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Abstract 

 

Föreliggande studie syftade till att bidra med kunskap till det pedagogiska fältet om barns övergångar 

från Reggio Emilia- och Montessoriförskolor till förskoleklass som bedriver traditionell pedagogisk 

undervisning. Detta genom att undersöka vad förskoleklasslärare har för uppfattningar dels om 

arbetet med barn från dessa pedagogiker och dels vilka spår från pedagogikerna som går att se hos 

barnen. Undersökningen gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där utgångspunkten är att 

barnet formas av sina tidigare erfarenheter och lär utifrån de sociala sammanhang det ingår i. Studien 

byggde på kvalitativa intervjuer med sju förskoleklasslärare från olika skolor i varierande miljöer och 

socioekonomiska förutsättningar. Med en fenomenografisk ansats låg fokus på de variationer av 

uppfattningar som fanns bland respondenterna, och utifrån dessa varierande uppfattningar 

kategoriserades materialet och bearbetades med tematisk analys. Resultaten tydde på skilda 

uppfattningar mellan förskoleklasslärarna om de upplever skillnad att ta emot och arbeta med barn 

från Reggio Emilia- och Montessoriförskolor, på vilket sätt de uppfattar att det är skillnad samt 

huruvida problematiskt eller oproblematiskt det är. Det skilde sig också huruvida intervjupersonerna 

uppfattar spår av pedagogikerna hos barnen, och de som uppfattade spår kunde se det i följande tre 

områden: 1. Kunskap, färdigheter och vanor av lärande, 2. Fostran och vanor av verksamhetsform, 3. 

Personlighet och tänkande. I diskussionen lyftes de viktigaste resultaten som framkommit i studien 

och ställdes i relation till tidigare forskning, allt utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med slutsatser 

om pedagogiska implikationer. 
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Inledning 
 

”Lärarna på skolorna tycker att våra barn är väldigt självständiga och krävande.” 

 

Det var under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i förskollärarutbildningen som en av 

pedagogerna på förskolan gjorde detta uttalande. Förskolan är en av de numer många i Sverige med en 

icke-traditionell pedagogisk inriktning, och uttalandet väckte många funderingar hos mig under en 

lång tid och intresserade mig särskilt då jag har erfarenhet av både Reggio Emilia- och 

Montessoriverksamheter. Många barn ägnar sina första år på förskolor med särskilda pedagogiska 

inriktningar och med de genomsyrade arbetssätt och den barnsyn som det innebär. Rimligtvis borde 

förskolans pedagogiska profil inverka på barnen i något hänseende, annars skulle meningen med en 

särskild pedagogik gå förlorad. Men stämmer verkligen pedagogens uttalande? Går det att se spår av 

förskolans icke-traditionella1  pedagogik i barnen när de lämnat förskolan? Och vad sker, med barnen 

och verksamheten de kommer till, när de skolas in i skolans traditionella pedagogik med 

förskoleklassen som första anhalt? 

För barnen som lämnar förskolan och börjar i förskoleklass sker en övergång från en sorts verksamhet 

till en annan, och så även för barn som gått på förskolor med en särskild pedagogisk inriktning. Vissa 

Montessoriverksamheter fortsätter upp i grundskolan, medan andra, i likhet med Reggio Emilia-

inspirerade förskolor, endast erbjuder förskoleverksamhet (Pope Edwards, 2002). Dessa barn från 

förskolor med icke-traditionella inriktningar skolas inte bara in i en ny verksamhet då de börjar 

förskoleklass, utan även in i en ny pedagogisk tradition. Pedagogerna som tar emot barnen i 

förskoleklassen får möta barn från olika sorters verksamheter, barn med olika personligheter men 

även med olika kunskaper, vanor och erfarenheter dels av hur det är att vara ett barn i en 

utbildningsinstitution och dels vad som förväntas av dem där och vad de själva kan förvänta.  

I förskolans nuvarande läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2011a) står att förskolan har till ansvar att runda 

av och avsluta förskoletiden innan barnen lämnar förskolan. Där går även att läsa, liksom i läroplanen 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem (Skolverket, 2011b), att barnens långsiktiga och allsidiga 

utveckling och lärande ska stödjas genom ett förtroendefullt samarbete verksamheterna emellan. I 

riktlinjerna anges även att de olika verksamheterna ska utbyta erfarenheter och kunskaper. Om det är 

så att dessa riktlinjer följs, kvarstår dock frågan huruvida detta samarbete och dessa erfarenheter och 

kunskaper förvaltas, och om det i så fall sker i syften och på sätt som är barnen till gagn vid 

övergången mellan två skilda verksamheter. 

Med föreliggande studie ämnar jag undersöka barns övergångar från förskolor med icke-traditionella 

pedagogiska inriktningar, till skolans traditionella pedagogik. Vallberg Roth och Månsson (2010) 

uttrycker att forskningen om olika pedagogiska inriktningar lyser lite med sin frånvaro, vilket de 

menar är intressant då både profilering och marknadsorientering har ökat bland förskolor och skolor 

de senaste åren. Forskning om övergången mellan förskola och skola har ökat på senare år både på 

nationellt och internationellt plan. Ett vanligt perspektiv i sådan forskning handlar om förberedande 

aktiviteter för att underlätta själva övergången från förskola till skola (Ekström, Garplein & Kallberg, 

2008). I Sverige har Ackesjö studerat ämnet förskoleklassen och övergången mellan förskola och 

skola, vilket ledde fram till den avhandling hon gav ut 2014. Trots att hennes forskning behandlat 

många perspektiv av dessa övergångar har hon inte berört barns övergångar från icke-traditionella 

pedagogiker till skolans traditionella pedagogik. Jag menar att det förefaller vara en kunskapslucka 

över detta perspektiv på övergångar mellan skolformer, då i princip ingen forskning som jag har funnit 

har gått djupare in på just detta. Alatalo, Meier och Frank (2014) framhåller dessutom behovet av att 

                                                             
1 Traditionell pedagogik är begreppet för den pedagogik som tillämpas på förskolor utan särskild 

pedagogisk profil. Motsatsen går att se som icke-traditionell pedagogik. Dessa två begrepp är också de 

begrepp som används i nyckelord till vetenskapliga publiceringar, på engelska traditional och non-

traditional education. 
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studera hur kunskap om barnens lärande och utveckling används i den verksamheten som övergången 

sker till.   

Ämnet för uppsatsen är aktuellt då Skolverket nyligen redovisade förslag till regeringen på 

förtydliganden av förskoleklassens och fritidshemmets syfte och innehåll i läroplanstexter. Bland 

annat har just övergångarna mellan de olika skolformerna och fritidshemmet lyfts och förtydligats i 

samtliga läroplaner, där samverkan mellan verksamheterna förespråkas för att stödja barnens 

utveckling och långsiktiga lärande. Inför övergångarna står att verksamheterna ska "utbyta kunskaper, 

erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitetet 

och progression i elevernas utveckling och lärande.” (Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om 

övergång och samverkan Dnr: 2015:201). I förslagen går även att läsa hur bland annat barnens tidigare 

tillägnade kunskaper och erfarenheter ska utgöra utgångspunkt för undervisningen i förskoleklassen 

som samtidigt ska utmana och inspirera till nya kunskaper och upptäckter. (Regeringsredovisning: 

förslag till text i Lgr11 om förskoleklassen Dnr: 2015:201). Det är en adekvat fråga om även förskolor 

med särskild pedagogisk profil är inräknade i detta, då det för en skola och förskoleklass kan bli många 

olika sorters förskolor att anpassa sitt arbetssätt efter. 

Jag vill rikta uppmärksamheten på barn som går från en förskoleverksamhet med särskild pedagogisk 

profilering, till en skolverksamhet präglad av traditionell pedagogik. Vad har barnen med sig för 

kunskaper och erfarenheter från förskolans värld och hur inverkar dessa när de går över till 

förskoleklassens verksamhet? Hur skapas sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande vid dessa övergångar? Ett sätt att få en större inblick är att fråga 

förskoleklasslärarna, de första pedagogerna som barnen möter efter förskolan, om deras uppfattningar 

om att ta emot barn från icke-traditionella förskolepedagogiska inriktningar och deras erfarenheter av 

att arbeta med dessa barn. Mitt mål är att min studie ska kunna bidra med kunskap om vad barns 

erfarenheter från icke-traditionella pedagogiska inriktningar kan ha för inverkan på deras första tid i 

den traditionella skolan och hur det kan ta sig uttryck. Min förhoppning är också att studien kan bli 

grund för reflektion och diskussion bland alla som berörs av barns övergångar från förskolan till 

förskoleklassen i skolan, gällande klyftan mellan de olika verksamheternas pedagogiska arbetssätt, i 

syfte att kunna samverka för barnens bästa. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om och beskriva förskoleklasslärares uppfattningar 

om hur det är att ta emot och arbeta med barn som har bakgrund i förskolor med icke-traditionella 

pedagogiska inriktningar. De specifika frågeställningar jag vill söka svar på är följande: 

 

 Hur beskriver förskoleklasslärare sina erfarenheter av att ta emot och arbeta med barn som 

kommer ifrån Reggio Emilia- och Montessoriförskolor? 

 

 Vilka spår av Reggio Emilia- och Montessoripedagogikerna uppfattar förskoleklasslärare att de 

kan se hos barnen? 
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Bakgrund 

 

Förskolan, förskoleklassen och skolan 

Förskoleklassen blev till en egen frivillig skolform 1998, och ska kunna erbjudas till alla barn 

höstterminen det år de blir sex och fram till att de börjar första klass. Av Sveriges alla sexåringar är det 

drygt 95 procent som utnyttjar förskoleklassåret (Alatalo, Meier & Frank, 2014). Dessa barn ska 

genom förskoleklassen ges möjlighet att vänjas in i och förberedas för skolans värld, som en mjuk 

övergång innan skolstart (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Förskoleklassen är tänkt att bedrivas 

med förskolans pedagogiska förhållningssätt, och verksamheten liknas ofta med en bro mellan 

förskola och skola, där två kulturer ska mötas och smälta samman, för att minska det annars ganska 

stora steget mellan de två verksamheterna (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). I samma syfte fick 

den svenska förskolan en läroplan i samband med förskoleklassens inrättande, och skolans läroplan 

reviderades och omfattar numer även förskoleklass och fritidshem (Kärrby, 2000). 

Det finns en hel del gemensamt mellan förskolan och skolan, men mycket skiljer dem åt (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Att börja skolan är en betydelsefull förändring i ett barns liv, som 

bland annat innebär nya krav att leva upp till. Till skillnad från förskolan så har skolan exempelvis 

vissa uppsatta och mätbara kunskapsmål, men förskolan och skolan skiljer sig även vad det gäller 

barnsyn, kunskapssyn och metoder för lärande (Johansson, 2000; Kärrby, 2000). Dahlberg och Lenz 

Taguchi (1994) liksom Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att ännu en skillnad är att 

förskolans verksamhet grundar sig i ett här och nu, exempelvis när det gäller att ha roligt i stunden 

och ta vara på barnets lust, medan skolan ska tjänstgöra för samhället med fokus på kunskap och med 

sikte mot framtiden. Arbetsformerna och den pedagogiska miljön har i förskolan varit mer centralt i 

förskolans pedagogik än innehållet, det vill säga vad barnen ska lära sig, medan skolan har haft 

motsatt inriktning (SOU 1985:22, ref. i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Man kan 

säga att verksamheterna har olika kulturer, traditioner och språk, vilket kan bero på att de kommit till 

ur olika sociala och samhälleliga behov och kontexter (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Johansson, 

2000; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Till skillnad från förr, då förskolan fanns till att stötta 

familjer i behov, är förskolan nu mer en del av det svenska utbildningssystemet och har till uppdrag att 

främja barns lärande, för barnets egen skull (Johansson, 2000). 

Förskolans och skolans läroplaner betonar vikten av samverkan mellan de olika verksamhetsformerna, 

dels för att uppnå pedagogisk kontinuitet vad det gäller mål och arbetsmetoder, men även för att 

erbjuda barnen en bredd i pedagogiken och på så sätt kunna möta barns individuella behov för 

inlärning (Johansson, 2000; Kärrby, 2000). Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att en samsyn 

mellan de olika skolformerna vad det gäller barn, lärande och pedagogisk arbetsform måste till för att 

verksamheterna ska kunna mötas. Detta är viktigt då både förskolan och skolan har ett stort ansvar i 

att forma morgondagens medborgare.  

Kontinuitet mellan verksamhetsformerna har sedan länge förespråkats i styrdokument för förskola 

och skola. Redan i 70- och 80-talets styrdokument lyfts förskolans roll som en förberedelse inför 

skolan genom att fostra barnen till självständighet, ansvar och samarbetsförmåga. Förskolan skulle 

alltså lägga en grund som skolan sedan skulle bygga vidare på (Davidsson, 2000). Redan då 

förordades alltså en slags pedagogisk kontinuitet, då allt fler barn kom att ingå i förskolans 

verksamhet. Detta för att ta barnets utveckling och lärande i beaktande, och minska de svårigheter 

som kan uppstå vid övergångar mellan verksamheterna. Socialstyrelsen ansåg att pedagogisk 

kontinuitet skulle tillgodose barns behov av trygghet och igenkänning, samt underlätta för barnen att 

förstå förväntningar och krav. I skolans läroplaner från 1969 och 1980 poängteras att det inte får bli ett 

för stort glapp mellan förskolans och skolans innehåll, och att skolan ska utgå ifrån barnens tidigare 

erfarenheter och vanor från förskoletiden (Davidsson, 2000). För att minska klyftan mellan förskolan 

och förskoleklassen är det bra om den mottagande verksamheten till stor del liknar verksamheten som 

barnet kommer ifrån (Ecclestone, 2009, ref. i Alatalo, Meier & Frank, 2014). Dock tyder mycket på att 

risken är stor att barnen inte utmanas tillräckligt och stannar upp i sitt lärande, om förskoleklassens 
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verksamhet i för hög grad liknar förskolans (Alatalo, Meier & Frank, 2014). Det är lätt att känslor av 

meningslöshet och trötthet uppstår när man utsätts för ständiga upprepningar av saker man gjort 

många gånger förr, särskilt om barnet inte begriper sammanhanget för kunskapen, dess syfte och 

innebörd (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 

 

Barnets tidigare erfarenheter 

De barn som ägnar sina första år på förskolan tillägnar sig en mängd erfarenheter, som sedan blir till 

stor betydelse för barns sätt att hantera och förstå sin verklighet. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) skriver att ”I alla teorier om barns lärande har erfarenheter en central plats.” (s.73). 

Erfarenheter går att tolka som barns intressen och tidigare upplevelser, men i det här fallet åsyftar 

författarna även vad och hur barn erfar och uppfattar. Erfarenheterna är nödvändiga för att barnet ska 

känna igen ett fenomen och ge det någon slags betydelse i medvetandet. För att en lärosituation ska 

kunna förstås rätt krävs att barnet kan relatera till det och sätta in det i ett meningsfullt sammanhang 

(Marton & Booth, 1998, ref. i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). På så sätt utgör 

barnets erfarenheter och erfarande grunden för vilken relevans barnet kommer att ge olika fenomen. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) intresserar sig för hur barns erfarenheter och 

erfarande bidragit till de tankesätt som utvecklas och vilka spår i medvetandet de lämnat, vilket också 

får betydelse i arbetet med barn. Tidigare erfarenheter har lett till att barnet har utvecklat sätt att 

erfara nya situationer, vilket också inverkar på hur och vad barn lär. När barnet börjar förskolan 

reagerar och handlar barnet utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskaper, och därmed också 

utifrån hur barnet erfar verksamheten eller situationen med dess möjligheter och hinder. Detta, menar 

jag, bör rimligtvis också gälla när barnet börjar i skolan och förskoleklassen. 

Det lilla barnet är inte på något sätt helt fristående i sin utveckling, utan det är i mötet och i samspel 

med andra som vi bildar gemensam mening och relation till vår omvärld. Det är då, när våra olika 

perspektiv förenas och smälter samman, som vi utvecklar vår kultur (SOU, 1997:157). Barnets 

utveckling är, enligt Sommer (1998), inbäddad i den kontext barnet ingår i, dess vardagsliv och sociala 

episoder. Den kultur som barnet är en del av påverkar därför barnets tankegångar, motivation och 

handlingar. Den kontext som barnet ingår i påverkar också vilka kompetenser som barnet utvecklar, 

beroende på vilka kompetenser som är nödvändiga i den aktuella kontexten (Sommer, 1998). Vad som 

är normalt i form av mognad och utveckling är därför också relativt. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2014) menar att barn samspelar med den sammansättning av begränsningar och 

ramar som utgörs av den miljö och kultur som barnet ingår i. Vuxnas uppfattningar och förväntningar 

är också en del i vilka ramar och begränsningar som kommit till.  Dessa begränsningar accepteras och 

utmanas av barnet, och dessa processer både formar och utvecklar barnet. De ramar och 

begränsningar som vuxna erbjuder barn, liksom hur barnets lärande bemöts och bejakas, påverkar 

vilka erfarenheter barn får, och därigenom barns sätt att tänka, erfara, förstå och även relatera till 

olika fenomen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006).  

Barn kan inte göra annat än att utgå ifrån hur de erfar, och för dem är deras sätt att tänka naturligt och 

självklart. Det krävs kännedom om barnets kultur för att förstå barnets sätt att tänka och erfara, och 

att utgå ifrån detta innebär att vi bekräftar och utmanar detsamma (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) skriver att det är genom att utgå 

ifrån och använda sig av barnets erfarenheter och kunskaper de redan har tillägnat sig, som man kan 

förbereda barnet för framtiden. Det handlar alltså om att utgå ifrån det kända för att förbereda för det 

okända, vilket är relevant på alla utbildningsnivåer. Det innebär att pedagogen både har läroplanens 

mål och barnens intressen och erfarenheter att arbeta efter och pendla mellan, vilket också betyder att 

pedagogen måste reflektera över målens innebörd (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Detta, 

menar Dahlberg och Lenz Taguchi (1994), kan vara den viktigaste utmaningen som förskolan och 

skolan har. Barnets första levnadsår är den tidsperiod under hela livet som det lär sig som mest, och 

vad som lärs är avhängigt barnets förutsättningar och erfarenheter (Pramling Samuelsson & Lindahl, 

1999, ref. i Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 
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beskriver det som att erfarenheterna som barnet får under sina första år går att se som ett första lager 

byggstenar i det livslånga lärandet.  

 

Förskolans mål 

Ända sedan Friedrich Fröbels tid (1782-1852)2 och genom hela förskolans historia med alla 

motsvarande former av verksamhet, har förskolan haft till mål att stödja barnen i deras utveckling till 

självständiga och fria individer. Fröbel ansåg att skapande verksamhet och lek var viktiga ingredienser 

för att uppnå detta med barnen (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Dahlberg och Lenz Taguchi skriver 

att ”Dagens förskola genomsyras, enligt vår uppfattning, till en hög grad av detta tänkande. Barn skall 

fritt få uttrycka sig själva, sina tankar och sina känslor. I denna frihet uttrycker barnet sin 

personlighet, varför dessa uttryck aldrig kan vara fel.” (s.145). I förskolan handlar lärandet mycket om 

att få barnen självständiga även i rent praktiska vardagsmoment såsom toalettbestyr, påklädnad och 

måltidssituationer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I dessa vardagsmoment vävs andra 

kunskapsområden in, såsom matematik och språk. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar 

att det är i samspel med omgivningen som barn lär, och alla situationer och sammanhang i förskolan 

kan bli ett lärotillfälle för barnen. 

De mål som formuleras i förskolans läroplan (Skolverket, 2011a) idag är riktade till förskolans 

verksamhet och personal, och definierar vad de förväntas sträva efter att erbjuda barnen. Förskolan 

ska exempelvis sträva efter att barnen på olika sätt utvecklar känsla för våra normer och värden, 

förmåga till delaktighet och ansvarsfullhet, liksom både förstå och handla i enlighet med demokratiska 

principer. Andra mål som förskolan har att sträva efter är att barnen får möjlighet att utveckla bland 

annat självständighet, delaktighet, sociala färdigheter, språk, matematik och konstruktion, estetiska 

förmågor samt naturvetenskaplig förståelse liksom förmågor och intresse. Fokus ligger alltså inte på 

vad barnen ska utveckla, utan mot vilka mål förskolan ska arbeta efter och eventuella utfall säger mer 

om förskolan än om barnen. 

 

Pedagogikerna 

Montessori och Reggio Emilia är två av de mest kända pedagogiska inriktningarna i arbetet med yngre 

barn, och fungerar som pedagogiska alternativ till våra traditionella pedagogiska former, men som de 

traditionella utbildningsformer även hämtar inspiration ifrån (Pope Edwards, 2002). I det följande 

kommer pedagogikernas ursprung att redogöras för samt vad de syftar till. 

 

Montessori 

Maria Montessori (1870-1952), som vid 25 års ålder blev Italiens första kvinnliga läkare, utvecklade 

först sina pedagogiska metoder då hon kom att arbeta med så kallade svagbegåvade barn (Pope 

Edwards, 2002; Signert, 2000). Det var då hon på riktigt började observera och experimentera med 

material och metoder (Signert, 2000). Montessoris pedagogik uppstod då hon ledde ett pedagogiskt 

och vetenskapligt projekt i ett nyöppnat daghem, Casa dei Bambini (Barnens hus), för barn i åldrarna 

3-7 år till arbetande föräldrar, i ett slumområde utanför Rom. Montessori släppte en bok där hon 

redogjorde för sitt arbete vilken slog stort i USA, men efter att den fascistiska regimen i Italien 

fördömde Montessoris pedagogiska metoder och hon lämnade landet, fick hennes pedagogik större 

spridning i världen (Pope Edwards, 2002; Signert, 2000). 

Utbildningen har enligt Montessori ett biologiskt syfte, att stödja individens naturliga utveckling, samt 

ett socialt syfte, att individen förbereds för sin omgivning (Signert, 2000). Hon såg det aktiva barnet 

som söker sig mot lärande och utveckling genom verkligheten, lek och arbete. Barnet utvecklas efter 

                                                             
2 Fröbel var frambringare av barnträdgårdarna som kom till Sverige i slutet av 1800-talet, vilka kan ses 

som ursprunget till dagens förskolor (Martin Korpi, 2006). 
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sina egna förutsättningar och efter egen, individuell takt (Pope Edwards, 2002). Montessori menade 

att barn går igenom olika utvecklingsperioder, så kallade känsliga perioder, där barnen är extra 

intresserade av och känsliga för kunskap inom vissa områden (Pope Edwards, 2002; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Åldern 0-6 år utgör den första perioden, och för uppfostran är 

den också den viktigaste perioden, och Montessori argumenterade för att uppfostran ska påbörjas så 

snart barnet fötts (Signert, 2000). Montessoripedagogiken tillämpas både i förskolor och grundskolor, 

och först efter sex års ålder förväntas barnen exempelvis börja utveckla förmåga till exempelvis 

problemlösning, samarbete, fantasi och estetik.  

Engagemanget för fred var stort hos Montessori, vilket färgade hennes pedagogiska ståndpunkter 

(Signert, 2000). Det var viktigt för Montessori att lära barnen att samarbeta, men för att nå dit skulle 

barnen först lära sig på ett individuellt plan och lära känna sig själva, för att sedan alltmer arbeta 

tillsammans i grupp. Montessoris undervisning gick ut på att väcka det enskilda barnets intresse för 

något, sedan låta barnet ägna sig åt det utan att störa eller avbryta, för att barnet sedan ska ges tillfälle 

att reflektera och bli medveten om sina kunskaper genom att samtala och berätta om dem för 

kamraterna (a.a.). Arbetsplanen för Montessoriverksamheten har ett individualiserat fokus med 

tydligt definierade ämnen och med både innehåll och metod för det lärande som ska ske. Vissa barn lär 

sig läsa och skriva genom Montessoris metoder före sex års ålder, vilket Pope Edwards (2002) menar 

är en följd av den pedagogikens individualiserade arbetssätt. Materialet bygger till stor del på 

individualisering och enskilt arbete, vilket ihop med avsaknad av kommunikation är aspekter av 

Montessoripedagogiken som har kritiserats i hög grad (Polakow, 1992, ref. i Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014). Barnen förväntas arbeta i tystnad och sedan plocka undan efter sig (a.a.).  

Ett kännetecken för Montessoris pedagogik är att barnen får ägna sig åt praktiska vardagsövningar 

genom hushållsarbete. Detta syftar inte bara till att barnen ska lära sig hantera saker som finns i deras 

vardag, utan det ska även leda barnen till koncentration (Signert, 2000). Att barnen skulle bli 

oberoende av de vuxna var ett viktigt mål för Montessori och en utgångspunkt för hennes pedagogik, 

och den vuxne har till uppgift att bara hjälpa barnet i sådan mån att barnet kan hjälpa sig själv. 

Barnets självständighet uppnås genom att visa förståelse och respekt för barnet, att på ett respektfullt 

sätt sysselsätta oroliga barn och väcka deras intresse, samt genom att hålla sig i bakgrunden och inte 

störa barnen när deras intresse väckts (Signert, 2000). Läraren låter barnet komma i kontakt med 

undersökande och praktiska aktiviteter, och förlitar sig på att barnets inre nyfikenhet och känslighet 

kommer att leda barnen mot det lärande som barnet behöver (Pope Edwards, 2002).  

Miljön har en stor roll i Montessoris pedagogik, som ska vara ordnad, tilltalande, genomtänkt, och 

framförallt förberedd. Den ska också vara anpassad efter barnens storlek, utvecklingsstadier och behov 

(Pope Edwards, 2002; Signert, 2000). Montessoripedagogiken kännetecknas av Montessorimaterialet, 

som syftar till att barnen ska hjälpas att nå koncentration. Med materialet får barnen bekanta sig med 

språkliga begrepp och uppleva innebörden av exempelvis liten och tung med sina sinnen, och barnen 

får därigenom lära sig använda och öva alla sina sinnen (Signert, 2000). Materialet är sedan 

självinstruerade med ett sätt att göra och lösa det på, och det ska vara tydligt om barnet har gjort fel 

(Montessori, 1986, ref. i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014).  

Barnen i Montessoriverksamheter ingår i åldersblandade grupper, och under dagen brukar arbetspass 

i enlighet med Montessorimetoden vara förlagda under förmiddagen, medan eftermiddagen ägnas åt 

lek. Montessori tog annars avstånd ifrån lek, och menade att barnen finner lycka och frihet i arbete 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Hon menade att ”barnen hellre ville träna sina 

färdigheter än ägna sig åt konventionella leksaker.” (Vallberg Roth & Månsson, 2010, s.242). 

Materialet som erbjuds barnen i verksamheten ska vara av noga utvalt och de böcker som finns ska 

innehålla vackra och realistiska bilder. Fantasi introduceras först när barnen närmar sig skolåldern för 

att barnet ska lära sig skilja på verklighet och fantasi (Pope Edwards, 2002; Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2014; Signert, 2000). Enligt Montessori behöver barn handskas med konkreta 

saker att applicera sin fantasi på, snarare än enbart sagor och leksaker. 
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Reggio Emilia 

Reggio Emilia heter den stad i Italien där pedagogiken med samma namn har sitt ursprung. Där 

påbörjade lärare, föräldrar och barn återuppbyggandet samhället efter andra världskriget (Pope 

Edwards, 2002), och Loris Malaguzzi (1920-1994) var drivande i att bygga upp stadens kommunala 

förskolor (Vallberg Roth & Månsson, 2010). Barnen ses som framtiden och de som för vidare värden 

om demokrati, och är därmed hela kommunens angelägenhet (Nurse, 2005). Malaguzzi var 

förskollärare och psykolog, och betraktas som Reggio Emilia-pedagogikens fader. Han var verksam i 

de kommunala förskolorna fram till sin död, men det var inte förrän framåt slutet av 1900-talet som 

förskolorna och pedagogiken började bli kända världen över (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014; Vallberg Roth & Månsson, 2010).  

Till skillnad från Montessorimetoden, riktar sig Reggio Emilia-pedagogiken till barn från späd ålder 

till sex år, och är inte tänkt att tillämpas i grundskolan. Malaguzzi såg barnet som kompetent, aktivt, 

nyfiket och socialt från födseln. Fokus i pedagogiken ligger på barnets rättigheter snarare än barnets 

behov, eftersom rättigheter ställer högre krav på läraren att stödja barnets lärande (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Miljön och olika värdegrundsfrågor har stor betydelse i Reggio 

Emilia-filosofin, men Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att det främst är 

relationerna och kommunikationerna som utgör navet. De hundra språken är karaktäristiskt för 

Reggio Emilia-pedagogiken, och man menar att barnet utvecklas genom att låta sina tankar och 

känslor komma till uttryck med hjälp av något eller några av sina hundra språk, såsom exempelvis 

skapande, konstruktion, musik och lek (Pope Edwards, 2002). 

Lärarens roll är att stödja barnet att utforska och undersöka, och följa barnens intressen (Pope 

Edwards, 2002). Istället för att undervisa barnen i läsning och skrivning i formell mening, främjar 

pedagogerna barnens egen drivkraft, lust att lära och vilja att kommunicera, genom att dokumentera 

barnens tankar och kommunicera dessa med andra (Hirst, 2005; Pope Edwards, 2002). Centrala delar 

av pedagogiken är just att barnens tankar ska ges utrymme och pedagogen ska stödja och synliggöra 

dessa genom dokumentation. Dokumentationen, som är av stor betydelse i Reggio Emilia-

pedagogiken, syftar också till att reflektera kring mot vilken riktning arbetet ska fortskrida (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Vallberg Roth & Månsson, 2010). Dokumentationen av vad 

barnen har gjort i förskolan samlas i portfolios, som familjen sedan får ta del av och ta med hem (Pope 

Edwards, 2002). 

Undervisningen och lärandet är en process som ges mycket tid att gå på djupet, och arbetsformen är 

ofta långa, gemensamma projekt där målet är odefinierat. Miljöerna är utformade för att möjliggöra 

och uppmuntra utforskande och problemlösande aktiviteter, inte sällan för mindre grupper att 

samarbeta kring (Pope Edwards, 2002). Barnen får själva välja vilken aktivitet i miljön de vill gå till 

och ägna sig åt (Nurse, 2005). Pedagogiken lägger stort vikt vid glädje, lekfullhet, nyfikenhet, 

relationer, kommunikation och demokrati (Hirst, 2005; Pope Edwards, 2002). Barnen ska få 

möjlighet att reflektera kring det de arbetar med, finna glädje i det och få ett stärkt självförtroende 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Knight (2005) skriver att Reggio Emilia-barnen 

utan tvekan ”… når anmärkningsvärt goda resultat: i sina iakttagelser och sin förståelse av världen; i 

kreativitet och samarbetsförmåga; i den gryende förståelsen av vad det innebär att vara medborgare i 

ett samhälle” (s.45). Med Reggio Emilia-pedagogiken vill man att barnen utvecklas till att bli 

självständiga och kreativa, men innehållet för pedagogiken har inte formulerats då det heller inte är 

statiskt, eftersom det är barnens intresse styr riktningen för arbetet (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2014). 

Malaguzzi själv ville inte att deras arbete i Reggio Emilias kommunala förskolor skulle ses som en 

pedagogik, utan snarare en filosofi, då arbetet främst grundar sig på psykologiska teorier om barn 

snarare än vad de ska lära sig (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Reggio Emilia ska 

heller inte ses som en metod såsom exempelvis Montessori, utan man menar istället att filosofin 

bygger på värden som måste erfaras, levas och tillämpas efter dess kontext (Moss, 2005; Pope 

Edwards, 2002). 
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Sammanfattningsvis 

Det finns en hel del likheter mellan Montessorimetoden och Reggio Emilia-filosofin (Pope Edwards, 

2002). Båda pedagogikerna är starkt präglade av strävan efter fred och återuppbyggnad, med riktning 

mot ett bättre samhälle där man börjar med att lyfta fram barnen. Barnen ses som kompetenta, som 

aktivt söker sig mot utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar. Estetiskt tilltalande, 

inspirerande och förberedda miljöer fungerar som ett pedagogiskt verktyg av stor vikt. Skillnaderna 

mellan pedagogikerna handlar om de principer och strategier som tillämpas. Pedagogikerna präglas av 

olika sätt att se på små barns behov, intressen och hur de lär. Dessa olika synsätt leder till de olika sätt 

som läraren möjliggör och strukturerar för lärande, samspelar med barnen och följer upp dem genom 

exempelvis dokumentation eller observation. Pope Edwards (2002) poängterar dock att det inom de 

pedagogiska traditionerna givetvis finns stora variationer i praktiken. Bara för att ett antal 

verksamheter utgår ifrån samma pedagogiska filosofi betyder det inte att de ser likadana ut. 

 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt ämnar jag ta upp forskning som på ett eller annat sätt kan relatera till föreliggande 

studie. Forskning med olika perspektiv på barns övergångar mellan skolformer är av relevans för min 

studie, och den litteratur och forskning jag funnit och utgår ifrån talar uteslutande om övergången till 

skolans värld från förskolor med traditionell pedagogik och förskolor generellt. Det finns dock ingen 

anledning att anta att samma resonemang inte skulle gälla förskolor med icke-traditionell pedagogisk 

inriktning. Av relevans i min studie är även jämförande forskning med fokus på icke-traditionella 

pedagogiska former såsom Montessori och Reggio Emilia-filosofin.  

Att barn ska uppleva sammanhang mellan förskolan och skolan har, enligt Hogsnes och Moser (2014), 

alltmer blivit en viktig aspekt av övergångar mellan skolformerna, och det också internationellt. I en 

studie undersöker de hur norska förskolepedagoger, grundskollärare och fritidspedagoger lägger vikt 

vid metoder för att barnen ska uppleva sammanhang och kontinuitet i övergångarna mellan förskola, 

skola och fritidshem. Studien bygger på svar från 44 enkäter samt tre fokusgruppsintervjuer med 4-6 

deltagare i varje. Utgångspunkt i studien är Broströms (2009) kontinuitetsbegrepp: fysisk, social, 

filosofisk och kommunikationsmässig kontinuitet. Fysisk kontinuitet handlar om verksamheternas 

miljö, social kontinuitet om barnens sociala relationer, filosofisk kontinuitet rör det pedagogiska 

arbetssättet i de olika verksamheterna, samt kommunikationsmässig kontinuitet som handlar om 

kommunikationen, dialogen och kunskapsutbytet mellan verksamheterna. Resultaten i Hogsnes och 

Mosers studie (2014) visar på att kommunikationsmässig kontinuitet och filosofisk kontinuitet 

upplevdes vara särskilt utmanande av de olika pedagogerna. Kommunikationsmässig kontinuitet visar 

sig dock vara avgörande för barns upplevelse av fysisk, social och filosofisk kontinuitet i övergångarna 

mellan verksamheterna. Studien tyder på att kommunikation och kunskapsutbyte mellan 

verksamhetsformerna är av stor vikt för barns upplevelser av sammanhang och kontinuitet i 

övergången från förskola till skolans värld. Studien kan relateras till mitt syfte då jag vill undersöka 

uppfattningar om att ta emot barn ifrån särskilda pedagogiska inriktningar till förskoleklassen, där 

verksamheterna skiljer sig och kanske känsla av sammanhang och kontinuitet riskeras än mer. Kanske 

blir kommunikationsmässig kontinuitet av extra stor vikt när barnen kommer från en pedagogisk 

inriktning och verksamhet som skiljer sig än mer från skolans, där det möjligen blir ett än större glapp 

i den filosofiska kontinuiteten, det vill säga de pedagogiska arbetsformerna? 

I en finsk studie undersöks hur metoder vid övergångar från förskolan till skolan går att koppla till 

barns framgångar under första skolåret (Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi & Nurmi, 

2011). I studien testas barnens läs-, skriv- och matematikkunskaper på vårterminen i förskoleklass och 

sedan på vårterminen i första klass. Undersökningen genomfördes i två städer med 398 deltagande 

barn som fick genomgå muntliga test, samt enkäter som besvarades av 63 förskollärare och 36 lärare. I 

Finland som studien gjordes i ligger förskoleklassen oftast i anslutning till förskolan snarare än skolan, 

vilket också var ett kriterium för denna studie. De muntliga testerna visar på att ju mer stödjande 

aktiviteter som anordnades under förskoleklassen inför skolstart, desto snabbare utvecklades barnens 

färdigheter. Studiens resultat visar också att samverkan kring verksamheternas läroplaner och skriftlig 
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information gällande barnen från förskolan till skolan genom exempelvis portfolios, är de främsta 

framgångsfaktorerna för barnens framgångar i skolan, trots att de var de minst använda metoderna 

vid övergångar. Om det sker en samverkan mellan förskolans och skolans läroplaner och om skolan 

mottar skriftlig information om barnet, får skolan på så sätt ta del av barnens pedagogiska bakgrund 

som kan vara av icke-traditionell karaktär, och ska enligt denna studie gynna barnets framgångar i 

skolan. En rimlig tolkning i sammanhanget är att detsamma borde gälla vid övergångar från den 

svenska förskolan till förskoleklassen, då det även där sker en stor fysisk övergång från förskolans 

lokaler till skolans, och är därför en relativt applicerbar aspekt i sammanhanget för min studie, även 

om det rör sig om en ett år äldre åldersgrupp.  

Överlämningar från förskola till förskoleklass är temat för en studie av Alatalo, Meier och Frank (2014) 

som genomförts med hjälp av enkäter till och intervjuer med 36 förskollärare och 38 

förskoleklasslärare. Forskarna menar att överlämningar med delgivande av information om barnets 

lärande och utveckling möjliggör att barnets erfarenheter från förskolan kan tas tillvara i den nya 

verksamheten. Studiens resultat tyder på att de flesta har en handlingsplan för överlämningarna och 

överlämningssamtal mellan verksamheterna. Ur materialet gör forskarna tolkningen att det främst är 

förskoleklasserna som styr överlämningarna. Vikten av att barnen möts med nya ögon där 

pedagogerna inte redan skapat sig en bild av vilka barnen är, framhölls av både förskollärare och 

förskoleklasslärare. Alatalo, Meier och Frank (2014) skriver att det kan vara en positiv grundtanke, 

men de menar också att viktiga pedagogiska vinster kan göras om förskoleklasslärarna delges 

information om barnens lärande. Informanterna i studien uppgav att alltför stora skillnader mellan 

verksamheternas arbetssätt och synsätt på barns lärande utgör hinder för samarbete verksamheterna 

emellan, liksom bristande tid och resurser. Skillnaderna i förskolans och förskoleklassens arbetssätt 

och synsätt på barn, menar jag riskerar att bli ännu större om de pedagogiska formerna skiljer sig och 

riskerar därmed att utgöra större hinder för samarbete. Vilken information om barnen som 

överlämnas till den mottagande verksamheten begränsas av en upplevd risk för att det ska ske 

bedömningar av barnen, enligt studien. Likaså upplevs sekretessregler utgöra ett hinder för 

informationsöverlämningar, beroende på att reglerna tolkas olika. Alatalo, Meier och Frank (2014) 

utgår ifrån sitt resultat när de förespråkar utökat samarbete, vilket kan underlättas om förskollärarna 

utvecklar en vana att genomföra pedagogiska dokumentationer av barnens lärande och utveckling utan 

att för den sakens skull bedöma barnen. Vid överlämning kan förskoleklassen ta del av 

dokumentationen genom exempelvis portfolios, i linje med studien av Ahtola m fl. (2011), för att den 

mottagande verksamheten ska kunna utgå ifrån barnens erfarenheter och främja kontinuitet i det 

långsiktiga lärandet. 

I en longitudinell etnografisk studie av övergångar till och från förskoleklass riktar Ackesjö (2014) 

ljuset mot barns perspektiv på kontinuitet vid övergångar. Hon beskriver hur man i tidigare forskning 

om övergångar mellan skolformer ser på dessa som problematiska och kan vara svåra att hantera, och 

att det därför blir viktigt att underlätta för barnen genom mjuka övergångar och arbeta för kontinuitet. 

Ackesjö bygger sin avhandling på tre forskningsartiklar där hon behandlar olika teman i sin studie, och 

resultaten visar en variation i barnens syn på övergångar. Barnen är medvetna om att förändring 

kommer att ske, men inte alltid vad det innebär. Ackesjö kommer fram till att övergångarna går att se 

en fram-och-tillbaka-process där exempelvis besöken till förskoleklassen innan start ger barnen 

möjlighet att förbereda och bearbeta sig in successivt i verksamheten, vilket barnen behöver. I 

processen ges barnen möjlighet att möta, erfara, tolka och omtolka innebörden av den nya 

verksamheten. Barnens identitetsbild rekonstrueras från att vara förskolebarn, till att bli skolelev och 

förskoleklassbarn. Även separationen från förskolan, menar Ackesjö (2014) är för barnen en viktig del 

i övergångsprocessen. I studien kommer Ackesjö också fram till, och gör en stor poäng av, att både 

kontinuitet och diskontinuitet är viktigt vid övergångar mellan skolformer. Exempelvis menar hon att 

fysisk diskontinuitet, alltså miljöombytet från förskolans till skolans lokaler, innebär att övergången 

och därmed förändringen blir synlig för barnen. Barnen förväntar sig förändring, och kontinuitet vad 

det gäller de pedagogiska inramningarna uppfattades enligt Ackesjö inte alltid positivt eller önskvärt 

bland barnen då de uttrycker att de är färdiga med förskolan. Ackesjö (2014) menar att 

"förskoleklassen upplevs vara ett väntrum för barnen, där deras tidigare kompetenser, förmågor och 
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erfarenheter inte tas tillvara." (s.106). Hon förespråkar därför kontinuitet på så sätt att skolformerna 

bygger på varandra men att en progression sker, snarare än att verksamheterna görs likadana. Detta är 

en utmaning för förskoleklassens lärare, då barnen kommer från så olika förskolor med olika metoder 

och innehåll, och kräver därför samarbete och kommunikation mellan skolformerna för att 

undervisningen ska kunna anpassas efter barnens kunskaper och erfarenheter från förskolan. 

Vallberg Roth och Månsson (2011) har studerat bedömning och dokumentation utifrån individuella 

utvecklingsplaner (IUP) i Montessori- och Reggio Emilia-profilerade förskolor i en sydsvensk 

kommun. Oavsett pedagogisk profil så läggs störst vikt på barnens språkutveckling. I ett exempel från 

en Montessoriförskola är lärandemålen strukturerade efter en rad skolliknande ämnen samt praktiskt, 

sensoriskt och socialt innehåll, där det praktiska innehållet har överlägset flest antal mål. Där finns en 

noggrannhet i att dokumentera och bedöma när barnet uppnår lärandemålen i IUP-mallen. I exemplet 

från en Reggio Emilia-inspirerad förskola skiljer sig innehållet i portfolion, som motsvarar den 

individuella utvecklingsplanen, betydligt från Montessoriförskolans. Där finns inga förutbestämda mål 

och skolliknande ämnen, och varje område som berörs är formulerade på sätt som uppmuntrar till en 

flexibel och öppen form av dokumentation. Barns inflytande utgör en egen rubrik, och det 

ämnesintegrerade arbetssättet Tema utgör en del av Utveckling och lärande, vilka båda kännetecknar 

Reggio Emilia-filosofin. Vallberg Roth och Månsson (2011) menar att profilering av förskolor verkar 

leda till likriktning på så sätt barnen bedöms i enlighet med standardiserade dokument. Samtidigt 

leder profileringen av förskolor till att barn får kraftigt skilda förutsättningar för lärande, trots att barn 

ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Studien visar vilket fokus de olika pedagogiska inriktningarna 

har i verksamhetens arbetssätt och mål, där Montessoriförskolorna lägger stor vikt vid skolliknande 

ämnen och uppnåendemål, medan de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna lägger vikt vid barns 

inflytande och intar en öppen och individanpassad inställning till kunskap och lärande. 

I Taiwan har Peng och Md-Yunus (2014) undersökt hur väl skolbarn med bakgrund i förskolor med 

Montessoriinriktning presterar i jämförelse med barn utan erfarenhet av Montessoripedagogiken. 

Barnens kunskaper i språk, matematik och samhällskunskap testades med hjälp av standardiserade 

frågeformulär, och deltog gjorde sammanlagt 196 barn från första, andra och tredje klass. Studiens 

resultat visar på att barnen med Montessoribakgrund fick betydligt högre poäng i språktestet i 

samtliga årskurser. I matematik fick Montessoribarnen i första klass högre poäng, men inte i årskurs 2 

och 3. Barnen med Montessoribakgrund fick dock inte mycket högre poäng i samhällskunskap än de 

barn som inte hade erfarenhet av Montessoripedagogiken. Forskarna fann heller inga kopplingar 

mellan hur många års erfarenhet barnen har av Montessoripedagogiken och deras poäng i testerna. 

Slutsatsen forskarna drog av studien är att trots de blandade resultaten visar Montessoripedagogiken 

positiva effekter på barnens prestationer i grundskolan. Barnens framgångar i språk och matematik i 

Peng och Md-Yunus undersökning, går att förstå utifrån Vallberg Roth och Månssons studie (2011), 

som visar på att ett stort fokus i Montessoriförskolan ligger på ämneskunskaperna. 

Det finns, som exemplet ovan, en stor mängd forskning från olika delar av världen som rör 

Montessoripedagogiken, liksom Montessori i jämförelse med traditionell pedagogik, men Reggio 

Emilia-filosofin är inte lika vida studerat. Enligt Pope Edwards (2002) är Montessoripedagogiken mer 

beforskad gällande effektiviteten av dess pedagogiska metoder och resultaten på barnens lärande, till 

skillnad från Reggio Emilia-pedagogiken. Hon skriver att forskningen visar på att Montessorimetoden 

visar på vinster gällande barns matematik, läs- och skrivkunskaper, i likhet med resultatet från Peng 

och Md-Yunus (2014) studie. Däremot kvalitetssäkrar de verksamma inom Reggio Emilia-

verksamheter sin praktik genom att ständigt reflektera och med förbättringsprogram för att få större 

förståelse för vad som fungerar och inte fungerar i praktiken, och för att kunna utvecklas. Pope 

Edwards (2002) menar dock att detta inte öppnar upp för utomstående att få en uppfattning om 

pedagogikens effekter, och hon fortsätter med att forskning av effekterna av Reggio Emilia-

pedagogiken efterfrågas av beslutsfattare. Sådan forskning skulle kunna bidra till nya kunskaper för att 

utvärdera effektiviteten av pedagogiken och lyfta fram dess styrkor och svagheter. Nu var detta ett par 

år sedan artikeln publicerades, men forskningsläget som hon beskriver för de båda pedagogikerna 

verkar inte ha ändrats sedan dess. 
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Teoretiskt perspektiv 

En grundläggande utgångspunkt för mina forskningsfrågor är att barn på något sätt formas av sin 

omgivning och de kontexter de ingår i. Exempel på detta kan vara den förskola som barn har ägnat en 

stor del av sina första år i livet på, och i den pedagogiska profil som präglar förskolans verksamhet. I 

denna grundläggande utgångspunkt finner jag likheter med den sociokulturella teorin, som växt fram 

ur Lev Vygotskijs (1898-1934) syn på lärande, vilket föreliggande studie således utgår ifrån. Nedan 

kommer jag redogöra dels för teorin och dels för de centrala begrepp som är relevanta för min studie. 

Säljö (2000) menar att människan inte kan undgå att lära. Från varje social situation vi ingår och 

deltar i tar vi med oss erfarenheter och tar vara på dessa för att använda i framtida situationer. Vilka 

kunskaper som blir nödvändiga att utveckla beror på vilka sammanhang vi ingår i och vilka kunskaper 

som krävs i dessa. Detta är något vi utvecklar i sociokulturell mening, och sker oberoende av vår 

biologiska uppbyggnad (a.a.). Vygotskij menade nämligen att människan har en biologisk sida likaväl 

som en sociokulturell sida, med varsina olika utvecklingslinjer. Den biologiska utvecklingslinjen 

innefattar de biologiskt betingade färdigheter som startar redan innan födseln, och skiljer sig inte 

mycket mellan olika delar av världen trots att kulturella villkor och förutsättningar skiljer sig (Säljö, 

2011). Barnet utvecklar så småningom förmågor att kommunicera med sin omgivning, och utvecklas 

genom sin delaktighet i sociokulturella aktiviteter. Språket, menade Vygotskij, blir av stor betydelse för 

barnets sociokulturella utveckling (a.a.). Vygotskij ansåg att kulturella praktiker utvecklar så kallade 

högre psykologiska funktioner, som enligt Säljö handlar om ”… hur vi lär oss kommunicera, minnas, 

lösa problem, utföra viljestyrda handlingar, förstå oss själva och andra med mera.” (s.162). Vi formas 

alltså till kännande, tänkande och kommunicerande människor i samspel med andra genom sociala 

och kulturella erfarenheter. Vygotskij menade alltså att våra erfarenheter ligger till grund för sättet vi 

tänker på, och därigenom formas vi, i sociokulturell mening (Säljö, 2011). 

Inom den sociokulturella teorin är tanken om mediering en grundläggande utgångspunkt (Wertsch, 

2007, ref. i Säljö, 2011), som handlar om hur vi tar hjälp att hantera omvärlden med medierande 

redskap. Man kan se medierande redskap som både fysiska, så kallade artefakter som människan 

tillverkat, och kognitiva redskap, som människan behöver använda som hjälp för att tänka och 

kommunicera. Det faktum att människor lär sig att använda olika medierande redskap är det som de 

högre psykologiska funktionerna bygger på (Säljö, 2011). Säljö menar att språket är det viktigaste 

kognitiva redskapet, och det har flera funktioner. Språket är ett redskap som hjälper oss att tänka, då 

det fungerar som en länk mellan oss själva och andra, mellan kommunikationen och tänkandet. Enligt 

Vygotskij är det alltså genom kommunikativa och språkliga aktiviteter som vårt tänkande formas. De 

sociala erfarenheter som språket kan bidra till, används sedan för att bilda nya sociala erfarenheter 

som även andra blir en del av (a.a.). Många av de redskap vi använder oss av är utvecklade av tidigare 

generationers sociokulturella erfarenheter, och därför både skapas och överförs redskapen genom 

kommunikation. Säljö (2000) beskriver detta som en grundtanke i det sociokulturella perspektivet. 

Att lärande och utveckling sker i sociala sammanhang är en av det sociokulturella perspektivets 

centrala utgångspunkter, vilket utvecklar människan till en sociokulturell varelse (Säljö, 2011). 

Interaktionens betydelse för barns utveckling innebär också att vuxnas, och inte minst lärares, 

handlingar är av stor betydelse för detsamma. Säljö skriver att ”Det är genom interaktion med andra 

som barnet exponeras för och tar till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället. För 

Vygotskij är utveckling och lärande möjliga aspekter av alla interaktion…” (s.166). I nya situationer 

använder vi oss av de erfarenheter och kunskaper som vi redan har tillägnat oss, vilket utvecklar våra 

färdigheter men även nya kunskaper när vi interagerar med varandra. Vygotskij menade därför att 

människan är under ständig utveckling (Säljö, 2011). Av skolans abstrakta kunskaper har barn sällan 

tidigare erfarenheter att koppla de nya begreppen och företeelserna till. Läraren blir där en viktig och 

avgörande medierande resurs, genom att i interaktion med barnet hjälpa till att koppla ihop de 

abstrakta kunskaperna som skolan ofta vill förmedla, med barnets egen referensram och tidigare 

erfarenheter (a.a.). De olika erfarenheter vi bär på, gör att vi tolkar innebörden i yttranden och 

information på olika sätt, men olika företeelser går även att förstå på olika sätt beroende på kontext. 



13 
 

Undervisningens form grundar sig till stor del på vilken inställning och syn man har på hur lärande, i 

form av tillägnande av kunskaper och utvecklande av förmågor, går till, likaväl som de svårigheter som 

kan vara förenat med detta (Säljö, 2000; 2011). 

Säljö (2011) beskriver ett alternativ till att se på lärande som ett inhämtande eller överföring av 

kunskaper och färdigheter. Han refererar till Rogoff (1990) och Wertsch (1991) när han beskriver 

begreppet appropriering. Appropriering innebär en gradvis process i att utveckla förtrogenhet med 

fysiska och intellektuella redskap. Detta utvecklas både genom individens egen användning av 

redskapen, men även i samspelssituationer genom att se och höra hur andra gör för att hantera dem. 

Således är även appropriering något som sker i sociala sammanhang, och processen hjälper oss att 

förstå det sociokulturella perspektivet på lärande (Säljö, 2000; 2011). Begreppet internalisering, som 

Vygotskij själv använde på liknande sätt som appropriering, innebär att vi bygger upp och ombildar 

våra erfarenheter och kunskaper genom att använda olika medierande redskap, vilket lär oss hur vi ska 

agera och använda oss av redskapen i olika situationer. Appropriering och internalisering handlar 

alltså, enligt Vygotskij, om att vi ständigt lär oss av och använder oss av våra tidigare erfarenheter för 

att veta hur vi ska agera, vilket formar oss till sociokulturella varelser (Säljö, 2000; 2011). 

En central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är följaktligen att vårt handlande alltid 

utgår ifrån våra egna kunskaper och erfarenheter, och i enlighet med vad vi uppfattar av i 

sammanhanget. Sammanhangen vi ingår i har alltså stor betydelse för våra handlingar och kunskaper 

(Säljö, 2000). Att socialiseras handlar således om att lära oss att tillämpa våra erfarenheter och agera i 

enlighet med situationens karaktär. Säljö tar exemplet med läkarmottagningen, där man ofta gör saker 

som inte skulle vara lämpligt i andra situationer. Vi tolkar in vad som är rimligt och vanligtvis 

förväntas av oss i liknande situationer, och agerar i enlighet med detta. Lärande handlar både om att 

inneha kunskaper, färdigheter och förståelser, men också att veta i vilka sammanhang de är relevanta, 

och den här översättningen från ett sammanhang till ett annat är en komplicerad, sociokulturell 

process.  

Jag är medveten om den sociokulturella teorin ofta används i studier, men det är också den teori som 

på ett utmärkt sätt står för den grundläggande utgångspunkt som min forskningsfråga tar avstamp i. 

Det är en logisk utgångspunkt för min studie som till stor del utgår ifrån barnets sociala och kulturella 

kontext.   
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Metod 

 

Fenomenografisk ansats 

Föreliggande studie har inspirerats av fenomenografin som ansats, som också har sin grund i 

pedagogisk forskning (Larsson, 1986), då det är förskoleklasslärares uppfattningar som avses att 

studera. Fenomenografin är inriktad på människors uppfattningar om fenomen i sin omvärld, och 

man vill således identifiera och beskriva uppfattningar och variationer av uppfattningar om fenomenet 

(Dahlgren & Johansson, 2009; Larsson, 1986; Stukát, 2011). Larsson (1986) menar att uppfattningar 

skiljer sig från åsikter då ”uppfattningar ofta är den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar” (s.21), 

och på så sätt är intervjuer en utgångspunkt då ansatsen beskrivs som empiriskt grundad. I 

fenomenografin finns en grundläggande skillnad mellan fakta och uppfattningar, och man talar därför 

om första och andra ordningens perspektiv, där första ordningens perspektiv handlar om sanningar 

och fakta om hur något i själva verket ligger till. I andra ordningens perspektiv däremot, som är av 

intresse inom fenomenografin, ligger fokus på uppfattningar och hur fenomen framstår för människor 

(Dahlgren & Johansson, 2009; Larsson, 1986; Stukát, 2011). 

Fenomenografins utgångspunkt är dels att människor uppfattar fenomen i omvärlden på skilda sätt, 

dels att antalet sätt som dessa fenomen kan uppfattas på är begränsat (Dahlgren & Johansson, 2009). 

Uppsättningen av olika uppfattningar om en företeelse, som kommer fram i exempelvis en 

undersökning, kallas för utfallsrummet. Det går att göra skillnad på uppfattningars karaktär, som 

ibland går att ordna i en slags hierarki. En komplex och mångfacetterad uppfattning speglar en 

djupare förståelse av ett fenomen, medan en uppfattning kan ses som mer ytlig om den bara beaktar 

en eller ett fåtal aspekter av en företeelse (Dahlgren & Johansson, 2009). 

  

Metodval 

I linje med fenomenografin bedömdes att kvalitativa semistrukturerade intervjuer var den bäst 

lämpade metoden för mitt ändamål. Detta då jag har ett särskilt tema att utgå ifrån och kretsa kring 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Enligt Bryman (2011) lämpar sig kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer om undersökningen rymmer flera fall, så som exemplet med föreliggande studie som bygger 

på sju intervjuer med lärare i förskoleklass. Med kvalitativa intervjuer ökar också möjligheterna till att 

få fylliga och detaljerade svar, vilket är viktigt vid fenomenografiska studier (Dahlgren & Johansson, 

2009), och som var mitt mål då jag ville få så god förståelse som möjligt för förskoleklasslärares 

uppfattningar om barns övergångar från förskolor med icke-traditionella pedagogiska inriktningar till 

den traditionella skolan. Semistrukturerade intervjuer lämnar utrymme för frihet och flexibilitet under 

intervjun att delvis kunna avvika från intervjuguiden, för att därmed kunna följa respondentens 

associationer och uppfattningar om vad som är av intresse och relevans (Bryman, 2011). På så sätt 

läggs då tyngden på intervjupersonernas egna uppfattningar och perspektiv, vilket också gör metoden 

passande i en fenomenografisk ansats. 

 

Urval 

I föreliggande studie intervjuades sju lärare i förskoleklass tillhörande sju olika skolor. Studiens urval 

riktade sig mot yrkesaktiva förskoleklasslärare som har erfarenhet av att arbeta i förskoleklassen med 

barn som kommer ifrån Reggio Emilia- eller Montessoriförskolor. För min studie passade ett målstyrt 

urval, som också är det vanligaste urvalet vid kvalitativ forskning (Bryman, 2011). Valet grundar sig på 

att jag ville intervjua personer som var relevanta för att nå svar på mina forskningsfrågor, och detta 

forskningsmål gjorde mitt urval särskilt specifikt. Bryman beskriver hur målstyrda urval sker på ett 

strategiskt sätt och vanligen på mer än en nivå, och så var också fallet i min studie. Mitt första steg var 

att ta hjälp av internet för att hitta Reggio Emilia- och Montessoriförskolor, och såg sedan på den 

aktuella kommunens hemsida vilka grundskolor som låg i närheten av dessa. Detta för att öka chansen 
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att där finna förskoleklasslärare som har erfarenhet av barn från båda dessa praktiker. Därefter togs 

kontakt med förskoleklasserna per telefon, och i nästa steg skedde ett urval utifrån vilka av dessa 

förskoleklasslärare som passade in på mitt specifika urval på så sätt att de hade de erfarenheter 

krävdes i studien, samt var villiga och hade möjlighet att delta i min studie. Bryman (2011) nämner att 

forskare ofta vill få fram en stor variation i sina urval, och med detta i åtanke intervjuades pedagoger 

från olika skolor och i olika sorters områden. 

Problemet att avgöra hur många personer som behöver intervjuas för en undersökning är något som 

Bryman (2011) och Stukát (2011) tar upp. Vilka och hur många som ska intervjuas kan dessutom 

ändras under undersökningens gång. För min studie ville jag få fram så många olika uppfattningar 

som möjligt, samtidigt som jag skulle hinna genomföra intervjuerna, transkribera materialet och 

analysera detsamma på djupet, vilket måste sättas i relation till tiden som finns till förfogande 

uppsatsen (Larsson, 1986; Stukát, 2011). För att få tillräckligt med material bedömdes att minst sex 

intervjuer skulle krävas för min studie, åtta intervjuer bokades in varav sju intervjuer genomfördes då 

en tänkt respondent avbokade intervjun på grund av tidsbrist. Utöver de sju deltagarna i min studie 

kontaktades 23 stycken andra förskoleklasser via telefon, vilka av den ena eller andra anledningen inte 

kunde delta i studien. Sju av dessa uppgav att de inte hade tid att intervjuas, medan 15 stycken helt 

enkelt inte passade in på mitt urval då de uppgav att de inte hade erfarenhet av att ta emot barn till sin 

förskoleklass från icke-traditionella pedagogiker, alternativt inte visste vilken pedagogisk bakgrund 

barnen hade. Utöver dessa ringde jag fem skolor som bad mig att stället skicka information och 

förfrågan via e-post, vilket skickades ut till nio personer på dessa fem skolor, varav en svarade och 

tackade nej.  

 

Respondenterna 

För att få fram en variation i mina urval, som ofta är ambitionen vid kvalitativa studier (Bryman, 2011; 

Stukát, 2011), kontaktades olika sorters förskoleklasser i olika miljöer och med olika socioekonomiska 

förutsättningar. Fyra av skolorna låg belägna i storstadsmiljö, medan tre av förskolorna låg i förorter 

och ytterområden. Att jag sökte mig till olika skolor i olika sorters miljöer var tänkt att bidra till en 

bredd med variationer i mina data, för att öka möjligheterna få fram många olika uppfattningar, i linje 

med fenomenografin (Larsson, 1986).  

Mina respondenter bestod av en manlig och sex kvinnliga förskoleklasslärare, som var mellan 45 och 

63 år gamla, med en snittålder på 55,7 år. Alla intervjupersoner hade olika bakgrund i att arbeta med 

barn, olika lång erfarenhet av arbete i just förskoleklass, och inte minst olika erfarenheter av Reggio 

Emilia- och Montessoripedagogikerna. Av deltagarna var sex stycken utbildade förskollärare och en 

var utbildad Montessorilärare, och de tog sin examen för mellan 1 och 32 år sedan. De hade erfarenhet 

av arbete med barn sedan 16-47 år tillbaka, i snitt 31,7 år. I just förskoleklass, eller motsvarande 

verksamhet innan begreppet förskoleklass etablerades, hade de arbetat i allt mellan 1 och 25 år, i snitt 

12,6 år. 

De flesta av mina intervjupersoner hade erfarenhet av att arbeta med barn från som kommit från både 

Reggio Emilia- och Montessoriförskolor. En av dem hade erfarenhet av att arbeta i en 

Montessoriskola, tre hade tidigare arbetat i Montessoriförskolor, och en hade personligen gått i 

Montessoriförskola- och skola som barn. Två av respondenterna hade erfarenhet av arbete i förskola 

med Reggio Emilia-inriktning, och ytterligare en hade tidigare arbetat Reggio Emilia-inspirerat i 

förskoleklass. 

 

Genomförande 

Som stöd för att hålla kursen genom intervjuerna (Löfgren, 2014) utformades en intervjuguide (se 

bilaga 1) som byggde på öppna och tematiska frågor. I enlighet med den fenomenografiska ansatsen 

formulerades dessa med syfte och fokus på att komma åt respondenternas egna uppfattningar 

(Dahlgren & Johansson, 2009; Stukát 2011). Intervjuguiden för fenomenografiska intervjuer 
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innehåller, enligt Dahlgren och Johansson (2009), bara ett fåtal tematiska frågor. Dessa fick i min 

intervjuguide formen av huvudfrågor, som fick samma roll som de frågor som Larsson (1986) 

benämner inledningsfrågor: att återkomma och ställas på samma sätt samtliga intervjuer. Till dessa 

formulerades några eventuella följdfrågor som kunde ställas beroende på respondenternas svar under 

intervjuerna, och fungerade som Larssons checklista för viktiga aspekter som på något sätt borde 

beröras under intervjuerna. 

Innan intervjuerna fick alla deltagare ta del av nödvändig, skriftlig information om studien genom ett 

missiv (se bilaga 2), vilket jag kommer att återkomma till. Förskoleklasslärarna förbereddes på att jag 

ville ha 60 minuter till förfogade för intervjun, samt att jag ville göra ljudinspelning av intervjun. 

Avsikten var att genomföra intervjuerna i så lugna och ostörda miljöer som möjligt, som Bryman 

(2011) rekommenderar, men det verkade heller inte finnas så många platser att dra sig undan på i 

förskoleklasserna, och jag tog det som bjöds.   

Samtliga intervjuer spelades in med ljud. I fenomenografiska intervjuer är ljudinspelning nödvändigt 

då det höjer kvaliteten på intervjun likaväl som analysen då det möjliggör ett grundligare och 

tillförlitligare analysarbete (Dahlgren & Johansson, 2009; Löfgren, 2014). Bryman (2011) menar att 

ljudinspelningen är viktig för att få med en komplett redogörelse för vad som sker och sägs under 

intervjun, då det är svårt att få med det i anteckningar. Jag ville ge fullt fokus på intervjun och 

intervjupersonen, och förde därför inga anteckningar alls av intervjun. Däremot fanns ett 

anteckningsblock framför mig i beredskap, utifall inspelningen skulle fallera eller om det skulle bli 

aktuellt att föra minnesanteckningar av exempelvis observationer eller frågor som kom upp under 

intervjun. 

Alla intervjuer inleddes med frågor om bakgrundsfakta om intervjupersonen, då detta kan vara 

användbart för att kunna placera respondentens svar i ett sammanhang (Bryman, 2011). Relevant för 

min studie var information om respondentens ålder, nuvarande yrkesbefattning, annan erfarenhet av 

arbete med barn samt hur lång erfarenhet. Intervjuerna rundades av med att respondenten erbjöds 

möjlighet till tillägg eller att ställa eventuella frågor, innan vi avslutade. Så snart möjlighet fanns 

antecknade jag allt runtomkring intervjun, såsom var den genomfördes, observationer, 

störningsmoment eller andra tankar kring faktorer som kan ha påverkat intervjun och 

intervjupersonen (Bryman, 2011). Den kortaste intervjun tog 50 minuter, och den längsta varade i 90 

minuter. 

 

Databearbetning och -analys 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet så snart som möjligt efter varje intervjutillfälle, i enlighet 

med Larsson (1986). Analysen av materialet vid fenomenografiska studier beskrivs som en stegvis 

process, där flera av stegen upprepas pendlande (Dahlgren & Johansson, 2009; Larsson, 1986; Stukát, 

2011), och i det följande kommer mitt tillvägagångssätt att redogöras för.  

Jag lärde känna materialet grundligt genom att läsa in mig på transkriberingana upprepade gånger. 

Jag sökte efter mönster, variationer, likheter och skillnader mellan intervjupersonernas uttalanden i 

intervjuerna, vilket är det som är av fenomenografiskt intresse (Dahlgren & Johansson, 2009; Stukát, 

2011). Med hjälp av färgkodning kategoriserades det transkriberade materialet i relativt omfattande 

teman. En sådan tematisk analysmetod menar Bryman (2011) är en bra metod för att analysera 

fenomenografiskt intervjumaterial. För att få en så god känsla för materialet som möjligt och 

säkerställa tillförlitligheten i min analys, pendlade jag sedan upprepade gånger mellan att läsa 

transkriberingarna på nytt och att jämföra, omvärdera och ändra kategoriseringarna. Kategorierna 

hjälpte mig att få en tydlig överblick över vad som kom fram i intervjuerna, så att jag kunde plocka ut 

vad som var av relevans för min studie. Detta delades upp i underkategorier med hjälp av tabeller för 

varje kategori, med de tematiska passagerna i transkriberingarna. Kolumnerna representerade 

intervjupersonen, och raderna representerade de teman som berördes. Det handlar om att gruppera 

passagerna i materialet efter dess likheter och skillnader, och artikulera likheterna inom 

grupperingarna (Dahlgren & Johansson, 2009). På så sätt växte övergripande och representerande 
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kategorier fram ur materialet, de så kallade utfallsrummen, som på ett tydligt sätt kunde visa på den 

variation av uppfattningar som finns bland de intervjuade förskoleklasslärarna om arbetet med barn 

från icke-traditionella pedagogiker. I den fenomenografiska ansatsen är det viktigt att kategorierna 

inte överlappar varandra eller är tvetydiga eller glidande, och resultatet ska representera ”kvalitativt 

åtskilda uppfattningar eller sätt att tänka” (Stukát, 2011, s.38). Kategorierna namngavs sedan på sätt 

som kunde representera dess essens, och jag valde ut citat som på ett kärnfullt sätt kunde illustrera sin 

kategori i uppsatsen (Dahlgren & Johansson, 2009). 

För att skapa transparens och inte minst läsvänlighet i resultatredovisningen är det fördelaktigt att 

koda respondenternas identitet i koppling till citaten, exempelvis "Respondent A". Jag har medvetet 

valt bort detta sätt att redovisa resultatet på i syfte att värna om respondenternas anonymitet, då 

uttalanden om specifika arbetssätt eller erfarenheter på en arbetsplats kan, för de som har inblick, 

avslöja vilken respondent som står bakom vilken kod, och går då att koppla till respondentens 

personliga åsikter och tankar i ett annat stycke.  

 

Forskningsetiska principer 

Hela genomförandet av föreliggande studie har präglats av hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principerna ur Vetenskapsrådets rekommendationer om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011).) 

Efter inledande telefonkontakt med mina respondenter skickades ett missiv ut per e-post till dem (se 

bilaga 2) och deras chefer (se bilaga 3), där det framgick information om mig och min studie, 

deltagarnas forskningsetiska rättigheter, samt mina kontaktuppgifter och ett foto på mig3. Vilket 

missiv som skickades berodde på om jag haft kontakt med mottagaren innan och fått ett godkännande 

att komma ett bestämt datum, i dessa fall behövdes inte information om vilka veckor som var 

planerade för att genomföra intervjuerna. Genom att samtliga berörda parter fick ta del av detta missiv 

tillgodosågs informationskravet. Varje intervju inleddes med att återigen informera om studiens syfte 

och de forskningsetiska principerna jag arbetar efter. Intervjupersonen fick därefter möjlighet att 

samtycka till deltagande i studien och till ljudinspelningen, och jag tillgodosåg således 

samtyckeskravet, vilket också blev dokumenterat i ljudinspelningen. Både före och efter intervjun 

gavs respondenten sedan möjlighet att ställa frågor, i syfte att bland annat säkerställa att det inte 

rådde några tveksamheter inför innebörden av studien och deras samtycke till den. I uppsatsen och 

genom hela arbetsprocessen har samtliga deltagares personuppgifter avidentifierats likaväl som de 

förskoleklasser och skolor som ingår i studien, i enlighet med konfidentialitetskravet. Det innebar 

exempelvis att personuppgifter och namn aldrig lagrades ihop med intervjumaterialet, varken med 

inspelningarna eller med transkriberingarna, utan kodades istället med siffror. Jag tar även hänsyn till 

nyttjandekravet, då intervjumaterialet enbart kommer att användas för forskningsändamål. 

 

 

                                                             
3 Har tagits bort i bilagorna. 
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Resultat 

 

I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. I större delen av mitt 

intervjumaterial kunde jag finna att intervjupersonerna4 var och en ger uttryck för kontrasterande 

uppfattningar om samma fenomen. Utfallsrummet och därmed samtliga uppfattningar kommer dock 

att presenteras i följande resultatredovisning.  

I de citat jag valt att publicera har talat språk ändrats till mer läsvänligt och begripligt i skrift, i 

enlighet med Bryman (2011). Publicering av ordagranna citat riskerar att avanonymisera 

intervjupersonerna, och med konfidentialitetskravet i beaktning har jag avidentifierat respondenterna 

genom att ta bort eller omformulera signifikanta uttryck och särdrag i språket eller sätt att tala, som 

oftast heller inte tillför något till innehållet och meningen av det som sagts. Det kan även finnas en 

risk, menar Kvale och Brinkmann (2009), att ordagranna citat leder till en oetisk stigmatisering av de 

personer eller den grupp som representeras i materialet. Markeringen [...] används då mindre delar av 

citaten tagits bort vid exempelvis kringprat som inte bedömts som relevanta för förståelsen av vad som 

sagts, eller då respondenten nämnt något som kan avslöja hens identitet. Betoningar markeras kursivt 

i citaten, och i förtydligande syften har jag markerat av mig tillagda ord eller förklaringar [så här]. 

Inledningsvis kommer jag att presentera de intervjuade pedagogernas allmänna uppfattningar och 

erfarenheter av att ta emot och arbeta med barn som kommer till förskoleklassen. Min utgångspunkt 

är respondenternas erfarenheter och uppfattningar om arbetet med barn med bakgrund i Reggio 

Emilia- och Montessoriförskolor, men jag vill också belysa dessa erfarenheter och uppfattningar på ett 

generellt plan då detta har relevans för att förstå sammanhanget och relationen till hur det är att 

arbeta med barn från icke-traditionella pedagogiker. I det generella inkluderas även arbetet med barn 

från Reggio Emilia- och Montessoriförskolor. 

 

Erfarenheter från arbetet 

Övergångsprocessen och information 

Övergångsprocessen från förskola till förskoleklass verkar relativt lika mellan förskoleklasserna, med 

vissa variationer. Generellt berättar pedagogerna att barnen bjuds in läsåret innan att besöka 

förskoleklassen som de ska börja i, vilket de gör antingen med sina pedagoger från förskolan eller med 

sina föräldrar, detta varierar mellan skolorna. Då får barnen möta miljöerna, sin förskoleklasslärare 

och de andra barnen som de ska gå i samma barngrupp som. De bjuds exempelvis på frukt eller lunch, 

leker lekar eller utforskar materialet och får uppgifter. Detta är ett tillfälle för förskoleklassens 

pedagoger och barnen att lära känna varandra, och ett par av de intervjuade pedagogerna menar att de 

då tar reda på barnens intressen men även kunskapsnivåer och ser om några av barnen behöver 

särskilt stöd. I vissa fall har förskoleklassläraren även besökt barnen i deras förskolemiljöer. En 

pedagog berättar att de har invänjningsvecka redan på vårterminen för barngrupperna, för att sedan 

kunna starta verksamheten direkt på höstterminen. 

Pedagogerna har väldigt skilda upplevelser av vilken information de får om barnen innan de kommer 

till förskoleklassen. De flesta vet vilka förskolor som barnen kommer ifrån och därmed också oftast 

vilken pedagogisk bakgrund barnen har. Förskoleklasslärarna använder informationen exempelvis till 

att forma barngrupperna, så att det blir en jämn fördelning av förskolegrupper på förskoleklasserna. 

En av lärarna upplever inte att de får någon information alls mer än hur barnen bör fördelas och vilka 

som inte bör gå i samma klass. En annan menar att de får information om ett barn är i behov av 

särskilt stöd och det gjorts utredningar eller dokumentation kring barnet. Flera av pedagogerna 

nämner de tystnadsplikter som råder vid övergångarna, och ett par av intervjupersonerna förklarar att 

                                                             
4 För variationens skull kommer respondenterna i denna studie fortsättningsvis benämnas 

omväxlande för förskoleklasslärare, lärare, pedagoger, respondenter, intervjupersoner eller de 

intervjuade. Detta i syfte att göra texten mer läsvänlig och för att undvika tråkiga upprepningar. 
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i nuläget kan de bara vädja till förskolorna att prata med föräldrarna så att de ger tillåtelse till att 

information om extra stöd får komma fram till förskoleklassen. Ett par av respondenterna upplever att 

det är skillnad på vilken information de får beroende på om det är en privat eller en kommunal 

förskola som barnen kommer ifrån. Exempelvis är det en som upplever att hen oftast får lite mer 

information från kommunala förskolor, men att det också varierar från år till år.  

Enbart en av de intervjuade lärarna uppger att de inte får någon information alls om barnens 

bakgrund eller ens vilken förskola de kommer ifrån. Läraren menar att det heller inte spelar någon 

roll, då hens tidigare erfarenheter är att informationen oftast inte stämmer med vilka barn de får till 

förskoleklassen efter sommaren då utvecklingen går så fort. Information om vilken förskola barnen 

kommer ifrån, får de bara om de frågar föräldrarna när barnen har börjat, berättar läraren. En annan 

av intervjupersonerna beskriver hur hen går ut på internet och tar reda på information om förskolorna 

som barnen kommer ifrån och vad förskolan står för, för att få ett hum om verksamheten och för att 

låta barnen veta att hen känner till lite om deras bakgrund. 

Vilken information förskoleklasslärarna får om hur de har arbetat och vad de har gjort på förskolorna 

som barnen kommer ifrån, verkar skilja sig stort mellan olika förskolor och skolor. En intervjuperson 

menar att vissa privata förskolor ger alldeles för stora mängder information om barnens bakgrund, 

som blir svårt för läraren ta sig an när det handlar om så många barn som börjar förskoleklassen: 

 

I: Men, vilken information får ni om barnens bakgrund när de börjar? 

R: Ah det är jätteojämnt, en del förskolor är bra på att leverera bakgrund… i ärlighetens 

namn en del förskolor levererar väldigt mycket övrig information, som är svår att hantera 

eller att ta hand om eller förvalta. 

I: Vad menar du då? 

R: Nä men det kan vara långa uppsatser om hur varje barn leker och med vilka de leker och 

hur det har gått och… det är väldigt svårt när man får 26 nya barn att skapa sig en bild av för 

mycket text eller för mycket… Och jag förstår att det finns en ambition av att man vill visa allt 

bra man har gjort på förskolan och hur mycket man har förberett sig för skolstarten så där. 

Men… tyvärr så är det ibland alldeles fel eller det blir lite… snedvriden… balans i den här 

informationen kan jag tycka. Men, en del förskolor gör så medan andra inte gör nå’nting. […] 

Så på så vis kan jag uppleva att det blir för mycket. Jag är mycket intresserad utav vilken 

bakgrund man har och hur man arbetat, men det måste vara samlat på ett sätt så att det blir 

greppbart och att jag kan sortera in det i ett sammanhang. 

 

En lärare berättar att de har ett gott samarbete med förskolorna, och att de har möten där 

förskolepedagogerna får berätta vad de har arbetat med i förskolan. En annan pedagog beskriver att de 

får väldigt bra med information just från de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna: Vid besöken på 

förskolorna får de berättat för sig vilka teman och projekt förskolan har arbetat med, vilket också syns 

på avdelningen, och förskoleklassläraren får även böcker som beskriver hela projektet. En annan av 

respondenterna menar att förskolorna gärna vill samarbeta med förskoleklassen och delge information 

om barnens arbete, exempelvis genom den dokumentation som finns samlad i barnens portfolios, 

vilket skolan dessvärre inte är intresserad att ta del av. Läraren menar dock att det underlaget skulle 

underlätta förskoleklasslärarnas arbete att lära känna barnen fortare. Information om vad barnen har 

arbetat med i förskolorna, menar läraren kan inte ha med tystnadsplikten att göra, och hen efterlyser 

ett större samarbete med förskolorna. Även en annan pedagog, som berättar om att det finns ett 

samarbete mellan förskolan och förskoleklassen, beskriver att det finns önskemål om större samarbete 

och att möjligheter finns för förskoleklasslärarna att besöka och lära känna förskolorna som barnen 

kommer ifrån över en förmiddag exempelvis, men att tiden inte finns till att gå ifrån 

förskoleklassverksamheten.  
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Sammanfattningsvis 

Förskoleklasslärarna beskriver att de och de nya eleverna och på ett eller annat sätt träffas bland annat 

i förskoleklassens miljöer redan läsåret innan barnen börjar där. Min tolkning är att barnen som 

kommer från förskolan, vilken skiljer sig från förskoleklassen i olika grad och i olika avseenden 

beroende på exempelvis pedagogisk inriktning, genom dessa möten ges möjlighet att förbereda sig på 

den nya verksamheten. De flesta av intervjupersonerna vet oftast vilken pedagogisk bakgrund barnen 

har då de flesta uppger att får information om vilken förskola barnen kommer ifrån. Det skiljer sig 

stort vilken information om förskolornas arbete som de får ta del av. Likaså skiljer det sig hur mycket 

information som är önskvärt då en respondent uppger att de ibland får för mycket information, medan 

några andra efterfrågar mer information och samarbete med förskolorna. Detta, tolkar jag, skulle vara 

ett grepp för pedagogen att få en inblick i den pedagogiska bakgrund barnen kommer ifrån och 

därmed få ökad förståelse för barnen och vilka erfarenheter de bär med sig. 

 

Barns hantering av övergången 

Bland de intervjuade verkar det finnas en generell bild av att barnen klarar övergången från förskola 

till förskoleklass väldigt bra trots att det är en stor förändring på olika sätt, men att det också ligger 

mycket arbete bakom och att vissa barn har det svårare. En av förskoleklasslärarna uppfattar att en del 

barn som kommer från en verksamhet som skiljer sig mycket från förskoleklassens arbetssätt och 

rutiner, har det svårt och tufft i början att komma in i det nya. En annan lärare beskriver att de barn 

som har problem att hantera övergången till förskoleklassen får det väldigt svårt. Ett par pedagoger 

menar att barnen slussas in successivt i verksamheten, som på så sätt måste inledas med tydliga ramar 

och fasta rutiner, och barnen vänjer sig sedan relativt snabbt vid systemet i förskoleklassen. Merparten 

av förskoleklasslärarna beskriver dock att de flesta barn som kommer till förskoleklassen klarar 

övergången från förskolan bra. En av lärarna beskriver det som att ”… visst är det en separation för 

dem, det är det ju, men det är en spännande separation, det är så livet lite ser ut.” En annan menar 

övergångarna går mycket bra men kan vara svårt till en början: 

 

… ja, de vet ju inte riktigt vad verksamheten är och det kan ju vara lite krävande och lite 

vingligt i början så där hur allting hänger ihop och vad de ska göra, och det kan ju skapa lite 

osäkerhet men inte värre än att de kan fråga i alla fall, de känner sig trygga och säkra med 

oss vuxna, och var de är någonstans. Sen hur allting funkar kan ju vara, lite rörigt i början. 

 

Flera av pedagogerna är inne på samma spår, men säger att barnen är förberedda och inställda sedan 

länge på att börja skolan, och är mycket förväntansfulla. Ett par lärare uppfattar också att barnen 

tycker om förändringen, att det är en ny miljö, nya lokaler och nytt material. De beskriver det som en 

stor händelse för barnen att börja i skolan, och att de också vet att det är innebär förändring och att 

skolans verksamhet är något annat än förskolans. Det är en stor övergång och skillnad mellan 

verksamheterna, anser förskoleklasslärarna, men övergången upplevs naturlig och det är naturligt för 

barnen att förskolan och förskoleklassen är två olika verksamheter. Flera av respondenterna menar 

också att barnen lämnar förskoletiden bakom sig, då barnens uppfattning är att de är stora nu som går 

i skolan, och att förskolan är för små barn. Även erfarenheter och vanor från förskoletiden lämnar 

barnen bakom sig eller glömmer, menar några av de intervjuade, och en av dem menar att barnen 

regredierar lite när de börjar förskoleklassen. Detta, menar en pedagog, kan bero på att 

förskoleklassen är ett helt annat sammanhang än förskolan, och mycket är nya intryck som pockar på 

barnens uppmärksamhet. Exempelvis beskriver ett par av förskoleklasslärarna att det är färre 

pedagoger i förskoleklassen och att de har därmed inte samma möjligheter att dela upp barnen i 

mindre grupper utan är oftare helklass, eller att ha material tillgängligt på samma sätt som i förskolan. 

Dessutom är tempot högre än i förskolan med många övergångar och raster. Av dessa anledningar blir 

det också svårare att känna sig sedd och att sitta still, menar en lärare. En annan beskriver att det 

ställer andra krav på barnens förmågor och självständighet: ”… ja men det är bra om man kan skala sin 
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potatis, det är bra om man kan knyta skorna, det är bra om man kan torka sig, och det är bra om man 

kan klä på sig själv och så där för det blir ju färre personal i förskoleklass, vi är två.” En av 

respondenterna menar att en svårighet som vissa av barnen kan ha vid övergången är att behöva 

rekonstruera sin identitetsbild, då de var störst av barnen i förskolan och är därmed vana att styra men 

också ta hand om de mindre, men när de börjar förskoleklassen så blir de plötsligt minst i skolan. 

 

Sammanfattningsvis 

Respondenternas samlade bild är att övergången till förskoleklassen går bra men att vissa barn har det 

svårare, och en av intervjupersonerna menar att detta kan uppstå om verksamheterna skiljer sig för 

mycket i arbetssättet. Exempel på detta skulle kunna vara om de pedagogiska formerna och 

arbetssätten skiljer sig för mycket, då blir det inte bara en förändring i att börja skolan utan också i en 

ny pedagogisk tradition. Vissa lärare inleder terminen med tydliga ramar och fasta rutiner för att vänja 

in barnen successivt i det nya systemet då det kan vara svårt i början. Barnen beskrivs generellt som 

inställda, förberedda och förväntansfulla inför förändringen och förskoleklassen, som också beskrivs 

som en naturlig och spännande förändring och separation. Några intervjupersoner menar att barnen 

lämnar förskoletiden bakom sig då de kommer till ett nytt sammanhang i förskoleklassen och som 

ställer nya krav på barnen. Min tolkning är att de uppfattar att barnen i många fall är beredda på att 

det är annorlunda i skolan mot förskolan, och att förändringen av pedagogiska former ingår i den 

naturliga förändringen och övergången. 

 

Kontinuitet 

Intervjuerna pekar på att förskoleklassen inte strävar efter att bidra med kontinuitet vad det gäller 

innehåll och arbetssätt från förskolan, och de flesta av respondenterna menar att de börjar på ny kula 

med barnen när de börjar förskoleklassen. Enligt förskoleklasslärarna plockar de inte upp eller arbetar 

vidare i förskoleklassen med vad barnen har fått erfarenhet av och kunskap om från förskolan. En 

lärare beskriver hur det snarare är vad barnen visar intresse för och får erfarenheter av i nuet som kan 

styra vad som blir fokus för arbetet i förskoleklassen. Men läraren berättar också att större delen av 

arbetet i förskoleklassen är planerad och att det är samma planering för alla förskoleklasser, men att 

vad barnen berättar kan ge idéer och inspiration. En pedagog beskriver hur barnen visar vilka 

kunskaper de bär på och intressen de har, och att det skulle de kunna bygga vidare på eller utgöra 

grund för ett tema om fler barn är intresserade. Pedagogen menar att hen tror att barnen efterfrågar 

just att fördjupa sina kunskaper som de utvecklat om något fenomen. De borde få fortsätta forska 

utifrån vad de har fått med sig från förskolan, menar pedagogen, men skolan sätter stopp för vissa 

saker för att det inte ska bli tråkiga upprepningar när de börjar första klass. Pedagogen berättar: 

 

Jag tror att det blir lite konstigt för dem, just för att kroppen växer och armarna blir längre 

och benen längre och de pratar och de har jättemycket att säga, så att de håller ju på och 

bearbetar och tar in nya erfarenheter och lägger till, till det de har redan lärt sig, ehm… det 

tror jag att det gäller ju bara att vi är vaksamma så att vi kan plocka upp det där så att vi får 

den här röda tråden på dem. Så att de bearbetar väldigt mycket, tror jag, ifrån förskolan, 

vilket jag tror att vi är väldigt omedvetna om... 

 

Att förskoleklassen inte fortsätter de teman som barnen har arbetat med i förskolan, förklaras av två 

respondenter med att förskolan och förskoleklassen är så skilda verksamheter, men även att fokus till 

stor del ligger på att få ihop och stärka den nya barngruppen med gemensamma erfarenheter och 

upplevelser eftersom de kommer från så olika förskolor som arbetat olika. En pedagog beskriver till 

exempel att förskoleklassens verksamhet är planerad, men att hen kan fråga barnen hur de arbetat 

med något tidigare och vilka kunskaper de redan har om det. En annan lärare menar att det är 

ointressant vad barnen har gjort tidigare för att de arbetar helt efter förskoleklassens kursplan. 
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Däremot är det en av intervjupersonerna som beskriver hur de försöker få förskoleklassen att så långt 

som möjligt likna förskolans verksamhet till en början vad det gäller tempo och innehåll, för att det 

successivt ska ske en progression under förskoleklassåret mot att närma sig skolans verksamhet. En av 

förskoleklasslärarna berättar att hen gärna vill fortsätta i samma anda som de Reggio Emilia-

inspirerade förskolorna, då hen uppfattar att det är en pedagogik som på ett effektivt sätt fångar upp 

och får alla barn intresserade oavsett vilken pedagogik de har bakgrund i. En annan av pedagogerna är 

inne på samma spår och menar att de plockar inspiration från olika pedagogiker i syfte att väcka 

barnens intresse, även om de inte arbetar med samma innehåll som förskolorna. 

 

Sammanfattningsvis 

Enligt intervjupersonerna börjar de på ny kula med barnen vid förskoleklasstarten, och arbetar alltså 

inte vidare med samma innehåll eller arbetssätt som barnen har erfarenhet av från förskolan. Detta 

tolkar jag gäller alldeles oavsett förskolans pedagogiska arbetsformer. Lärarna uppger att det är för att 

förskoleklassen skiljer sig för mycket från förskolan, och fokus ligger mer på att stärka den nya 

barngruppen och ge dem gemensamma erfarenheter, vilket kan tolkas som ett sätt att släta ut 

olikheterna i barnens olika bakgrund och ge dem en gemensam och lika grund. Ett par respondenter 

säger också att deras verksamhet är planerad och utgår ifrån förskoleklassens kursplan, och en av 

lärarna menar till exempel att barnens arbete i förskolan därför är helt ointressant. Det ter sig som att 

förskoleklassens verksamhet är tämligen statisk och att det därför heller inte är motiverat med 

utrymme för barnens pedagogiska bakgrund. Ett par andra av pedagogerna menar dock att barnens 

intressen, som kan ha sitt ursprung i förskolan, kan ge idéer på saker att arbeta vidare med i 

förskoleklassen. Ett par av respondenterna nämner att de kan inspireras och plocka från olika 

pedagogiker, för att fånga barnen och väcka deras intresse. 

 

Förskolebarn blir skolbarn 

Ett par av respondenterna beskriver att barn som kommer från förskolan har vanan inne att vara en 

del av en barngrupp på en institution med mycket folk runtomkring, de är trygga med vuxna, nyfikna, 

självständiga och självsäkra. De beskrivs både som socialt tränade att vara i grupp och veta vilka regler 

som gäller, och socialt otränade exempelvis vad det gäller turtagning. Några av respondenterna 

uppfattar dock att de stora grupperna på förskolan också har fört med sig att barnen som nu för tiden 

kommer till förskoleklassen pratar mycket och högt. Ett par andra av förskoleklasslärarna uttrycker 

dock en uppfattning om att barnen är lite osäkra vad det gäller sina förmågor och att ta instruktioner, 

och söker mycket bekräftelse på att de gör rätt. 

Många av de intervjuade pedagogerna upplever en stor spännvidd och variation mellan barnen och 

hur pass förberedda de är för skolan och på vilket sätt, vilket också vissa anser varierar beroende på 

vilken pedagogisk inriktning på förskolan de kommer ifrån. Detta ställer krav på läraren att hitta 

arbetsformer som tillfredsställer alla barns behov, menar respondenterna. Hur förberedda barnen är 

för skolan upplevs också ha ändrats de senaste åren: 

 

I: Vilka erfarenheter tänker du att barnen kommer med när de kommer från förskolan? 

R: Det här är spännande därför att det här har verkligen förändrats. Och… min verksamhet 

ser helt annorlunda ut här idag, än vad den gjorde för 15 år sedan. 

I: Okej? 

R: Därför då, var… förskoleklassen, tycker jag, mer ett förskoleår förlagt i skolmiljö. Och då 

var heller inte förskolan lika reglerad som den är idag. Då började vi på en helt annan nivå. 

Idag så är… och det här ser också väldigt olika ut så det är svårt att vara generell, men nivån 

och förberedelserna och arbetet på förskolorna är idag mycket, mycket, mycket större och 

bättre inom citationstecken, man jobbar mera målinriktat mot lärande än vad man gjorde 

tidigare. Och det märker jag… 
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Ett par av intervjupersonerna menar att det tar tid att svetsa samman den nya gruppen, att vänja in 

barnen det nya systemet i skolan, ge dem tid att leka av sig och väcka deras lust och intresse för skolan 

samt att lära dem de färdigheter och förmågor som krävs inför första klass. En av lärarna menar 

exempelvis att det främst är barnens sociala förmågor och vanor som blir första tidens utmaning att 

arbeta med när barnen börjar i förskoleklassen, såsom konflikthantering, sociala koder och hur man 

beter sig mot varandra, snarare än de ”logistiska vanorna”. Intervjupersonerna menar därmed att 

förskoleklassåret verkligen behövs för att kunna göra det, och att det därför också är bra att de inte har 

några uppnåendemål i förskoleklassen utan kan anpassa verksamheten mer efter barnens behov. Det 

märks inte minst framåt vårterminen, menar flera av pedagogerna, då barnen kommit närmare 

varandra i utveckling och skolmognad. Likaså beskriver några av lärarna att vissa barn bara vill arbeta 

med skoluppgifter när de kommer till förskoleklassen, medan andra bara vill leka, men att det skiftar 

till vårterminen och då kommer barnen närmare varandra i nivå.  

En intervjuperson menar det krävs mer av hen som traditionell förskoleklasslärare på en kommunal 

skola att ta emot barn från pedagogiska inriktningar med friare pedagogisk form. Intervjupersonen 

beskriver vidare: 

 

R: Men det här är ju också väldigt skiftande hur man, det finns ju ingen samstämmighet i… 

pedagogiska inriktningar som man förbereder sig kring på förskolorna. Så det har jag ju 

också att hantera när de kommer hit att de… 

I: De kommer från olika verksamheter… 

R: Ja, och olika ingångar i hur man, alltså, språkutvecklingen har påbörjats men på olika 

ställen på olika… om du förstår hur jag menar? 

 

Barn som kommer från en mycket skild verksamhet från förskoleklassen och har svårt för det nya, 

behöver lite extra stöttning av läraren i form av förberedelser och tydlighet i hur dagen kommer att se 

ut och vad som kommer att ske, beskriver en av respondenterna. Efter mycket arbete, menar 

respondenten, så kommer även dessa barn in i verksamheten. En lärare menar att i synnerhet barn 

från Montessoriförskolor behöver klarhet och tydliga ramar av läraren. Läraren menar också de 

behöver jobba mer med att träna barn från Reggio Emilia i rutiner som behövs i skolans mer 

strukturerade och styrda miljö och verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis 

Barnen som kommer till förskoleklassen från förskolan beskrivs som trygga och vana att vara i 

barngrupp och med vuxna. Barnen beskrivs också som mer skolförberedda än tidigare, men 

respondenterna beskriver också stora variationer gällande detta, delvis beroende på barnens 

pedagogiska bakgrund. Variationerna ställer särskilda krav på läraren att anpassa undervisningen för 

att kunna möta alla barn där de är. Respondenterna är relativt överens om att förskoleklassåret är 

viktigt för att barnen ska komma närmare varandra i kunskapsnivåer och utveckling inför skolstarten 

och vänja in dem alla i skolsystemet. Det går att tolka som att de upplever att barnen behöver ett år för 

att lämna förskolevanorna bakom sig och istället vänja sig vid en gemensam pedagogisk form och 

struktur i skolan. Det talas också om att det kan vara svårare för barn från förskolor som skiljer sig 

mycket från förskoleklassen att vänja sig vid skolans nya former, exempelvis barn från Reggio Emilia-

inspirerade förskolor behöver öva mer på skolans styrda och strukturerade verksamhet, och barn från 

Montessoriverksamheter behöver tydliga ramar. 
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Uppfattningar om skillnader 

De flesta av pedagogerna som intervjuades ger uttryck för att de uppfattar skillnader mellan barnen på 

något plan, mer eller mindre, beroende på vilken pedagogisk profil som barnen har bakgrund i. Några 

av förskoleklasslärarna poängterar att skillnaderna till stor del också beror på barnen som individer, 

och en av dem anser skillnaderna helt och hållet ligger individuellt hos barnen. En pedagog uppfattar 

att det är skillnader mellan barnen beroende på vilken förskola och pedagogik de kommer ifrån, men 

hen menar att det aldrig utgör några hinder eller problem för varken barnen eller hen själv: 

 

… alltså att de är olika små grupper det måste jag ju erkänna, men gör ju jobbet rätt 

spännande, jag tycker inte att det gör att det försvårar så inte för de barnen heller, tvärtom, 

när de kommer och kommer från nå’t som är lite annorlunda det gör det ju bara 

jättespännande att komma in då och pröva andra saker, förstår du? Så vad de än har för 

bakgrund, så är det inget som… (tystnad) det gör ingenting, det är bara spännande, det är 

som en mixer, cocktailparty, att blanda så det kan bli trevligt, det kan bli bra. 

 

De flesta av pedagogerna som ger uttryck för att det går att se skillnader mellan barn från Reggio 

Emilia- och Montessoriförskolor, ger samtidigt uttryck för att det inte är några större skillnader mellan 

barnen. En lärare menar att barn är barn och att det inte märks någon skillnad mellan dem generellt 

när de har samling eller leker eller är i korridoren, men att skillnaderna beroende på vilken 

förskolepedagogik de har bakgrund i kommer fram när de har arbetspass och arbetar med uppgifter. 

En av pedagogerna har dock en stark uppfattning om hur de olika pedagogiska inriktningarna, Reggio 

Emilia och Montessori, formar barnen: 

 

Jag önskar mig att våra föräldrar skulle förstå skillnaden innan de sätter barnen i en 

förskola. Man blir väldigt förförd över de här två begreppen. Man förstår inte innebörden av 

dem, hur de formar sitt barn. […] Alla val vi gör som vuxna påverkar våra barn. 

 

Pedagogen beskriver sina erfarenheter av hur det även har blivit krockar mellan barnen från 

Montessoriförskolor och barn från Reggio Emilia-inspirerade förskolor, då deras sätt att tänka har 

formats så olika och då de har olika erfarenheter och uppfattningar om hur det ska gå till i 

institutioner som förskolan och skolan. Pedagogen berättar också att hen har erfarenhet av att hur 

barnens tankesätt har formats av pedagogikerna och präglar barnen upp i hög ålder. 

Nästan alla respondenter menar att förskolorna i sig, snarare än pedagogiken de tillämpar, formar 

barnen som kommer till förskoleklassen. Det kan handla om förskolepedagogernas kompetens, 

skicklighet, utbildning och hur pass samspelta de är i personalgruppen. Det kan också handla om 

förskolans kvalitet, personalomsättning, resurser, vad man vill med verksamheten och det sociala 

klimatet på förskolan. En lärare säger: 

 

… jag tror att det är, snarare så kvaliteten på vilka som leder, pedagogernas kunskap om barn 

och deras förhållningssätt, oavsett pedagogik. Hur de möter barn och får dem trygga i sin 

grupp och så… mer än vad de har för inriktning. 

 

Några av intervjupersonerna menar att brister förskolan och personalgruppen, om de exempelvis har 

haft en särskilt trasslig period, så märks det på barnen som kommer till förskoleklassen, att de är mer 

oroliga och oroliga i kroppen. Barn som däremot kommer från förskolor där personalen samarbetar 

och har tydliga mål, har lättare att slussas in i skolan. Två av förskoleklasslärarna upplever att de kan 

se mönster från vissa förskolor och vad barnen har lärt sig från just dessa förskolor, och en av 
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pedagogerna beskriver hur hen kan känna att det är jobbigt när hen upptäcker att det kommer några 

barn från en viss förskola till den nya barngruppen. Läraren menar hen kan se ett mönster från just 

den förskolan att barnen därifrån inte kan ta hand om sig själva, ta hand om sina kläder, klä på sig och 

gå på toaletten själva. Några av de intervjuade förskoleklasslärarna menar också att det märks på 

barnen om de har haft ett särskilt fokus i förskolan, exempelvis matematik, uteverksamhet eller pyssel, 

så har barnen intresse och/eller kunskap inom dessa områden. Men en av lärarna betonar att det inte 

är självklart att intresset följer med till förskoleklassen när de kommer dit, eftersom det är en annan 

miljö och ett annat sammanhang än förskolan, även om barnen har kvar kunskaperna. 

 

Sammanfattningsvis 

Att det är skillnad på barnen beroende på vilken pedagogisk profil som barnen har bakgrund i, är 

något som de flesta respondenterna ger uttryck för. De flesta anser att skillnaderna inte är stora, och 

någon menar att skillnaderna kommer fram beroende på situation. En av lärarna poängterar att det är 

skillnader mellan barnen men att det inte försvårar utan snarare är spännande. En annan menar att 

skillnaderna kan leda till krockar mellan barnen från olika pedagogiker, och att dessa skillnader följer 

med långt upp i åldern. Nästan alla respondenter är överens om att skillnaderna oftare beror på 

förskolan i sig och dess personalgrupp, där bristande verksamheter ofta ger oroliga barn. Det går också 

att se skillnader mellan barnen beroende på förskolornas fokusarbete, även om det inte är en 

pedagogiskt profilerad förskola, då barnen har med sig kunskaper och eventuellt intresse inom dessa 

områden. En av respondenterna vill poängtera att skillnaderna mellan barn från olika pedagogiska 

inriktningar är så stor att föräldrarna borde sätta sig in i hur förskolans profil formar deras barn. 

 

Spår av pedagogikerna 

Två kontrasterande uppfattningar går att identifiera bland förskoleklasslärarna. Några anser att det 

går att se specifika spår av pedagogikerna hos barnen som kommer till förskoleklassen från Reggio 

Emilia- och Montessoriförskolor. Det finns också en eller ett par intervjupersoner som inte kan 

identifiera några sådana spår hos barnen beroende på vilken pedagogisk bakgrund de har. I det 

följande redogör jag för vilka olika spår som respondenterna kan urskilja, samt likheter och skillnader 

mellan dessa uppfattningar, för att sedan avsluta med hur pedagogerna beskriver uppfattningar om att 

några spår inte går att identifiera och hur de resonerar kring detta. 

 

Det går att se spår 

Att det går att se spår från den pedagogik som barnen har haft i förskolan, uppfattar de flesta av 

intervjupersonerna. Några av respondenterna beskriver att det kan vara stor skillnad på hur pass 

skolförberedda barnen är beroende på vilken pedagogik de tillämpat på förskolan som de kommer 

ifrån, där barn från exempelvis Waldorf eller I ur och skur inte upplevs vara lika skoltränade som 

andra. En annan menar att det kan vara skillnad mellan barn från mindre, privata förskolor och 

kommunala, där barn från privata inte har den ”kommunala känslan” som innebär ett högre tempo i 

verksamheten. Ur mitt material kan jag utläsa tre övergripande kategorier vilka representerar inom 

vilka områden förskoleklasslärarna kan se spår av Montessori- och Reggio Emilia-pedagogikerna, vilka 

är som följer: 

 

 Kunskap, färdigheter och vanor av lärande 

Kategorin visar på vilka särskilda kunskaper och färdigheter som barnen från de olika 

pedagogikerna uppfattas komma med, liksom vilka vanor de tar med sig av att ta sig an 

uppgifter och arbeta mot lärande. 
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 Fostran och vanor av verksamhetsform 

Här framgår hur pedagogerna uppfattar att barnen har fostrats i olika pedagogiska miljöer och 

handlar i enlighet med detta, samt vilka vanor barnen har av hur det går till och hur man beter 

sig i en barngrupp i en institutionaliserad miljö. 

 

 Personlighet och tänkande 

Respondenterna beskriver att det går att se spår av vilket sorts tänkande som har stimulerats 

på förskolan och hur det har format barnens tänkande och personlighet, vilket denna kategori 

representerar. 

 

Nedan följer beskrivningar av hur de olika intervjupersonerna har uttryckt sina erfarenheter, 

upplevelser och uppfattningar av hur de kan se spår av förskolepedagogiken i Reggio Emilia- och 

Montessoriförskolor hos barnen som kommer därifrån till förskoleklassen. 

 

Kunskaper, färdigheter och vanor av lärande 

Bland respondenterna finns det uppfattningar att det går att se spår av pedagogikerna de har 

bakgrund i genom signifikanta kunskaper, färdigheter och vanor som de tar med sig till 

förskoleklassen. Ett par av förskoleklasslärarna ger uttryck för att barn som kommer ifrån 

Montessoriförskolor är mycket duktiga vad det gäller ämneskunskaper, såsom matematik, svenska, 

engelska och naturkunskap. En av dem berättar om Montessorimaterialet som barnens lekmaterial, 

som har övat barnen i konstruktioner och siffror. En respondent upplever att barn från 

Montessoriförskolor ofta vill göra praktiska sysslor och har finmotoriska vanor, exempelvis menade 

respondenten att dessa barn är duktiga på att klippa. Enligt en av förskoleklasslärarna tar Montessori-

barnen med sig vanor, som är karaktäristiska för Montessoripedagogikens arbetssätt, till 

förskoleklassen: 

 

R: Och de som är från Montessori de ligger på golvet med alla bokstäver och de leker och 

siffror, ja, de är på golvet jämt! Och då håller de på, så så ser jag skillnader! Men det är bara 

roligt! De jobbar och de lägger liksom… så är det. 

I: Aa? Så om man inte visste var de kom ifrån så skulle man kunna lista ut det, man ser? 

R: Då skulle man kunna lista ut det, inte på alla men på vissa syns det väldigt tydligt. Och, ja, 

så är det. 

 

Barn från Montessoriförskolor är vana att forska och samarbeta, menar en av de intervjuade lärarna, 

så när de kommer till en traditionell klass går de runt och kollar vad kamraterna sitter och gör, istället 

för att sitta kvar vid sin skolbänk. En annan av pedagogerna beskriver uttryckligen att Montessoribarn 

inte är vana att forska utan snarare att experimentera, exempelvis med tyngder och teknik, och inte 

med varandra utan på ett individuellt plan. 

Barn från Reggio Emilia-inspirerade förskolor beskrivs ha vana i och tycker om bild och form, såsom 

att måla, hålla på med färger, klippa och klistra, något som en lärare menar att det oftast inte finns tid 

till i förskoleklassen utan blir mer av på fritidshemmet. Hen menar att på så sätt ser man skillnaden 

mellan Reggio Emilia-barn och andra barn då de förstnämnda vill skapa, och läraren berättar om hur 

dessa barn ofta ritar blommor överallt på sina uppgiftspapper och pyntar bokstäverna med färger och 

mönster. En annan av respondenterna beskriver istället hur vissa grupper av Reggio Emilia-barn inte 

alls är lika sugna på eller intresserade av att arbeta i ateljén som barn från andra förskolor, utan vill 

hellre leka och spela spel. Däremot menar respondenten att barn från Reggio Emilia-förskolor brukar 

vara duktiga på materialkunskap och att hen kan se i ateljén att dessa barn har arbetat med materialen 
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några gånger och kan blanda färger, arbeta med gips och papier-maché. De beskrivs ha en annan och 

större vana med materialen i ateljén än barn från traditionella pedagogiska inriktningar, som oftare är 

nybörjare vad det gäller det. Följande utdrag ur en av intervjuerna talar dock för att det inte alltid 

stämmer, men att det kan finnas vissa förväntningar på Reggio Emilia-barnens kunskaper och intresse 

av skapande arbete:  

 

R: Och där, i den förra gruppen, så tänkte jag verkligen på att de barn som var mest kreativa, 

och som hade mest fantasi och absolut bäst erfarenhet, materialkunskap, de kom från 

kommunala förskolorna. Inte alls från Reggio, så jag var lite förvånad. Men då var det ju 

också så här att den gruppen som kom då, de hade inte varit så intresserade av att hålla på i 

ateljén och skapa, det hade varit en mycket mer fysiskt aktiv grupp. Ehm så de var inte så 

intresserade av så’nt som jag tänkte liksom att ”Det borde ju de vara duktiga på för det 

brukar de vara duktiga på”. 

[…] 

I: Är det så, är det för att du har sett ett mönster just att från de här privata, Reggio-

inspirerade…? 

R: Nä det är nog mera att jag har de förväntningarna. 

I: Ja okej för att… dina egna kunskaper om… 

R: Ja[…] jag har ju jobbat som de gör på förskolorna, så jag vet ju på ett ungefär. Annars 

hade jag ju inte vetat det, så då vet jag ju på ett ungefär vad man, vad de varit med om… 

 

Respondenten, som själv har viss erfarenhet av och kunskap om Reggio Emilia-pedagogiken, ger 

uttryck för en känsla av förvåning när det i en barngrupp inte var Reggio Emilia-barnen som var 

duktiga på skapandeaktiviteter, utan snarare barnen från traditionella förskolor. Respondenten 

förklarar känslan med att hen har vissa förväntningar utifrån tidigare kunskap och erfarenhet av 

pedagogiken i sig, snarare än vad barnen tidigare har uppvisat. 

En pedagog beskriver att det går att se vad barnen arbetat med i den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan, exempelvis om de har jobbat mycket med att skriva texter i projekt som inneburit att skriva 

brev och få svar på frågor. I dessa fall märks att barnen har förkunskaper kring bokstäver. Några av 

intervjupersonerna berättar just hur barn från Reggio Emilia-pedagogiken är vana och tränade i att 

arbeta med projekt under längre perioder. Det märks, menar en pedagog, då de börjar arbeta med eller 

prata om något nytt, så är det Reggio Emilia-barnen som är mest med på noterna, vill söka 

information, komma med idéer och följdfrågor. Läraren uttrycker att: 

 

… de är vana att få öppna frågor. De är vana att… tänka och lista ut svar och komma på och 

liksom vara delaktiga. Det är de väldigt mycket (skratt)… de ser sig som… självklart att de ska 

vara delaktiga och att det och att deras… ord har betydelse. Att det de säger och det de tänker 

och tycker spelar roll. Det, tycker jag, märks. Och att de är, de är liksom vana att… bli 

tillfrågade eller vad man ska säga. 

 

Pedagogen menar att barnen ser det som självklart att de ska vara med och bidra, och vill vara med att 

driva arbetet framåt. En av respondenterna beskriver även att Reggio Emilia-barnen är vana att lära 

med varandra. 

 

Fostran och vanor från verksamhetsform 

Den sortens verksamhet de kommer ifrån verkar flera av intervjupersonerna uppfatta har format 

barnen och deras syn på vad det innebär att vara ett barn i en institutionaliserad miljö. Några av 

respondenterna ger uttryck för att barnen från Montessoriförskolor kommer ifrån en mer vuxenstyrd 
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och till viss del auktoritär verksamhet och stränga regler, vilket förskoleklasslärarna märker när 

barnen börjar i förskoleklassen. En av intervjupersonerna beskriver exempelvis hur barnen från 

Montessoriförskolor aldrig skulle rätta läraren om läraren råkar göra eller säga fel, till skillnad från 

barn från Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Intervjupersonen ifråga menar att detta går emot 

svensk kultur och vad som är A och O i den svenska pedagogiken, som går ut på att vi verkligen lyssnar 

barnen, vilket gäller oavsett om det är en förskola med traditionell eller icke-traditionell pedagogisk 

inriktning. Ett par av respondenterna menar dock att den styrda verksamheten i Montessoriförskolor 

påminner till stor del om skolans verksamhet, vilket medför att Montessoribarnen redan är inkörda i 

rutinerna när de börjar i förskoleklassen och kan lätt slussas in direkt i skolan. De beskrivs som mer 

tränade i ordnade former såsom att sitta ner, vara tysta, räcka upp handen, städa undan efter sig, 

vänta på sin tur och stå i kö. Förskoleklasslärarna menar att dessa barn har lätt för att rätta in sig i 

strukturerade, tydliga former och finner en trygghet i och mår bra av rutiner. Nedan följer ett utdrag 

ur en av intervjuerna: 

 

I: Men har du någon erfarenhet av till exempel Reggio Emilia, Montessori…? 

R: Ja, Montessori har jag. Men det har också varit så, det är lite olika från år till år. Men 

Montessori har jag en hel del erfarenhet utav. Och… de barnen klarar sig jättebra, det brukar 

inte vara… tvärtom de brukar vara väldigt vana vid att, just de här styrda formerna passar 

dem väldigt bra. 

 

Däremot menar en av respondenterna att vanan vid en så fyrkantig, styrd form av verksamhet med 

tydliga rutiner, kan försvåra för barnen om den nya verksamhetens ramar börjar tänjas och passen blir 

mer flytande eller spontana. Respondenten berättar om sina erfarenheter av barn från 

Montessoriförskolor som kommit till förskoleklassen och beskriver det som en krock, då barnen haft 

svårt att hitta en plats i verksamhetens friare form med mycket lek. Barnen uppfattade verksamheten 

som kaosartad, enligt respondenten, vilket blev jobbigt för barnen den första tiden. Ovanan av en 

ljudligare och rörligare verksamhet beskrivs också av en annan av förskoleklassläraren. En lärare 

menar däremot att barn från Montessoriverksamheter är väldigt kontrollerade, och hen berättar att 

hen aldrig sett något barn från Montessoriförskolor slå ett annat barn. 

Ett par intervjupersoner uppfattar att barn med bakgrund i Reggio Emilia-filosofin har fostrats in i en 

friare och individinriktad verksamhet. En pedagog upplever att barn från Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor har svårare att rätta in sig i skolans inrutade och strukturerade verksamhet som styrs av 

rutiner, till skillnad från Montessoribarn som redan är vana vid en sådan verksamhet. Exempelvis 

behöver de då lära sig, när de kommer till förskoleklassen, att sitta på en stol och räcka upp handen, 

färdigheter som behövs i en klass med många barn. En annan av pedagogerna uttrycker att Reggio 

Emilia-barnen har med sig vanor från en friare form av verksamhet där de själva tilläts styra och välja, 

exempelvis om de ville vara med på samlingen. Några av respondenterna ger uttryck för att barnen 

från Reggio Emilia-inspirerade verksamheter saknar ett grupporienterat tänk, utan är vana vid att 

deras enskilda viljor ska ges stor plats och uppmärksamhet. 

 

Sen… kan det ju vara så här ibland kan jag tycka att, att… just det här att… det är lite 

mycket… jag, jag, jag. Det kan man se bland de barnen. Att vi måste ju jobba mycket med vi. 

Nu är det vi, nu är det inte bara du och din vilja hela tiden. Just att de avbryter en hela tiden: 

”Ah nu pratar jag med det här barnet, du får vänta på din tur!” 

 

Intervjupersonen menar att barnen tar det som självklart i början när de kommit till förskoleklassen 

att de får välja vad de ska göra och vad de inte ska göra, efter vad de själva vill och känner för. Hen 

beskrev det som att ”… de kör ju liksom på i sina ullstrumpor, som de har gjort och som de är vana och 

det de kommer ifrån…”. En annan lärare är inne på samma spår, och säger att i Reggio Emilia-
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inspirerade förskolor går barnen i bräschen, medan det är tvärtom i skolan, och läraren menar att 

barnen inte får samma tankeutrymme när de kommer till skolan. 

 

Personlighet och tänkande 

Som beskrivet ovan ger ett par förskoleklasslärare uttryck för att Montessoribarnen är vana vid en 

styrd och strukturerad form av verksamhet, och pedagogerna menar att detta även har format barnens 

sätt att tänka. Enligt respondenterna går det att se på att barnen har logiskt tänkande, är 

kontrollerade, har svårt för nyanser och vill ha tydlighet och ordning och reda. Respondenterna 

uttrycker att barnen inte är så fritänkande, och en av intervjupersonerna menar att de Montessoribarn 

hen arbetat med i förskoleklassen inte har haft lika utvecklad fantasi: 

 

R: Så logiken fanns där, men de var väldigt styrda över att inte gå över… de hade inte den här 

fria… om jag ska vara elak och ärlig, de hade inte den här friheten, friheten som de flesta 

barn har. De var väldigt… de var väldigt bra på matematik, engelska, svenska, de är väldigt 

bra på ämneskunskaper, de hade redan kommit in i skolbänken, men det saknades… 

(tystnad)… att vara ett barn. Jag vet att det är hemskt att säga… 

I: Är det lite det här fria tänkandet? 

R: Ja, du vet. Har du, du har inte jobbat i förskolan, eller hur? 

I: Jo jag har det, mm. 

R: Du vet hur det är på förskolan, barnen… de kryllar, de är bara så glada! De vill berätta! De 

har kommit på en lösning! Det kan vara de vildaste, du vet, från deras huvuden, det är som… 

hur har ni fått sådan fantasi? De [Montessoribarnen] hade inte det. Det är ordet, fantasi! 

 

En annan lärare beskriver det som att dessa barn har svårare att tänka utanför boxen, exempelvis 

beskrivs de ha svårt för att laborera med tankar och svar, och de är vana att använda hjälpmedel på ett 

sätt och att dessa hjälpmedel används mer låst. Läraren ger uttryck för en känsla av att 

Montessoribarnen vid exempelvis matematiklekar har svårt att laborera och leka med tal och siffror, 

och har svårt att röra sig i siffrans innehåll och mängd. De fastnar i vissa räknestrukturer, menar 

läraren, och är inte så rörliga i sina tankebanor. En av förskoleklasslärarna beskriver däremot att barn 

ifrån Montessoriförskolor är självständiga på så sätt att de sätter sig med sina uppgifter utan att de 

behöver vidare förklaring eller instruktioner. En annan ger uttryck för samma uppfattning, och 

exemplifierar skapandeaktiviteter, där Montessoribarnen gör som de blir ombedda men inte mer, de 

svävar inte ut i skapandet utan skapar utifrån vad de blivit tillsagda att göra, menar läraren. 

Barn från Reggio Emilia-inspirerade förskolor beskrivs av ett par av respondenterna som att de ofta är 

mer fritänkande och har en mer lekfull inställning till lärande. En av de intervjuade uttrycker att dessa 

barn ofta har ett mer fantasifullt sätt att tänka och ta sig an saker. Reggio Emilia-barnen beskrivs 

också som framåt av några av lärarna; delaktiga, aktiva och idérika. En respondent uttrycker en 

uppfattning att Reggio Emilia-barn även är friare i sina känslor, och oftare hamnar i slagsmål till 

skillnad från Montessori-barn. Respondenten menar att det handlar om att dessa barn är vana vid att 

uppleva, experimentera och lära sig utifrån sina erfarenheter av det. En annan av intervjupersonerna 

beskriver också en känsla av att dessa barn oftare hamnar i konflikt, och hen upplever att det beror på 

att det är rörigare bland dessa barn, de ser inte sin roll i ett större sammanhang, de är mer vana att 

kunna göra som de vill och inte har haft samma styrning från vuxna.  

 

Det går inte att se spår 

I kontrast till upplevelserna att det går att se spår från pedagogiken som tillämpats på förskolan som 

barnen kommer ifrån, finns även en motsatt uppfattning. En av förskoleklasslärarna uttrycker att hen 

inte uppfattar några spår alls från Montessoripedagogiken hos barnen när de börjar förskoleklassen:  
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I: Har ni, får ni några barn från Montessori till exempel? 

R: Mm, det finns, förr fanns det två Montessoriförskolor här, nu är det en. Och dem får vi 

elever ifrån varje år, det är samma där, det märks inte. De kommer och blir en i gruppen. Jag 

ser inte att de är vana att jobba på något annat sätt. Det kanske är vi som styr dem för mycket 

då (skratt) jag vet inte. 

 

Några av respondenterna uttrycker att de inte ser någon skillnad på barn från Reggio Emilia-

inspirerade förskolor och andra barn. En av dem anser inte att dessa barn visar några tecken på mer 

kreativitet eller pyssliga sidor än andra barn, utan att alla barn ger uttryck för en stor fantasi och 

skapar med material om de får tillgång till det. En annan menar att det nu är så många förskolor som 

profilerar sig som Reggio Emilia-inspirerade av trendskäl, men att oftast skiljer sig inte verksamheten 

nämnvärt från traditionella förskolor, och således märks inga direkta spår hos dessa barn av 

pedagogiken. Ett par andra lärarna är inne på samma spår och menar att de flesta förskolor plockar 

det bästa från de olika pedagogikerna och att det därav inte märks någon större skillnad mellan barnen 

från icke-traditionella förskolor och traditionella. 

 

Mönster mellan uppfattningar 

I min studie strävar jag efter att hitta variationer mellan uppfattningar, bland annat genom att söka 

mig till urval i varierade miljöer och socioekonomiska förutsättningar. Jag ser, till min förvåning, inga 

mönster mellan uppfattningarna bland förskoleklasslärarna i storstadsmiljö och i förort. Båda 

ytterligheterna bland uppfattningar gällande om och hur mycket det går att se skillnader och spår eller 

inte, går att finna både bland respondenterna i storstad och i förort. Det finns heller inga tydliga 

mönster mellan respondenternas personliga erfarenheter av att arbeta med de olika pedagogiska 

inriktningarna och deras inställning till dem. Det finns exempel på både kritiska synpunkter och 

positiva åsikter om Montessori bland förskoleklasslärare med erfarenhet av att arbeta verksamheter 

som är mer eller mindre inspirerad av den pedagogiken, och likaså gällde Reggio Emilia-pedagogiken. 

Övervägande del av respondenterna uttryckte dock lite extra positiva uppfattningar om den eller de 

pedagogiker de själva har erfarenhet av. Det finns ett visst mönster att de respondenter som inte har 

erfarenhet av att själva på något sätt ha arbetat med någon av de pedagogiska inriktningarna, har 

svårare att se skillnader eller spår hos barnen med bakgrund i den pedagogiken. 
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Diskussion 

 

I detta avslutande kapitel av uppsatsen kommer två diskussioner att föras. Dels en diskussion kring 

studiens metodval och utförande, och hur olika faktorer kan ha inverkat på studien. Dels en diskussion 

kring studiens resultat i relation till tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt. 

 

Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet 

Vid kvalitativa studier kan inte studiens kvalitet mätas på samma sätt som vid kvantitativa studier, och 

bör enligt många forskare anpassas till studiens kvalitativa karaktär (Bryman, 2011; Stukát, 2011; 

Svensson & Ahrne, 2011; Thornberg & Fejes, 2009). Stukát (2011) menar exempelvis att begrepp som 

validitet och reliabilitet, som ofta används för att mäta kvalitet, vävs ihop på ett annat sätt i kvalitativa 

studier. Det ligger istället på forskaren att övertyga om studiens tillförlitlighet genom att ge skäl för 

alla val som gjorts i studien, samt genom att redogöra för styrkor liksom svagheter i studien (Bryman, 

2011; Stukát, 2011; Svensson & Ahrne, 2011). I fenomenografiska studier har forskaren dessutom till 

mål att hitta en variation av uppfattningar, och generaliserbarheten av studiens resultat är därmed inte 

i fokus (Stukát, 2011). Bryman (2011) menar också att generalisering inte är möjligt att göra vid 

målstyrda urval då det handlar om ett icke-sannolikhetsurval. Ett annat sätt att tala om 

generaliserbarhet i kvalitativa studier, kan vara att se till hur överförbara resultaten kan vara på 

liknande situationer, vilket också utgör en del av studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011; Stukát, 2011; 

Svensson & Ahrne, 2011). I följande avsnitt kommer jag således låta studiens tillförlitlighet skönjas i 

form av noga redogörelser, reflektioner och resonerande kring tillvägagångssätt och metoder i 

föreliggande studie. 

 

Metodval 

I linje med fenomenografiska studier användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

förskoleklasslärare som metod för att nå svar på mina frågeställningar. En annan kvalitativ metod än 

intervju ser jag som fruktlös då det var förskoleklasslärares egna uppfattningar jag var ute efter. 

Intervjuerna genomfördes individuellt, men en alternativ intervjuform som metod skulle kunna ha 

varit fokusgruppsintervjuer. Deltagarna får där reflektera och prata tillsammans i grupp, och enligt 

Dahlin-Ivanoff (2011) gör detta gruppdeltagarna medvetna om varandra och lär av varandra. Vid 

fokusgruppsintervjuer läggs även vikt vid deltagarnas samspel och reaktioner, och vid vilka kollektiva 

meningar som skapas (Bryman, 2011). Detta talar direkt emot fenomenografiska studier, som snarare 

vill söka en bred variation av uppfattningar. Ännu ett hinder för att genomföra fokusgruppsintervjuer i 

fallet med föreliggande studie, var svårigheten att hitta respondenter som dels hade tid att delta, och 

som dels platsade in i mitt urval. Att kombinera det ihop med att dessa personer skulle ha möjlighet 

att avsätta tid till att ses vid samma tillfälle på annan plats än den egna arbetsplatsen, ser jag inte som 

möjligt. Ämnet för samtalen skulle även kunna upplevas som känsligt, vilket hade kunnat leda till att 

respondenterna inte skulle ha känt sig bekväma nog att berätta som sina uppfattningar och 

upplevelser i grupp, i samma utsträckning som de gjorde vid enskilda intervjuer. Ur de enskilda, 

kvalitativa intervjuer som genomfördes fick jag fram ett gediget material med en variation av 

individuella uppfattningar. 

 

Urval 

Min studie bygger på intervjuer med sju stycken förskoleklasslärare, vilket jag bedömer vara ett 

fullgott antal för att nå svar på mina frågeställningar. Initialt hade åtta intervjuer planerats och bokats 

in, men en av dessa avbokades i sista stund på grund av tidsbrist. Nog skulle fler intervjuer kunna 
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bidra med än större variation i mina data, vilket är i fenomenografiskt intresse, men ett alltför 

omfattande material i relation till tidsramen för arbetet riskerar att analysen inte hinner granskas på 

ett djupare plan och blir alltför ytlig (Larsson, 1986). Variationen i mina urval, både respondenternas 

bakgrund och erfarenhet i yrket liksom skolornas olika miljöer och förutsättningar, bidrar till studiens 

tillförlitlighet då chansen ökar att resultaten går att överföra och relatera till andra förskoleklasser. 

 

Genomförande 

Vid första kontakt och i missivet förbereddes förskoleklasslärarna på att jag ville ha en timme till 

förfogande för intervjun, en tidsbegränsning som hölls vid alla intervjuer utom två. Då detta skedde 

upptäckte jag att timmen hade gått och det fanns ett par ämnen kvar som jag ville att vi avhandlade. 

Vid första tillfället förklarade jag att vi passerat tiden, vilket intervjupersonen försäkrade gick bra och 

att vi kunde fortsätta ett tag till. Vid andra tillfället hade jag lärt mig av mina misstag och frågade 

intervjupersonen vid intervjuns början om möjligheten att dra över tiden lite utifall det skulle behövas, 

vilket enligt respondenten inte skulle utgöra några problem. I de flesta fall upplevde jag att en timme 

var lite för kort om tid, även om jag i de flesta fall fick ett fylligt material. 

Min önskan var att genomföra intervjuerna i så lugna och ostörda miljöer som möjligt, som Bryman 

(2011) rekommenderar, men det verkade i de flesta fallen heller inte finnas så många platser att dra sig 

undan på i förskoleklasserna, och jag tog det som bjöds. Intervjuerna genomfördes i klassrummet, 

kontoret, i ett samtalsrum, grupprum eller i ateljén. Då intervjuerna hölls i lokaler i anslutning till 

förskoleklasserna, som är mycket aktiva miljöer, blev intervjuerna i nästan samtliga fall störda på ett 

eller annat sätt. Det kunde ske av andra pedagoger som behövde fråga förskoleklassläraren något, eller 

som kom in i rummet för att hämta och lämna saker, vilket kunde ske mer eller mindre diskret. I det 

senare fallet påverkade det ljudupptagningen och den aktuella intervjun blev påtagligt störd under 

tiden kollegan var kvar i rummet. Det kunde även ske av att barn kom in i rummet, för att hämta eller 

lämna saker, för att skrika och busa, eller för att bara vilja vara med sin lärare i sitt klassrum. I det 

senare fallet var intervjutiden nästan slut, så jag bedömde att det inte skulle påverka intervjun i alltför 

hög grad, även om det var allt annat än önskvärt. De minsta störningsmomenten var ljud från barn och 

pedagoger utanför rummet eller i rummet intill. Vid ett tillfälle pep respondentens mobil, som låg på 

bordet mellan oss, till några gånger under intervjun. Alla dessa störningsmoment kan påverka 

studiens tillförlitlighet på så sätt att de kan ha inverkat på respondentens svar. Vid genomlyssning 

upplevde jag inte att störningsmomenten uppstod när de viktigaste ämnena avhandlades, men 

störningsmoment kan också medföra en stress hos respondenten att vi kan bli störda igen. 

Jag upplevde ett gott samspel vid samtliga intervjuer, samtalen kändes bekväma och de flesta 

respondenterna uppfattades som lugna och avslappnade, förutom vid en av intervjuerna då 

intervjupersonen pratade snabbt och verkade stressad. Vid genomlyssning av intervjun upptäcktes att 

detta påverkade mig på så sätt att även jag började känna stress och prata snabbare. Ännu en aspekt 

som säkerligen påverkade samtalens karaktär och vad som kom fram var det faktum att jag och 

respondenterna var sedan tidigare okända för varandra. Beroende på person kan detta leda till att man 

berättar mindre för någon de inte känner, men det kan också resultera i att man känner att man kan 

berätta mer. Hur öppna intervjupersonerna känner att de kan vara med intervjuaren, påverkar 

studiens tillförlitlighet i hög grad. 

 

Databearbetning 

Trots det tidsödande arbetet med att transkribera ljudinspelningarna av intervjuerna, vilket Bryman 

(2011) förvarnar om, så anser jag att ljudinspelningar var nödvändiga. Inte bara för det faktum att det 

är ett viktigt moment i fenomenografiska studier för ett grundligt och tillförlitligt analysarbete 

(Dahlgren & Johansson, 2009), utan på grund av svårigheten att få med alla viktiga poänger i 50-90-

minutersintervjuer i enbart anteckningar. Detta skulle även påverka stort på samtalens kvalitet. Då det 

inspelade materialet lyssnades igenom upptäcktes att ljudet påverkats ibland vid de ljudstörande 

momenten som nämndes ovan. Av erfarenhet av detta sedan tidigare kunde jag vid dessa tillfällen i 
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intervjun be respondenten att upprepa sig. Vid ett fåtal tillfällen gick det inte att höra enstaka ord, 

vilket skulle kunna inverka på studiens tillförlitlighet om väsentliga uttalanden inte kommer fram, 

men jag upplevde inte några viktiga poänger gick till spillo på grund av detta. Jag var även noga vid 

intervjuerna att rikta mikrofonen mot respondenten och var inte rädd för att placera den nära, och då 

mobiltelefoner är en så pass vardaglig pryl idag som vi är vana att ha runt oss upplevde jag heller inte 

att det påverkade intervjupersonen nämnvärt. 

Under transkribering och genomläsning av transkriberingarna insåg jag att ett uttryck som förekom i 

vissa eventuellt viktiga passager i en intervju, som jag upplevde fullt förståeliga i intervjusituationen, 

inte var lika begripligt eller tydligt vid genomläsningen. Ett förtydligande behövdes, men julledigheten 

kom i vägen och det var först långt senare respondenten kunde nås. Vid tidpunkten hade det dröjt 

några veckor sedan intervjun, men ett förtydligande erhölls som jag kände mig nöjd med, men då 

sammanhanget som uttrycket användes i var svårt att återskapa kändes det säkrast att inte använda 

dessa passager om det inte var glasklart utifrån förtydligandet vad som menades. Detta inverkar 

givetvis på studiens kvalitet, att några eventuellt användbara passager gick till spillo. 

Ett sätt att höja studiens tillförlitlighet hade kunnat vara att låta ytterligare en bedömare granska mitt 

material, och sedan se till graden av överensstämmelse mellan hur vi tolkat och kategoriserat 

materialet (Stukát, 2011). Detta hade jag inga möjligheter till att göra, då jag inte har någon att vända 

mig till som är tillräckligt insatt i ämnet och som dessutom har tid att arbeta med mitt material. 

Tillförlitligheten hade också höjts av att låta intervjupersonerna få ta del av transkriberingen av sin 

intervju eller studiens resultat i syfte att få återkoppling innan färdigställandet av uppsatsen (Svensson 

& Ahrne 2011). Samtliga respondenter kommer dock få läsa uppsatsen i sin helhet. 

 

Medvetenhet om kvalitativ forskning 

Vid kvalitativ forskning finns det några aspekter som bör tas i beaktande. Forskningen bygger 

exempelvis till stor del på olika val som forskaren gjort utifrån vad hen själv bedömer är av relevans 

och viktigt för just sin studie, medan andra forskare möjligen skulle ha gjort andra val. Just detta, 

menar Bryman (2011), gör att det kan bli omöjligt att replikera resultaten i kvalitativ forskning. Även 

tolkningsprocessen sker ofrånkomligen utifrån forskarens bakgrund och person. Personerna som 

intervjuas påverkas med största sannolikhet av forskarens person, egenskaper och framställning, och 

hur intervjuerna utvecklas har till stor del att göra med vilket samspel som uppstår och utvecklas 

mellan intervjuperson och intervjuare (Bryman, 2011; Löfgren, 2014). Tänkande och kommunikation 

är tätt sammankopplade, men ur ett sociokulturellt perspektiv finns distinkta skillnader mellan de två. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man i en intervju inte komma åt intervjupersonens tänkande, 

utan snarare vad som kommuniceras. Detta är även relativt och kontextuellt betingat, och beror på vad 

intervjupersonen uppfattar av den aktuella situationen och för stunden kommer på (Säljö, 2000). När 

det gäller kvalitativ forskning är detta viktiga aspekter att ha i åtanke, och följaktligen också i 

föreliggande studie. 

 

Resultatdiskussion 

Pedagogisk profilering och marknadsorientering har ökat bland förskolor och skolor de senaste åren 

(Vallberg Roth & Månsson, 2010), och föreliggande studie är mitt bidrag till forskningen om olika 

pedagogiska inriktningar, som det hittills finns alltför lite forskning om. Förskolans och skolans 

läroplaner förordar samarbete mellan de olika skolformerna, med pedagogiskt utbyte av erfarenheter 

och kunskaper (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). I ett nytt förslag till regeringen förtydligas 

läroplanstexterna: I syfte att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och 

lärande ska inte bara kunskaper och erfarenheter ska utbytas, utan även information om utbildningens 

innehåll (Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om övergång och samverkan Dnr: 2015:201). 

Likaså vill man att barnens redan tillägnade kunskaper och erfarenheter ska utgöra utgångspunkt för 

förskoleklassens undervisning (Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om förskoleklassen Dnr: 

2015:201). Med hjälp av kvalitativa intervjuer har jag undersökt förskoleklasslärares uppfattningar om 
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att ta emot och arbeta med barn som har bakgrund i Reggio Emilia- och Montessoriprofilerade 

förskolor, och vilka spår som går att se av pedagogikerna hos barnen. Resultaten tyder på skilda 

uppfattningar mellan respondenterna om de upplever skillnad att ta emot och arbeta med barn från 

särskilda pedagogiska inriktningar, på vilket sätt det är skillnad samt huruvida problematiskt eller 

oproblematiskt det är. Vissa av intervjupersonerna uppfattar spår av pedagogikerna hos barnen, i 

områden som rör 1. Kunskap, färdigheter och vanor av lärande, 2. Fostran och vanor av 

verksamhetsform, 3. Personlighet och tänkande. I kommande avsnitt vill jag lyfta fram delar av mitt 

resultat i relation till den bakgrund och tidigare forskning som jag presenterat, och diskutera och på så 

sätt förstå detta ur ett sociokulturellt perspektiv, samt lyfta fram vilka pedagogiska implikationer detta 

kan innebära för barnen, verksamheten och pedagogerna.  

 

Montessoripedagogiken 

En övergripande bild som framträder ur mitt resultat är att barn som kommer ifrån 

Montessoriförskolor ofta upplevs som mer förberedda och inarbetade i skolans kultur och de 

färdigheter som förväntas av barnen där. Detta utifrån en uttryckt uppfattning bland respondentera att 

Montessoribarnen är kunniga inom ämneskunskaper, vana vid den strukturerad och ordnad 

verksamhet som präglar skolmiljön, samt är vana vid ordnade former och har de färdigheter som krävs 

i en sådan miljö och när man ingår i en stor grupp med barn. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 

2000) skulle man kunna förstå det som att barnen har utvecklat kunskaper och färdigheter som krävs i 

det sammanhang de ingått i under förskoletiden. När de kommer från förskolan till ett nytt 

sammanhang, i det här fallet förskoleklassen, handlar barnen genom appropriering eller 

internalisering i enlighet med sina erfarenheter av hur det går till i en utbildningsinstitution, vilket 

verkar vara förenligt med vad som förväntas och är önskvärt i skolans verksamhet.  

Denna bild som respondenterna ger uttryck för stämmer överens med resultatet av Peng och Md-

Yunus (2014) studie som visade att barn från Montessoriförskolor ligger i framkant vad det gäller 

ämneskunskaper såsom främst språk och matematik. Likaså Vallberg Roth och Månssons studie 

(2011) av individuella utvecklingsplaner, som visade att Montessoriförskolor lägger stor vikt vid 

skolliknande ämnen och uppnåendemål. Det skulle således gå att betrakta Montessoriverksamheten 

som skolinriktad, och kanske kan detta bero på att Montessori är en nära 100 år gammal metod som 

uppstod i den tidens kontext och barnsyn, då relationen mellan barn och vuxna var mer auktoritär och 

att skolan är en plats för ordning. Detta går exempelvis att skönja i Palakows (1992, ref. i Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014) uppfattning om att Montessoripedagogiken är i avsaknad av 

kommunikation och bygger på individualitet, och att barnen ska arbeta i tystnad och sedan städa efter 

sig. Likaså hur miljön är uppbyggd, som Pope Edwards (2002) menar ska vara ordnad och förberedd. 

Dock innebär detta också att barnen, som respondenterna uppfattade, är väl förberedda när de 

kommer till skolans miljö och kultur. Ett par av de intervjuade förskoleklasslärarna menade 

exempelvis att barn från Montessoriförskolor är väl inkörda i skolans rutiner och därför lätt kan 

slussas direkt in i skolan från förskolan. Jag tolkar det som att dessa barn inte behöver lära om i 

förskoleklassen utan ges större möjligheter att uppleva kontinuitet mellan Montessoriverksamheten 

och skolan gällande regler och rutiner. Detta är också något som förespråkas och har förespråkats i 

skolans och förskolans styrdokument, bland annat för att barnen ska förstå de förväntningar och krav 

som ställs på dem när de kommer till skolan (Davidsson, 2000; Johansson, 2000; Kärrby, 2000). En 

slutsats av detta skulle därför kunna vara att barn från Montessoriförskolor lättare kan slussas in i 

skolan och förstå vilka förväntningar och krav som ställs på dem i den nya verksamheten då dessa 

liknar de förväntningar och krav de haft i förskolan, och fortsätter att handla utifrån dessa 

erfarenheter. 

 

Reggio Emilia-pedagogiken 

Utifrån mina resultat går det att utläsa uppfattningar om barn från Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor som aktiva och delaktiga barn som tar en självklar plats, med vana i att arbeta projektinriktat 
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och lära i samspel med varandra. De beskrivs av respondenterna som fritänkande, fantasifulla och 

kunniga inom skapande och materialkunskap. Detta är, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

kunskaper och färdigheter som har utvecklats utifrån vad som krävs i de sammanhang som barnen har 

ingått, i det här fallet förskoleverksamheten. Barnen framstår också som vana att vara delaktiga beslut 

som rör dem och vad de vill göra. Delaktighet i sociokulturella aktiviteter och samspelet med andra 

utvecklar barnet i sociokulturell mening och formar barnets tänkande, kännande och 

kommunicerande (Säljö, 2011). Vanan av en friare verksamhet och där det är självklart att deras 

åsikter och viljor har betydelse, uppfattas stå i kontrast till skolans mer styrda form av verksamhet där 

möjligheterna för barnen att välja inte finns i samma mån som i Reggio Emilia-verksamheten. Där 

måste barnen också inordna sig på ett annat sätt och lära sig färdigheter som krävs för att hålla viss 

ordning i förskoleklass med fler barn och färre pedagoger. Man skulle kunna säga att det blir en 

brytning mellan Reggio Emilia-förskolan och skolan vad det gäller filosofisk kontinuitet (Broström, 

2009), då den lite mer styrda arbetsformen i skolan kontrasterar mot Reggio Emilia-förskolans friare 

arbetsformer där barnen går i bräschen och deras intressen är ledstjärna i arbetet framåt. Utifrån 

Ackesjös resonemang (2014) behöver denna filosofiska kontinuitet heller inte vara önskvärd hos 

barnen, som ofta förväntar sig förändring och skillnad mot verksamheten de är vana vid i förskolan. 

Hon menar också att barnen är medvetna om att förändring kommer att ske, men inte alltid vad det 

innebär. Dessa uppfattningar går också att finna hos intervjupersonerna, som menar att barnen är 

inställda, förberedda och förväntansfulla inför förändringen att ta klivet in i skolans värld.   

Alltför stora skillnader mellan förskolans och förskoleklassens arbetssätt och synsätt ansågs i Alatalo, 

Meier och Franks studie (2014) utgöra ett hinder för samarbete mellan verksamheterna. Relaterat till 

min studie finns där upplevelser i mitt resultat att barnen som kommer från Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor till förskoleklassen är vana vid en mycket skild form av verksamhet som är friare och mindre 

styrd, och utifrån Alatalo, Meier och Franks studie skulle dessa skillnader kunna upplevas utgöra 

hinder för samarbete mellan den Reggio Emilia-inspirerade förskolan och förskoleklassen. Dock visar 

Hogsnes och Mosers studie (2014) på att det just är samarbete mellan verksamheterna, eller 

kommunikationsmässig kontinuitet som det benämns, som är avgörande för barns upplevelse av 

sammanhang och kontinuitet i övergången mellan verksamheterna. Mycket tyder därför på att de 

verksamheter som upplever störst hinder för samarbete mellan förskolan och förskoleklassen, verkar 

vara de som behöver samarbetet som mest, i syfte att främja barns känsla av sammanhang och 

kontinuitet i övergångarna. Just vad det gäller Reggio Emilia-verksamheter, som arbetar med 

portfolios för att dokumentera barnens arbete i förskolan, finns ett extra bra utgångsläge för 

verksamheterna att öka den kommunikationsmässiga kontinuiteten, vilket jag återkommer till nedan. 

 

Samarbete mellan verksamheterna 

Det finns en önskan hos ett par av mina intervjupersoner om ett större samarbete med förskolan och 

mer information om vad barnen har gjort i förskolan. En av de pedagoger som efterlyser mer 

information till förskoleklassen kritiserar skolan för att inte vilja ta del av barnens portfolios från 

förskolan, och menar att sådant underlag skulle underlätta arbetet med att lära känna barnen. Den 

aktuella pedagogen har själv erfarenhet av Reggio Emilia-filosofin i ett tidigare arbete, och har 

erfarenhet av att skolan inte vill ta del av barnens portfolios både från förskoleperspektiv och 

förskoleklassperspektiv. Jag ser det som högst troligt att lärarens erfarenheter av Reggio Emilia-

pedagogiken är en stor anledning till att hen kunde se fördelarna med dokumentationen i portfolios. 

Portfolion återkommer i Vallberg Roth och Månssons studie (2011) där den presenteras som Reggio 

Emilias motsvarighet till den individuella utvecklingsplanen. Respondentens uppfattning går även att 

se som enigt med Ahtola m.fl. (2011), som i sin studie kommer fram till att överlämning av information 

om barnen genom portfolios är en av de minst använda metoderna vid övergångar från en skolform till 

en annan, men är en av de främsta framgångsfaktorerna för barns kunskapsutveckling och framgångar 

i skolan. Likaså Alatalo, Meier och Frank (2014) förespråkar att förskoleklassen får ta del av barnens 

portfolios med samlad pedagogisk dokumentation, för att den nya verksamheten ska kunna utgå ifrån 

barnens erfarenheter för att därmed främja kontinuitet i lärandet. Alatalo, Meier och Frank skriver 

också om sekretessreglerna som en upplevd begränsning för överlämning av information, något som 
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min respondent menar inte bör utgöra något hinder för informationsöverlämning om fokus ligger på 

barnens och förskolans arbete. En kontrasterande uppfattning kom också fram i mina intervjuer, som 

tyder på att förskoleklassen börjar på ny kula med barnen och är planerad och utgår ifrån 

förskoleklassens kursplan, och en av respondenterna anser därför att barnens arbete i skolan är 

ointressant. Jag tolkar det som att det därför inte upplevs motiverat att ge utrymme för barnens 

pedagogiska bakgrund, då förskoleklassens verksamhet i många fall kan vara så pass planerad och 

därmed statisk. 

Att förstå barn och deras sätt att tänka och uppfatta saker i sin omvärld, kräver kännedom om vilken 

kultur barnet kommer ifrån, skriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014). Genom att 

utgå ifrån vad som redan är känt för barnet, förbereder man barnet för det okända, vilket de menar är 

viktigt på alla utbildningsnivåer. Detta borde enligt mig då vara av extra vikt i förskoleklassen och 

skolan, som beskrivs som en framtidsinriktad institution (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Ur 

ett sociokulturellt perspektiv är pedagogen en medierande resurs av stor betydelse för att hjälpa barnet 

att koppla kunskaperna som skolan vill förmedla till barnets egna referensramar och tidigare 

erfarenheter (Säljö, 2011). Den nya verksamheten som barnet möter i förskoleklassen tolkar barnet 

utifrån sina tidigare erfarenheter, och en slutsats som kan dras är att dessa erfarenheter därför blir av 

vikt för läraren att få information om, dels för att förstå barnen och deras sätt att uppfatta och tolka, 

och dels för att kunna möta barnen och bli den medierande resurs de behöver för att lära (a.a.). Jag 

ställer mig därför enig med Alatalo, Meier och Frank (2014), och menar att det finns mycket att lära av 

Reggio Emilias arbete med portfolion, dels för förskolor som inte arbetar aktivt med pedagogisk 

dokumentation och samlar den i barnens portfolios och vidarebefordrar till pedagogerna som ska ta 

emot barnen i skolan, dels för förskoleklassen och skolan att förstå betydelsen av portfolion och 

förvalta informationen de kan få ut av den. Hogsnes och Moser (2014) kommer i sin studie fram till att 

kommunikationsmässig kontinuitet, det vill säga samverkan mellan pedagogerna i de olika 

verksamhetsformerna, är den viktigaste faktorn för att barnen ska uppleva sammanhang och 

kontinuitet. Även Ackesjö (2014) förespråkar att samarbete och kommunikation mellan de olika 

skolformerna, vilket är förutsättningar för att verksamheterna ska kunna bygga på varandra men med 

progression. Portfolion ser jag som ett utmärkt redskap för att öka den kommunikationsmässiga 

kontinuiteten och därmed samarbetet och kommunikationen mellan verksamheterna, för att en för 

barnen önskvärd progression sker istället för att förskoleformerna liknar eller skiljer sig från varandra 

för mycket.  

 

Mönster mellan uppfattningar 

Tack vare mitt varierade urval av respondenter med varierade erfarenheter och bakgrund, har jag 

också möjlighet att titta på vilka mönster mellan uppfattningarna som uppdagas. Jag kan bland annat 

urskilja ett visst mönster i att de förskoleklasslärare som själva inte har erfarenhet av att på något sätt 

ha arbetat med Montessori eller Reggio Emilia, kunde inte lika lätt se skillnader eller spår hos barnen 

med bakgrund i dessa pedagogiker. Detta skulle kunna bero på att de inte har samma inblick eller 

medvetenhet om vad de olika arbetsformerna i de pedagogiskt profilerade förskolorna syftar till och 

uppmärksammar därmed inte de nyanser och uttryck hos barnen som för pedagogerna inom Reggio 

Emilia eller Montessori är självklara eller värderas högt. Exempel på det är respondenten som ställer 

sig mycket positiv till att skolan tar del av barnens portfolio från förskolan, men att hens kollegor inte 

ser värdet av det på samma sätt. Mönstret skulle också kunna tyda på att pedagogerna har förutfattade 

uppfattningar om pedagogikerna utifrån sina egna erfarenheter och därmed har vissa förväntningar på 

barnen utifrån detta. Exempel på detta är respondenten som själv har erfarenhet av Reggio Emilia-

pedagogiken och som blev förvånad att det inte var Reggio Emilia-barnen i en barngrupp som var 

duktiga på skapandeaktiviteter, utan snarare barnen från traditionella inriktningar. Förvåningen 

förklaras med hens egna förväntningar utifrån kunskap och erfarenhet från pedagogiken, snarare än 

upplevda mönster hos barnen. Dessa aspekter har givetvis också betydelse i relation till min studie, 

huruvida uppfattningarna grundar sig i förväntningar på barnen utifrån pedagogens egna kunskaper 

om de pedagogiska inriktningarna, eller om de snarare ser barnens uttryck ur ett annat perspektiv och 

kanske tydligare beroende på sina erfarenheter och kunskaper om pedagogikerna. Uppfattningarna 
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som förskoleklasslärarna ger uttryck för grundar sig oavsett och med all sannolikhet i deras tidigare 

erfarenheter, precis som barns sätt att tänka och handla när de kommer till förskoleklassen grundar 

sig i deras tidigare erfarenheter, i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Förslag till vidare forskning 

I mitt kapitel där jag presenterar tidigare forskning är det tydligt att forskningen är bristfällig gällande 

effekterna av de olika pedagogiska inriktningar som erbjuds barn i förskoleåldern idag, och i synnerhet 

Reggio Emilia-pedagogiken. Till exempel har Pope Edwards (2002) poängterat denna bristande 

forskning. Utifrån det resonemang jag fört om betydelsen av barns tidigare erfarenheter och hur dessa 

ligger till grund för hur de uppfattar, hanterar och handlar i nya situationer, finner jag det motiverat 

att genomföra en longitudinell studie om långtidseffekterna av förskolepedagogiska inriktningar. 

Exempelvis skulle en studie liknande Peng och Md-Yunus undersökning (2014) med mätbara effekter 

av både Reggio Emilia- och Montessoripedagogikerna kunna genomföras i ett längre perspektiv, dels 

för att mäta effekter av aspekter som läroplanen förespråkar att förskolan ska sträva efter att barnen 

ska ges möjlighet att utveckla, och dels för att mäta hur långt upp i skolans år som dessa effekter håller 

i sig. Skulle en sådan undersökning ge stöd för uppfattningarna som respondenterna i föreliggande 

studie gav uttryck för, eller skulle resultaten skilja sig stort? I en sådan studie skulle även andra 

pedagogiska inriktningar vara av intresse, vilka också kom upp under intervjuerna, såsom barn från 

förskolor med Waldorf- och I ur och skur-pedagogik, som inte upplevdes vara lika förberedda för 

skolan som andra barn. Några av respondenterna menar på att barn från verksamheter som skiljer sig 

för mycket från förskoleklassen kan få det svårt vid övergången. Ur den aspekten skulle det vara 

motiverat att göra en liknande undersökning som Ackesjös studie (2014), och fokusera på barnens 

upplevelser av övergången till den nya verksamheten i förskoleklassen, men utveckla studien och 

undersöka detsamma utifrån barnens pedagogiska bakgrund.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Information om studiens syfte  

Syftet med min studie är att undersöka förskoleklasslärares erfarenheter av att ta emot och arbeta med 

barn som har bakgrund i förskolor med icke-traditionella pedagogiska inriktningar. 

 

Information om etik  

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma i arbetet. Det inspelade 

materialet kommer att sparas tills den här uppsatsen har betygsatts och ingen kommer hängas ut. Jag 

kommer behandla all information varsamt och du kan när som helst avbryta eller ångra din 

medverkan i studien.  

 Samtycker du till att delta i studien?  

 Godkänner du att den här intervjun spelas in?  

 Har du några frågor innan jag börjar intervjun?  

 

Bakgrundsfakta  

Ålder? Nuvarande yrkesbefattning? Hur många års erfarenhet av detta? Vilken annan erfarenhet av 

arbete med barn? Hur många år? 

 

Frågeställningar  

Huvudfrågorna är tänkta att återkomma i samtliga intervjuer och ska fungera som hållpunkter för att 

leda mig framåt i intervjun. Eventuella följdfrågor är formulerade i kursivt.  

 
 Berätta om dina erfarenheter av hur det går till när en ny barngrupp ska börja 

förskoleklassen? 
- Vilken information får ni om barnens bakgrund innan de börjar? 
- Hur hanterar barnen övergången till den nya verksamheten? 
- Vilka erfarenheter bär de med sig från förskolan? 
- Vilken betydelse får dessa erfarenheter i verksamheten? För dig? För barnen? 

 
 Berätta vad du har för erfarenheter av att ta emot barn från förskolor med icke-traditionella 

pedagogiska inriktningar? 
- Hur hanterar barnen övergången till den nya verksamheten? 
- Vad upplever du att barnen tar med sig från pedagogikerna när de börjar 

förskoleklassen? 
- Vilka erfarenheter upplever du att de kommer med jämfört med andra barn? 
- Vilken betydelse får dessa erfarenheter i verksamheten? För dig? För barnen? 
- Har du upplevt att man kan se några spår av pedagogikerna hos barnen? 

 
 Vad tänker du blir viktigt när du tar emot barn från icke-traditionella pedagogiska 

inriktningar? 

 
 Avslutning: Har du något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar?  

 

Efter intervjun antecknas:  

Var genomfördes intervjun? Hur gick intervjun? Reflektioner kring påverkansfaktorer. 

Övrig information som kanske inte upptogs på ljudinspelningen. 
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Bilaga 2: Missiv 1 

     Stockholm 19 nov 2015 

Hej! 

 

Mitt namn är Alexandra Lundholm och jag skriver min magisteruppsats i 

pedagogik vid Umeå universitet. Jag ska göra en intervjustudie med lärare i 

förskoleklass för min magisteruppsats, som kommer att handla om hur 

förskoleklassen tar emot barn från många olika förskolor, däribland 

förskolor med olika sorters pedagogiska profiler såsom Reggio Emilia och 

Montessori. Förskoleklassen liknas ofta med en bro mellan förskola och 

skola, där två kulturer ska mötas och smälta samman, och där barn ska 

vänjas in i och förberedas för skolans värld. Förskolan med sina olika 

pedagogiska inriktningar gör att barn kommer till förskoleklassen från olika 

pedagogiska kulturer, och jag vill undersöka vilka erfarenheter som finns 

kring detta. 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig, och kan när som helst avbrytas eller ångras. Alla 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma. Det innebär att varken 

namn, skola eller kommun kommer att framgå i uppsatsen. Inga oberoende personer kommer inte ha 

tillgång till materialet, och inspelningen kommer att sparas tills uppsatsen har betygsatts, för att sedan 

förstöras. Jag kommer behandla all information varsamt. 

Jag är oerhört tacksam för all hjälp jag kan få, och om du önskar ta del av uppsatsen när den betygsatts 

så kan jag skicka den per e-post.  

För vidare frågor eller information finns jag att nå på telefonnummer: 070xxxxxxx 

Eller e-postadress: xxxxxxxx@gapps.umu.se 

 

Tack på förhand!  

Alexandra Lundholm 

 

 

mailto:xxxxxxxx@gapps.umu.se
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Bilaga 3: Missiv 2 

     Stockholm 18 nov 2015 

Hej! 

Jag heter Alexandra Lundholm och jag skriver nu min magisteruppsats i 

pedagogik vid Umeå universitet. Jag ska göra en intervjustudie med lärare i 

förskoleklass för min magisteruppsats, som kommer att handla om hur 

förskoleklassen tar emot barn från många olika förskolor, däribland förskolor 

med olika sorters pedagogiska profiler såsom Reggio Emilia och Montessori. 

Förskoleklassen liknas ofta med en bro mellan förskola och skola, där två 

kulturer ska mötas och smälta samman, och där barn ska vänjas in i och 

förberedas för skolans värld. Förskolan med sina olika pedagogiska 

inriktningar gör att barn kommer till förskoleklassen från olika pedagogiska 

kulturer, och jag vill undersöka vilka erfarenheter som finns kring detta. 

Därför önskar jag komma till er och genomföra en intervju med någon av er, 

vilket jag önskar spela in med ljudupptagning. Intervjun beräknas ta max 60 

minuter, och jag önskar komma under vecka 49, alternativt vecka 50. 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig, och kan när som helst avbrytas eller ångras. Alla 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och de förblir anonyma. Det innebär att varken 

namn, skola eller kommun kommer att framgå i uppsatsen. Inga oberoende personer kommer inte ha 

tillgång till materialet, och inspelningen kommer att sparas tills uppsatsen har betygsatts, för att sedan 

förstöras. Jag kommer behandla all information varsamt. 

Jag är oerhört tacksam för all hjälp jag kan få, och om du önskar ta del av uppsatsen när den betygsatts 

så kan jag skicka den per e-post.  

För vidare frågor eller information finns jag att nå på telefonnummer: 070xxxxxxx 

Eller e-postadress: xxxxxxxx@gapps.umu.se 

 

Tack på förhand!  

Alexandra Lundholm 

 

 

mailto:xxxxxxxx@gapps.umu.se

