka förväntningar 
som formas. Det bidrar i sin tur till vilka förväntningar barnet utvecklar och som sedan 
kommer att påverka barnets motivation. (Jenner, 2004).  Ekman & Arnetz (2005) belyser att 
separationer kan bidra till stress hos barn. För att barnen inte ska utveckla stressrelaterade 
symtom så är det viktigt att barnen inte känner att lärarna överger dem. Vårt resultat visar på 
att barnen känner sig relativt lugna till att få nya lärare. Man kan tolka det som att lärarna på 
förskolan har bidragit till en trygghet hos barnen. I lärarens profession ingår det att ha 
förmågan att kunna möta alla barn efter deras förutsättningar för att i sin tur optimera deras 
lärande (Karlsson m.fl. 2006).  
 

6.1.1 Femåringarnas förväntningar på aktiviteter i förskoleklassen 
Fem barn svarar direkt att de kommer att få läsa läxor i förskoleklassen. Några av dem var 
positiva till det medan de andra var negativa och trodde att det skulle bli svårt att läsa läxorna. 
Ett barn upplevdes som nervös över att delta i förskoleklassens verksamhet. Ett stort 
orosmoment var att få behöva klara sig själv. 
 
..hm, ja göra läxor och leka och göra allting själv, ingen ska hjälpa till. Ja, jag menar att 
fröknarna inte ska hjälpa till. 
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Analys 
Croona (2003) belyser problematiken om organisationens villkor till att avsätta den tid som 
behövs för att barnen ska få det bemötande som de behöver. Barnets tankegång om att man 
måste göra allting själv kan skapa skuldkänslor mot lärarna om barnet inte klarar av 
aktiviteterna. Barn som upplever skuldkänslor kan utveckla ångest och stressymtom (Ekman 
& Arnetz, 2005). Jenner (2004) menar att läraren måste kunna se världen ur ett barns 
perspektiv och ha en förståelse för att barnet kan behöva hjälp i olika situationer. Det är 
viktigt att läraren inte har för höga förväntningar på barnet eftersom det då det finns en risk att 
aktiviteten känns omöjlig. Förväntningarna bör ligga strax över de kunskaper barnet har 
utvecklat. Det är de bästa förutsättningarna för det ultimata lärandet (Hult & Olofsson, 2011). 
 

6.1.2 Femåringarnas tankar om att sluta i förskolan  
Det flesta femåringarna förväntar sig att det kommer vara skillnad mellan förskolan och 
förskoleklassen. De tror att skillnaden kommer vara att det blir svårare i förskoleklassen.  
 
-ehh… om nån hinner å räcka upp om dom hinner räcka upp handen samtidigt, då blir det ju 
sådär. 
 
De intervjuade barnen har olika synpunkter om att sluta i förskolan. Flertalet av dem tycker 
att det ska bli roligt att börja i förskoleklassen men de kommer sakna olika leksaker, 
exempelvis cyklarna. Två barn uppger att de inte kommer sakna förskolan. Alla de sex barnen 
uttryckte en viss nervositet över att sluta i förskolan och börja förskoleklassen, men överlag 
kändes det bra.  
Analys 
I enlighet med Revstedt (2002) så har lärarens motivationsarbete betydelse för barnets 
motivation i verksamheten. De intervjuade barnen känner sig relativt trygga med att börja i 
förskoleklassen, vilket kan vara en faktor av ett gott motivationsarbete i förskolan. 
Förskollärarna måste ha en tilltro till att alla barn kan motiveras. Det krävs dock att 
förskollärarna har en god människosyn och en inre styrka till att uppmärksamma alla barn 
(Revstedt, 2002). Barnens svar indikerar på att förskollärarna har motiverat barnen till att lita 
på sig själva. Enlig Pygmalioneffekten så påverkar förskollärarnas förväntningar hur barnens 
motivation utvecklas. Har förskollärarna en förväntan om att det kommer gå bra för barnen, så 
känner barnen det och det blir en självuppfyllande profetia (Jenner, 1987).  
 

6.1.3 Sammanfattande analys av femåringarnas intervjusvar 
Femåringarna känner en positiv förväntan om att börja förskoleklassen. Det är därmed viktigt 
att förväntningarna uppfylls i mötet med den nya verksamheten och de lärare som barnen 
kommer att möta (Croona, 2003). Den trygghet som förskollärarna lägger till grund hos 
barnen bidrar till att de känner sig motiverade inför att börja i förskoleklassen. Lärarna i 
förskoleklassen har ett stort ansvar över att möta alla barn efter deras förutsättningar och 
stärka den trygghet och motivation som barnen upplever (Jenner, 1987). Om övergången 
mellan förskolan och förskoleklassen inte sker på ett tillräckligt bra sätt så finns det en risk att 
barnet kommer att uppleva olika former av stress (Ekman & Arnetz, 2005). Det är viktigt att 
organisationen är uppbyggd på ett sätt som bidrar till möjligheter att hjälpa barnen när de 
behöver det. Situationer som toalettbesök och att klä på sig ytterkläder kan upplevas som ett 
orosmoment om barnet inte vågar fråga om hjälp (Croona, 2003). Om läraren har för höga 
förväntningar på barnen som de känner att de inte kan leva upp till så finns det en risk att 
barnen känner sig misslyckade och känslor av ångest kan uppstå (Ekman & Arnetz, 2005).  
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Ett aktivt motivationsarbete har stor betydelse för barnens lust till att medverka i 
verksamheten (Revstedt, 2002). De barn som blivit motiverade till att börja i förskoleklassen 
upplever höga förväntningar på verksamheten (Jenner, 1987). För att förskollärarna ska kunna 
utföra ett gott motivationsarbete så måste de ha en god människosyn som innebär att det inte 
finns några barn som det inte går att motivera. Motivationen ligger i människans innersta 
natur (Revstedt, 2002). 
 

6.2 Sexåringarnas upplevelser av förskoleklassen  
Barnen har upplevt att förskoleklassen har varit rolig. De berättar olika saker om vad de har 
gjort, exempelvis leka, ha arbetspass och spelat fotboll. Majoriteten av barnen säger att de har 
arbetat med arbetsblad som innehåller språk och matte. Några av barnen upplever att 
arbetspassen har varit svåra. Det som upplevts som tråkigt är bland annat innebandy, Barbie 
och språk.  
 
- Vi har gjort tusen miljarder grejer och språk. 
 
Analys 
Vikten av att barn blir bemötta med respekt och förståelse för deras olika förutsättningar 
lägger grunden till att de känner sig trygga och kan lita till sin egen person (Croona, 2003). 
Det professionella mötet mellan lärare och barn utgör en stor del av motivationsarbetet och 
bidrar till hur barnens framtida skolgång blir (Jenner, 2004). Vissa barn har upplevt att 
arbetspassen har varit svåra. Kåks (2007) menar att det kan vara ett resultat av lärarnas krav 
om att uppnå de uppsatta målen.  
 

6.2.1 Sexåringarnas tankar om skillnaden mellan förskola och förskoleklass 
Sexåringarna säger att det är skillnad mellan förskolan och förskoleklassen. Alla informanter 
uppger att den stora skillnaden är läxor och arbetspass. Det var dock blandade känslor om det 
var positivt eller negativt. Ett barn säger att en skillnad mellan förskolan och förskoleklassen 
är att på förskolan fanns det inte samma möjligheter till att spela olika bollspel utomhus. Det 
uttrycktes även att förskoleklassen ibland upplevdes som en stressig miljö. 
 
- Att man har mindre tid att äta. 
 
Analys 
I enlighet med ovanstående menar Ekman & Arnetz (2005) att om skolan inte tillåter att 
barnen får den tid de behöver för att exempelvis äta, toalettbesök med mera så kan barnen 
uppleva stress över att inte uppfylla de förväntningar som ställs på dem. Barnen kan då 
uppleva skuldkänslor som kan visa sig senare i livet i form av ångest, sömnproblem, fobiska 
besvär, relationsproblem och liknande (Ekman & Arnetz, 2005). Barn måste få känna att de 
får ta den tid de behöver för att de inte ska behöva känna att de stressas in i vuxenvärlden för 
fort. I förskolan finns det oftare mer tid till att möta barnens behov och det är viktigt att 
övergången mellan förskolan och förskoleklassen blir så bra som möjligt. Barnen behöver 
fortfarande omsorg och tiden till det måste finnas (Croona, 2003). 
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6.2.2 Sexåringarnas åsikter om deras inflytande i förskoleklassen 
Barnen är överens om att det överlag är lärarna som bestämmer vad de ska göra på dagarna. 
Svaren kommer snabbt och relativt bestämt. Ett barn uttrycker i frågan om denne någon gång 
fått bestämma vad de ska göra under dagen, såhär: 
 
- (skakar på huvudet) Inte vad jag har varit med om. 
 
De flesta av barnen menar dock att de i den fria leken får möjlighet att själva bestämma vad 
de vill leka eller aktivera sig med. Några av barnen uttrycker att de vill ha mer fri lek i 
förskoleklassen medan andra verkar vara nöjda med hur verksamheten fungerar. 
Analys 
Enligt Lgr11 ska eleverna få möjlighet till inflytande över verksamheten (Lgr 11). Skolan ska 
sträva efter att fostra barnet till att bli delaktig och vilja ta initiativ i samhällsfrågor för att 
upprätthålla ett demokratiskt samhälle (Forsell, 2007). Vårt resultat visar att barnen inte får 
det inflytande som de vill i verksamheten. Arnér (2009) beskriver vikten av att barnen får 
inflytande i verksamheten då det har betydelse för lekens utveckling. Författaren menar även 
att lärarna måste möta barnen på ett respektfullt sätt och lyssna på vad de har att säga så att de 
känner sig betydelsefulla (Arnér, 2009).  
 

6.2.3 Sexåringarnas tankar om tiden i förskoleklassen och framtida 
skolgång 
Fyra av sex barn upplever att förskoleklassen har varit som de hade förväntat sig. De 
resterande barnen tyckte att förskoleklassen inte uppfyllt deras förväntningar, de hade hoppats 
på mer fri lek. En majoritet av barnen ansåg att de redan gick i skolan men att de ändå skulle 
börja i ettan till hösten. De övriga ansåg att de inte gick i skolan utan ska börja efter 
sommaren.  
Analys 
Resultatet kan tolkas utifrån Pygmalioneffekten där de förväntningar som barnen utvecklade i 
förskolan möttes av lärarna i förskoleklassen och blev därmed uppfyllda (Jenner, 1987). 
Barnen menar att de förväntade sig att förskoleklassen skulle bli rolig och det var även det de 
påstod att det hade varit.  
Forskning visar att barn behöver förbereda sig inför att börja i skolan, detta för att 
förändringarna ska upplevas som positiva för barnen (Davidsson, 2002). Ackesjö (2011) 
menar att det har skett en förändring där starten i förskoleklassen anses som en stor händelse i 
jämförelse med att börja i årskurs ett. Syftet med de krav som ställs i förskoleklassen är att 
fungera som en hjälp till barnens skolgång (Ackesjö, 2011). Pramling, Samuelsson (2002) 
framhåller vikten av att vara uppmärksam på att förskoleklassen och skolan är olika 
verksamheter trots att de verkar under samma läroplan. Det är däremot av stor betydelse att 
verksamheterna arbetar tätt tillsammans och bidrar till att övergången mellan förskoleklassen 
och skolan sker på ett så tryggt och bra sätt som möjligt (Pramling Samuelsson, 2002). 

 

6.2.4 Sammanfattande analys av sexåringarnas intervjusvar 
Ett gott bemötande, som innefattar respekt och förståelse för barnen är en grundläggande 
faktor till att barnen får möjlighet att känna sig trygga (Croona, 2003). Det goda bemötandet 
påverkar även motivationsarbetet och har betydelse för barnens framtida skolgång (Jenner, 
2004). Det måste finnas tid till omsorg om barnen då de annars kan utveckla stressrelaterade 
symtom (Croona, 2003).  
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Resultatet visar ett exempel på Pygmalioneffekten då barnen hade höga förväntningar på 
förskoleklassen som senare uppfylldes (Jenner, 1987). Barn behöver förberedas för att börja i 
förskoleklassen då denna händelse kan ställas i relation till hur det för en tid sedan var att 
börja i årskurs ett. Det anses nu vara en större företeelse att börja i förskoleklassen än årskurs 
ett (Ackesjö, 2011). Davidsson (2002) visar på utredningar som tidigare gjorts att barn dock 
behöver förbereda sig för skolstart för att förändringarna ska bli så positiva som möjligt. 
Förskoleklassen och skolan är två olika verksamheter som har olika syften och mål vad det 
gäller lärande, men de behandlas under samma läroplan. Det är av stor vikt att de integrerar 
med varandra så att barnen sig trygga i metoder och arbetssätt (Pramling, Samuelsson, 2002). 
 

6.3 En jämförelse mellan femåringarnas och sexåringarnas förväntningar 
och upplevelser  
Femåringarnas förväntningar om att det skulle bli roligt att börja förskoleklassen speglar 
sexåringarnas upplevelser av verksamheten då sexåringarna har upplevt tiden i 
förskoleklassen som positiv. Det fanns förväntningar om att de skulle få läxor i 
förskoleklassen, vilket även sexåringarna bekräftar att det gör. Tankegångar om att man i 
förskoleklassen måste klara sig själv och agera på ett mer vuxet sätt än tidigare kan kopplas 
till de upplevelser om stressade matsituationer i förskoleklassen, som ett barn uttryckte. 
Femåringarna förväntade sig olika former av nya leksaker i förskoleklassen. Sexåringarna 
uttrycker att det har funnits många roliga saker att leka med och att de fått nya kompisar. 
Några sexåringar uttryckte dock att de hade förväntat sig mer lek i förskoleklassen än vad de 
har upplevt.  
Analys 
Resultatet visar att femåringarna förväntar sig att kraven på dem kommer att bli högre. 
Sexåringarna har upplevt ett större krav på självständighet i jämförelse med förskolan (Kåks, 
2007). Vårt resultat visar även på att lärarna i förskolan har haft höga förväntningar om att 
barnen kommer att trivas och ha roligt i förskoleklassen. Förväntningarna har en betydande 
roll för motivationen som i sin tur bidrar till att barnen vill delta i förskoleklassens 
verksamhet. Det bidrar i sin tur till att lärarna i förskoleklassen har mött barnen efter deras 
förväntningar och därmed uppfylls de förväntningar som barnen haft (Jenner, 1987).  
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7. Diskussion 
Vårt resultat visar att femåringarna känner en positiv förväntan på att börja förskoleklassen. 
Detta speglar sexåringarnas upplevelser av förskoleklassen då de upplevt den som positiv. Vi 
gick in i vårt arbete med en förförståelse om att barnen skulle uppfatta förskoleklassen som 
mer styrd än vad de gjorde. De flesta sexåringarna önskade att det skulle vara mer fri lek i 
verksamheten. Vad får det för konsekvenser när barn inte får leka i den utsträckningen de 
vill? Barnen ville ha mer lek i förskoleklassen men ofta var det lärarna som bestämde vad som 
skulle göras. Vi menar att det finns en risk att barnen kan hämmas i sin utveckling om de inte 
får utlopp för sin lek. Ekman & Arnetz (2005) menar att i leken bearbetas känslor och 
erfarenheter.  
I våra intervjuer uppmärksammades det att några barn upplevde förskolan och förskoleklassen 
som en stressig miljö. Om barnen inte bearbetar den känslan genom leken så finns det en risk 
att barnen kommer att känna ångest och det kan resultera till att bli en ond cirkel. Leken har 
därmed en viktig funktion hos barnen som vi anser att man bör värdesätta högre i 
förskoleklassen. Leken är inte bara ett tidsfördriv för barnen utan de lär sig många saker som 
exempelvis begreppsbildning, rumsuppfattning och språk. Det är ändå viktiga delar i 
förskoleklassens verksamhet som hjälper barnen att förberedas inför årskurs ett.   
I dagens debatt diskuteras det mycket om de stora barngrupperna i förskolan och skolan samt 
om hur lärarnas resurser minskar. Barnen vistas långa dagar i denna miljö vilket kan bidra till 
att de blir påverkade och känner sig stressade. Eftersom barngrupperna blir större så blir 
kraven på barnen högre. De måste tidigt lära sig att klä på sig själva, klara toalettbesök m.m. 
Vi kan se detta fenomen i en femårings svar då barnet tydligt påpekade att man i 
förskoleklassen måste försöka att klara sig själv då de vuxna inte kan hjälpa till på samma sätt 
som i förskolan. Å andra sidan så upplevde vi att många av de barn vi intervjuade såg fram 
emot att få bli större och börja skolan. Många barn tyckte att det skulle bli spännande att börja 
förskoleklassen och flytta till nya miljöer. Barn har olika förväntningar på förskoleklassen och 
kommer att uppleva förskoleklassen olika. Det är därför viktigt att man möter barnen efter 
deras förutsättningar och inte försöker att göra de yngre eller äldre än vad de är och hur de 
upplever sig själva.  
I vår studie tolkar vi det som att lärarna i förskolan har uppmuntrat barnen till att börja 
förskoleklassen. I intervjuerna med sexåringarna uppfattade vi att det var överens om att tiden 
i förskoleklassen har varit bra. Men de uppgav som vi ovan nämnt, att de ville ha mer lek och 
därmed inte hade det inflytande som de önskade. Barnen har många gånger gått i förskolan 
sedan de var 1-2 år gamla. De är därmed redan inskolade i vissa rutiner som förekommer i 
pedagogisk verksamhet och är införstådda i den dolda läroplanen. Det kan vara en anledning 
till att barnen känner sig nöjda med verksamheten trotts att de uttrycker ett visst missnöje. Vi 
är dock av den uppfattningen att lärarna i förskoleklassen har bemött barnen på ett 
professionellt sätt.  
Ett gott bemötande och goda relationer är en central del i pedagogisk verksamhet. Det är 
viktigt att lärarna bemöter barnen med respekt och omsorg så att barnen känner sig 
motiverade till verksamheten. Vi har erfarenhet av att alla lärare inte alltid uppfyller dessa 
kriterier. Barn har rätt att bli bemötta som fullvärdiga individer och är de som ska bygga vårt 
samhälle. Vad blir konsekvenserna av att barnen får ett dåligt bemötande av vuxna människor 
som de umgås med dagligen? Eftersom de vistas på förskolan och i skolan en stor del av sin 
barndom så behöver barnen känna en trygghet där och bli bemötta likvärdigt. Lärare i alla 
pedagogiska verksamheter måste ha en god människosyn och agera på ett professionellt sätt. 
Vi menar att alla lärare måste ha en pedagogisk utbildning då det inte räcker att vara en snäll 
vuxen, vilket även bekräftas av Jenner (2004). Lärarna måste arbeta för barnens bästa och 
möta alla barn med respekt. Lärarna måste visa att de tror på barnen och att alla kan. 
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Ackesjö (2011) belyser att det idag upplevs som större att börja förskoleklassen än vad det gör 
att börja årskurs ett. När femåringarna ska börja förskoleklassen så sker det många 
förändringar, exempelvis byte av lokaler, matsal och lärare. När de sedan ska börja årskurs ett 
så upplevs inte de förändringarna som lika stora. I förskoleklassen finns det inga tydliga mål 
trotts att verksamheten står under Lgr 11. Det innebär att lärarna kan tolka och forma 
verksamheten på ett relativt fritt sätt. Våra erfarenheter är att lärarna i förskoleklassen många 
gånger upplever en önskan om att arbeta på lågstadiet. Vi upplever att många lärare i 
förskoleklassen har en vilja om att förskoleklassen ska vara mer lik skolan och därmed formar 
förskoleklassen likt ett skolår. Exempel på detta kan vara att lärarna i förskoleklassen sätter 
upp egna mål för barnen trotts att barnen inte ska bli bedömda i förskoleklassen.  I 
förskoleklassen förekommer det ibland långa och intensiva arbetspass. De långa arbetspassen 
kan vara svåra för barn med mycket spring i benen och det gör att de har svårt att sitta still 
och koncentrera sig under en längre tid. Vi anser då att kortare arbetspass är att föredra. 
Dessutom har vi sett exempel på att barnen kan utsättas för mindre tester i samlingen då de 
ska visa att de har tillägnat sig vissa kunskaper i exempelvis matematik och språk. Vad blir 
konsekvenserna av att barnen stressas in i skolmiljön och tvingas till att behärska vissa 
kunskaper?  
Förskoleklassens syfte är ändå att förbereda barnen inför skolan för att underlätta skolstart i 
årskurs ett. Det underlättar för barnen om de redan har utvecklat kunskaper som enkla 
språkljud och matematiska förmågor när de börjar skolan. Det är även bra om barnen har 
utvecklat kunskaper om tidsbegreppet då de exempelvis ska lära sig hur rasten är utformad. 
Även om barnen kan uppleva starten i förskoleklassen som stressande så kanske de hade 
upplevt högre stress av att gå från förskolan direkt till skolan? Men förskolan har alltid haft 
speciella grupper för sexåringarna där de har fått prova på skolliknade uppgifter men ändå 
haft tryggheten i förskolan. I dagens förskoleklass får barnen bekanta sig med skolans miljö 
och rutiner men samtidigt får de uppleva och genomgå separationer från förskolan. När 
barnen sedan börjar årskurs ett får de uppleva ytterligare separationer. Ekman & Arnetz 
(2005) menar att separationer kan skapa stress och ångest hos barn. Förskoleklassen innebär 
att barnen får genomgå separationer mellan förskola, förskoleklass och skola vilket i sin tur 
bidrar till rotation av lärare och vänner. Vad är egentligen bäst för barnen? Att få stanna i 
förskolan fram till skolstart eller ha kvar förskoleklassen med vad det innebär?  
Många barn vill bli stora och tycker det är kul att börja skolan och få läxor medan andra barn 
fortfarande vill leka på det fria sätt de fått göra i förskolan och känner obehag inför 
påtvingade uppgifter. Vi menar att som lärare i förskoleklassen är det oerhört viktigt att se och 
möta alla barn efter deras intresse och förutsättningar. I förskolan har förskollärarna Lpfö 98 
rev 2010 (Läroplan för förskolan) att arbeta efter, där vikten ligger på att bedöma och 
utvärdera verksamheten, inte barnen. Från och med årskurs ett arbetar lärarna efter de 
uppsatta mål som finns nedskrivna i Lgr 11. Förskoleklassens verksamhet är inte lika tydlig 
och kräver då att lärarna i verksamheten har en hög kompetens till att kunna värdera och 
utforma verksamheten utifrån varje barns bästa. I enlighet med Jenner (2004) så ska läraren 
kunna inta ett barns perspektiv och känna förståelse för barns upplevelser och känslor.   
Vi upplevde vårt resultat som positivt då femåringarna hade höga förväntningar på 
förskoleklassen samtidigt som sexåringarna upplevde tiden i förskoleklassen som lustfylld. 
Innan vi påbörjat våra intervjuer så antog vi att femåringarna skulle vara mer nervösa och 
oroliga inför att börja i förskoleklassen än vad vårt reslutat visade. Vi förmodade även att 
sexåringarna skulle sakna förskolan mer än vad de gjorde. Våra tankar om barnens inflytande 
i förskoleklassens verksamhet stämde överens med de svar vi fick. De önskade att de hade fått 
möjlighet att påverka verksamheten i större utsträckning än vad de hade fått. I enlighet med 
vad vi hade förväntat oss så uttryckte sexåringarna en vilja om att få leka mer än vad 
verksamheten tillät.  
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Under arbetets gång har vi fått möjlighet att ta del av barnens förväntan och upplevelse på 
förskoleklassen. Det har varit roligt och intressant att lyssna till barnens åsikter. Men vår syn 
på förskoleklassens funktion har inte ändrats nämnvärt. Förskoleklassen kan vara bra för 
många, men inte för alla. Det är därför av största vikt att lärarna möter barnen på ett 
professionellt sätt och behärskar det svåra uppdraget att bygga upp en verksamhet där alla får 
känna sig delaktiga och inte behöva stressas in i en hektisk vuxenvärld. Samtidigt måste de 
uppfylla sitt syfte att verka skolförberedande. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod då vi ville ta del av barnens upplevelser och 
få möjlighet att tolka deras svar. Om vi exempelvis hade valt att utföra en enkätundersökning 
så hade vi inte fått så utförliga svar som vi önskade. Vi hade inte heller fått möjlighet att väga 
in barnens röst, kroppsspråk och ansiktsmimik. I jämförelse med en kvantitativ metod så 
väger dessa aspekter högre än statistik och siffror. Vi anser att personlig kontakt utgör en stor 
del för att få en djupare förståelse för barnens svar. Åldern på barnen spelade även roll i val av 
metod då alla fem- och sexåringar inte kan läsa eller skriva. Många hade därmed inte kunnat 
läsa våra frågor och inte heller skriva några utförliga svar.  
Vi valde semistrukturerade intervjuer då vi ville ha en öppen dialog med barnen och kunna 
ställa olika följdfrågor beroende på vad de svarade. I denna metod så hade vi möjlighet att 
omformulera eller ställa en annan fråga om barnet inte förstått frågan. En semistrukturerad 
intervju underlättar även till att låta barnen prata fritt och på så sätt få dem att känna sig 
bekväma i situationen.  
 

7.2 Fortsatta forskningsfrågor  
Under studiens gång blev vi medvetna om hur viktigt mötet mellan barn och lärare är. Fortsatt 
forskningsfråga är mötets betydelse för barnets framtida skolgång? 
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Bilaga A 
Missivbrev 

Hej! 

Vi läser vår sista termin på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu skriva 
vårt examensarbete. Examensarbete kommer att handla om vad femåringarna har för 
förväntningar på förskoleklassen och jämföra det med hur sexåringarna har upplevt 
förskoleklassen.  

Vår undersökning kommer att baseras på intervjuer av barnen. Vi kommer att spela in 
intervjuerna men kommer inte använda oss av film eller kort. Alla intervjuer kommer att vara 
anonyma. Och det är enbart vi som undersöker som kommer ha tillgång till det empiriska 
materialet.  Vi kommer inte heller att uppge skola eller kommun. När arbetet är färdigt 
kommer vi att radera alla interjuver som är inspelade.  

Vi ber er att skriva under om det är okej att vi intervjuar ditt barn. Vänligen lämna in lappen 
till pedagogerna i förskolan senast den 23 april 2013. 

Vid frågor får ni gärna ta kontakt med oss 

Vänligen  
Madelaine Hammarström 
XXXX 
Johanna Ohlsson 
XXXX 
 
 
____________________________________________________________ 
Underskrift för målsman  

 
 
____________________________________________________________ 
Underskrift för målsman 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Bilaga B 
Intervjuguide  

5 åringarna: 

• Hur känns det att börja förskoleklassen? 
• Vad tror du att ni kommer att göra i förskoleklassen? 
• Tror du att det är en stor skillnad från att gå i förskolan? 
• Har du fått träffa dina nya pedagoger? 
• Vad längtar du efter mest med att börja i förskoleklassen? 

 
6 åringarna: 
 

• Hur känns det att gå i förskoleklassen? 
• Vad har ni gjort i förskoleklassen? 
• Är det stor skillnad från när du gick i förskolan och nu? 
• Får ni ofta bestämma själva vad ni vill göra om dagarna? 
• Hur är er utegård? Finns det roliga saker att leka med? 
• Vad tycker du om dina pedagoger? 
• Är det som du hade trott att det skulle vara att gå i förskoleklassen? 

 
 
 


