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Inledning 
 
Bakgrund 
 
Att börja skolan är en omvälvande händelse i alla barns liv, en av alla dessa milstolpar som 
finns i livet. Själv minns jag min första dag i skolan med glädje och klarhet och månaderna 
dessförinnan som förväntansfulla. Andra har jag hört säga att de var livrädda. 
 
Ända sedan jag påbörjade lärarutbildningen vid Linköpings universitet 1997 har jag varit 
inställd på att arbeta med barn i skolans lägre år. Min ambition är att deras första år i skolan 
skall bli så positiva, lärorika och glädjefyllda som möjligt eftersom det är då grunden till 
fortsatt lärande och inställningen till skola läggs. För att lyckas med detta tror jag att det är av 
största vikt att ta tillvara och möta de tankar och förväntningar barnen har då de kommer till 
sitt första år i skolan, och för att övergången från förskolan skall bli så god som möjligt. 
Pedagoger och barn uppfattar ju ofta samma situation på olika sätt. 
 
Barn bär alltid med sig tankar och uppfattningar från en situation till en annan. De kommer 
inte till skolan som blanka blad. Just eftersom de inte kan uttala sig om skola mot bakgrund av 
egen erfarenhet, blir tankarna för dem så väsentliga. Frågan är då vilka tankar och 
föreställningar barn som skall börja skolan har. 
 
Mitt intresse för barns tankar och föreställningar om skolstart och skola har framförallt väckts 
under de två praktikperioder jag haft nöjet att göra hos skolstartande förstaklassare och även 
tillsammans  med förskolebarn. Också med tanke på alla de diskussioner som förs om när våra 
barn egentligen skall börja skolan tycker jag det är intressant att undersöka dessa frågor. 
 
Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och 
föreställningar om skolstart och skola. Avsikten är också att ge en bild av vad som kan ligga 
till grund för dessa tankar och föreställningar. 
 
Frågeställningar 
 
• Vilka föreställningar och tankar uttrycker sexåringar om skolstart och skola? 
• Var säger barnen att de lärt sig om skolan? 
 
När jag påbörjade min undersökning hade jag för avsikt att också ge den ett genusperspektiv. 
Efter att ha genomfört intervjuerna upptäckte jag dock att det var mycket svårt att se några 
generella mönster i pojkarnas och flickornas svar eftersom det är ett så litet antal sexåringar 
jag intervjuat. De gånger jag tar upp några skillnader gör jag därför inga försök att dra några 
generella slutsatser utan jag vill påpeka att det bara gäller just de här sexåringarnas svar. 
 
Arbetets uppläggning 
 
Uppsatsen har två delar; en litteraturstudie och en intervjuundersökning. I litteraturstudien 
sammanfattar och presenterar jag litteratur och undersökningar av skilda slag som belyser 
mina frågeställningar. Litteraturstudien skall tjäna som en bakgrund till, och fördjupa det 
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resultat jag kommer fram till i min egen intervjuundersökning. Intervjustudien bygger på 
intervjuer med åtta sexåringar om deras tankar och föreställningar om skola och skolstart. 
 
Varför sexåringar? 
 
1991 beslutade Sveriges riksdag om s.k. flexibel skolstart. Detta innebär att även sexåringar, 
om deras föräldrar så önskar, har rätt att få börja skolan och skall beredas plats där (Kjöller 
och Bengtsson, 1997). I verkligheten är det dock ett mycket litet antal barn som börjar skolan 
redan vid sexårs ålder och därför kändes det naturligt för mig att koncentrera mig på 
sexåringar som jag anser vara de barn som i allmänhet är på väg att ta klivet över till skolans 
värld. 
I min rapport har jag för variationens skull valt att ofta kalla sexåringarna för barn. 
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Litteraturgenomgång 
 
Som bakgrund till min empiriska studie har jag valt att kort beskriva vad andra liknande 
undersökningar kommit fram till. Barns tankar och föreställningar om skola och skolstart är 
inget väldokumenterat område varför det har varit svårt att hitta tidigare undersökningar som 
specifikt ägnat sig åt dessa frågor. Däremot har det förekommit som inslag i andra rapporter. 
Jag inleder dock min litteraturstudie med en beskrivning av vad som i olika avseenden 
kännetecknar sexårsåldern eftersom jag anser det vara betydelsefullt att ha i bakhuvudet  
då man tar del av barnens tankar och föreställningar. 
 
Vem är sexåringen?   
 
Jancke (1993) understryker vikten av att komma ihåg att sexårsåldern är en länk i livets kedja 
och på intet sätt en renodlad företeelse. Det alla sexåringar har gemensamt är att de är födda 
under samma år men i övrigt finns mycket stora skillnader mellan barnen som ju nått olika 
långt i sin utveckling, har olika erfarenheter och kommer från olika miljöer. Också ett och 
samma barn kan befinna sig på olika utvecklingsstadier i olika avseenden. Inte minst är pojkar 
och flickor olika långt utvecklade. Jancke skriver vidare att sexåringarna på många sätt 
befinner sig i en övergångsperiod. Kroppen växer snabbt och lyder inte alltid lika självklart 
som den tidigare har gjort vilket får till följd att det ofta händer små olyckor. De tappar och 
spiller och hamnar lätt i konflikter och blir besvikna. Så småningom växer de dock in i detta.  
 
Också Alin-Åkerman (1980) tar upp de fysiska förändringar som kännetecknar sexårsåldern. 
Barnen börjar tappa tänderna. Som en följd av att armar och ben växer fort och 
kroppsproportionerna blir annorlunda blir sexåringarnas rörelsebehov stort. De blir ofta 
klumpigare och slängigare i kroppen och vissa finmotoriska rörelser kan därför bli svåra att 
genomföra för barnen. De blir t ex ofta missnöjda med vad de ritar. Flickorna föredrar ofta 
finmotoriska aktiviteter mer än pojkarna eftersom de i allmänhet kommit längre i sin 
utveckling. Pojkarna föredrar istället aktiviteter där kraft är av betydelse.  
 
Alin-Åkerman skriver vidare att sexåringens sociala och emotionella utveckling är en orolig 
och labil period eftersom barnen befinner sig på gränsen mellan beroende och oberoende, i 
gränslandet mellan att vara stor och att vara liten. Det är en period av stark utveckling och 
barnen är ofta trotsiga och ilskna. De är osäkra i sina sociala kontakter och har svårt att 
acceptera flera auktoriteter. De har en önskan att vara bäst i olika samanhang men både de 
själva och omgivningen överskattar ofta deras förmåga, med besvikelser som följd. 
Sexåringen är kritisk till sin egen förmåga men också känslig för andras kritik.  
 
Alin-Åkerman skriver att barnet i sexårsåldern börjar kunna avläsa och bli känsliga för andra 
människors olika känslolägen även om många fortfarande har svårigheter med detta. Många 
barn har svårt att bilda stabila grupper men nu börjar en del barn att skapa mer varaktiga 
sådana där inte bara leken utan också känslomässiga band mellan gruppmedlemmarna är av 
betydelse. Könsidentiteten stärks och könsrollerna befästs i den här åldern. Tillsammans med 
andra barn förstår de vad det innebär att vara pojke och flicka.   
 
Språkmässigt utvecklas barnet snabbt i sexårsåldern skriver Alin-åkerman. Ordförrådet ökar 
markant, meningarna är ofta fullständiga och språket börjar alltmer likna den vuxnes. De 
börjar dikta egna små berättelser och sagor. De börjar använda slang och svordomar och kan 
argumentera för sig. De ställer frågor om det mesta, frågor som ofta kan verka direkt 
omotiverade.  
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De danska forskarna Diderichsen, Raböl Hansen och Thyssen (1992) skriver att sexåringen 
befinner sig i en övergångsfas där de går från att vara småbarn till att vara skolbarn. De är på 
väg bort från det steg där leken är det centrala för utvecklingen mot det steg där utveckling i 
huvudsak sker genom lärande. Författarna understryker dock att leken fortfarande är mycket 
viktig för sexåringen.  
 
Diderichsen m.fl. skriver att sexåringar precis som yngre förskolebarn fortfarande är 
egocentriska men att detta inte skall missförstås som en oförmåga att känna empati med andra 
människor. Istället är det så att barnen upplever omvärlden i förhållande till sig själva och har 
svårt att skilja på sin egen subjektiva uppfattning av världen och den objektiva världen utanför 
dem. Författarna menar vidare att detta får till följd att barnen besjälar tingen som får en 
inneboende avsikt. Det finns en mening med allt och inga slumpmässiga skeenden. Det här är 
deras syn på tillvaron och som tidigare nämnts grunddraget i tänkandet för förskolebarn, 
således inget specifikt för sexårsåldern. Det som skiljer sexåringarna lite från de yngre barnen 
är att de fått ett nytt djup i sitt tänkande eller en eftertänksamhet, men också ett nytt 
logiskt/sunt förnuft. De tror att allt är inrättat utifrån ett högre förnuft och att det inte finns 
något slumpmässigt i världen. Världen är dessutom inte bara förnuftig utan också moraliskt 
förnuftig. Även om deras verklighetsuppfattning, ännu några år, är färgad av deras eget 
personliga förhållande till världen så börjar de så smått att skilja mellan vad de själva tycker 
och anser och vad andra har för synpunkter och uppfattningar. De börjar alltså skilja på den 
egna världen och världen utanför. De börjar förstå att världen existerar utanför dem själva och 
att den styrs av andra faktorer än människan. Denna utveckling av tänkandet gör sexåringarna 
mycket vetgiriga och de vill veta hur världen är inrättad. De börjar också visa intresse för den 
andliga kulturen och de existentiella frågorna och blir därför mycket roade av sagor, sägner 
och myter där ju dessa problem tematiseras.  
 
Men sexåringarna är inte bara förnuftiga och vetgiriga skriver Diderichsen m.fl. Leken har 
fortfarande en mycket stor betydelse för barnet och där bearbetar och reflekterar de över sina 
erfarenheter. Den utveckling som sker genom leken når sin höjdpunkt i just sexårsåldern. 
Leken är betydligt mer språklig än den tidigare varit och från att ha varit en reproduktion av 
minnen blir den en produktion av fantasier. Föremål är inte längre lika viktiga eftersom deras 
utveckling av symboltänkandet kommit långt. Tidigare har olika föremål fått symbolisera det 
verkliga föremålet. Nu kan de här föremålen vara mycket godtyckliga och fungerar ofta bara 
som stödpunkter i leken. Många barn i den här åldern föredrar dock att lösa uppgifter som 
handlar om att skilja mellan olika former, storlekar, antal och liknande framför att leka, sådant 
som de föreställer sig som skoluppgifter. Överhuvudtaget blir de alltmer intresserade av 
allmänna kunskaper.  
 
Precis som Alin-Åkerman tar Diderichsen m.fl. upp att förhållandet med jämnåriga kamrater 
börjar bli betydelsefullt för sexåringen. Tidigare har det varit leken i sig som varit det viktiga 
men nu vill de leka med vissa bestämda barn och författarna betonar att detta är ett viktigt steg 
i barnets sociala utveckling. Barnen börjar förstå varandra och hur man skall vara mot 
varandra. Handlingarna styrs inte bara av de egna behoven utan också efter vad livet med de 
jämnåriga kräver.  
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Barns tankar och föreställningar om skolan 
 
Gründel och Westermark (1993) har i en liten undersökning konstaterat att fem- och 
sexåringar vet ganska lite om skola och skolgång. Att dessa barn i enlighet med beslutet om 
flexibel skolstart skulle kunna gå i skolan gör dem lite oroade. Gründel och Westermark 
skriver: ”Risken är att de då skulle vara både yngst och fått minst förberedelse inför 
skolstarten, vilket skulle leda till underläge gentemot de äldre barnen.” (s.17) 
 
Gründel och Westermark hade som syfte med sin undersökning att studera huruvida ett 
tematiskt arbetssätt kunde vidareutveckla fem- och sexåringarnas föreställningar om skolan 
och därigenom skapa en ökad trygghet inför skolstarten. I intervjuer kommer tretton fem- och 
sexåringar till tals om sina föreställningar om skola såväl före som efter genomförandet av 
temaarbetet som bl a bestod i besök på skola, dramatiseringar och inredning av ett klassrum. 
 
Föreställningar som sexåringarna hade före projektets genomförande var bl a att man i skolan 
räknar, läser, skriver och har rast. Man skall vara lugn, tyst och snäll och fröken är den som 
bestämmer. Femåringarna visade sig inte ha några egentliga uppfattningar om vad man gör i 
skolan. Gründel och Westermark konstaterar att barnen efter temaarbetets genomförande hade 
utvecklat sina föreställningar om skolan markant. För femåringarna gällde det framförallt att 
de kunde uttrycka hur ett klassrum ser ut. Sexåringarna hade fler föreställningar om vad man 
lär i skolan. 
 
Det visar sig i ett flertal studier att barn känner oro inför skolstarten (Kullberg, 1991, 1992; 
Pramling, Klerfelt och Williams Graneld, 1995; Jancke, 1995, Dahlgren och Olsson, 1985). 
Denna oro behöver dock inte enbart vara av negativ karaktär. Den kan vara av en pirrande 
positiv karaktär men ändå uttrycka rädslor. 
 
Kullberg (1991, 1992) skriver att skolstarten är en ny erfarenhet för varje barn och att detta 
verkar vara förbundet med ängslan och oro. De flesta av de åtta barn Kullberg har intervjuat 
uttrycker denna oro i både ord och handling. I en etnografisk studie har hon visat hur barnen i 
skolan tar sig in i skriftspråkets värld. Ett av hennes mest intressanta resultat är att barnen 
genomlever en initialkris då de börjar skolan och att de så att säga måste lära sig skolan och 
dess spelregler innan de kan befatta sig med läsandet. Skolstarten är omvälvande för många 
barn och det är uppenbart att skolan är en ny värld som barnen skall ta sig in i och då är 
tidigare erfarenheter mycket viktiga. Oron som barnen uttrycker hänger samman med rädslan 
att inte lära sig läsa, inte veta vem fröken är och att det blir mycket tungt arbete. 
Kullberg konstaterar vidare att många barn har en tro på att det finns något magiskt i skolan 
som gör att kunskapen plötsligt hoppar in i huvudet på dem utan att de själva behöver hjälpa 
till. Läraren får därmed en nyckelroll för barnen. 
 
Pramling, Klerfelt och Williams Granelds (1995) studie har som avsikt att belysa hur mötet 
med skolans värld kan se ut för barn beroende på vilken förskoleerfarenhet de har, hur de 
reflekterar kring skolstarten samt hur de anser att de lär i förhållande till i förskolan. Studien 
är en uppföljning av en tidigare rapport. Sammanlagt har 53 barn som gått en termin i första 
klass intervjuats. 
 
Pramling, Klerfelt och Williams Graneld skriver att några barn ger uttryck för oro och 
ängslan. Detta har sin grund i rädslan för det okända och oro för att inte klara de krav som 
skolan ställer på barnen. Författarna menar att barnen är medvetna om att deras krafter 
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kommer att mätas i och med skolstarten och att de helt enkelt oroar sig för att inte räcka till. 
De är oroliga för att inte jobba lika snabbt som sina kamrater, hamna sist och göra fel. Oro för 
det okända kan vara rädsla för de större eleverna, att inte känna fröken eller att tro att man inte 
skall få några vänner. 
 
För de flesta barnen i studien är skolstarten dock något positivt. Pramling, Klerfelt och 
Williams Graneld skriver att skolstarten för de flesta barn innebär att de ser på sig själva som 
stora och träder in i lärandets kultur. De urskiljer tre olika aspekter på att skolstarten för 
barnen är något positivt och spännande: en glad förväntan, att de nu skall få börja lära sig och 
att skolan är en ny miljö där de både får lära känna nya människor och en ny omgivning. De 
intervjuade barnen ser skillnader mellan förskola och skola men värderar inte det ena bättre än 
det andra. Istället tar de båda verksamheterna förgivna. Barnen tycker därför att det är positivt 
att sitta i bänkarna och arbetar hela dagarna eftersom det är så de anser att skolan skall vara. 
Förskolan förknippar de istället med frihet och är det något barnen saknar i skolan så är det 
leken som de i skolan uppfattar som hänvisad enbart till rasterna. I barnens perspektiv står 
skolan alltså för arbete, krav och andra villkor. Arbete på så sätt att barnen uppfattar att de 
skall lära sig istället för att leka i skolan. De skall lära sig matematik, att läsa och skriva. 
Dessa aktiviteter ser barnen också som krav tillsammans med att de förväntas vara ordentliga 
och sitta tysta i sina bänkar och göra som fröken säger. Andra villkor innebär att de ser 
olikheter i verksamheten från förskoletiden. Det är andra ramar och villkor för lärande och de 
skall lära mer kvantitativt sett men också kvalitativt. Pramling, Klerfelt och Graneld-Williams 
skriver att det är tydligt att barnen anser att skolan står för det rätta sättet att lära.  
 
Jancke (1995) har undersökt vad sexåringar tycker om sin sexårsverksamhet genom intervjuer 
med 36 barn, lika många flickor som pojkar. Barnen fick i både ord och bild ge sin syn på den 
nalkande skolstarten. Jancke skriver: ”Barnen har minsann inte varit förutsägbara och de har 
inte alltid sagt det som man kanske som vuxen vill höra.” (s.2) Rapporten har skrivits med 
anledning av att man i Stockholm övergick från verksamhet för sexåringar i förskola till 
sexårsverksamhet i skola. Jag har främst intresserat mig för det som i rapporten handlar om 
skolstart och skola. De intervjuade barnen kommer både från verksamhet i skolhus och 
verksamhet utanför skolhus. 
 
Jancke konstaterar att skolstarten är nära förestående för barnen som i de flesta fall sätter den 
sexårsverksamhet de nu går i, i relation till skolan och skolstarten. De är väl medvetna om att 
de skall börja skolan efter sommaren och de flesta av dem tycker att det skall bli roligt. De 
barn som känner sig lite ängsliga och tveksamma oroar sig för större kamrater, att det skall bli 
mer arbetsamt, inte veta vem fröken är och att de inte alls vet hur det kommer att bli, 
anledningar som tidigare framkommit hos Pramling, Klerfelt och Williams Graneld (1995). 
 
Barnens föreställningar om vad man lär i skolan är att man lär sig läsa och skriva. Några 
nämner även främmande språk och att man räknar. Jancke noterar att matematik är ett 
begrepp som barnen ofta använder sig av då de pratar om skolan men att de inte har 
innebörden klar för sig. Så är också fallet med läxor. 
 
Barnen uttrycker tydligt, menar Jancke, att de är väl medvetna om att andra krav kommer att 
ställas på dem när de börjar skolan mot hur det är i sexårsverksamheten. Skoldisciplinerna är 
nämligen tydliga i barnens svar: I skolan skall barnen vara snällare och tystare och arbeta mer 
med läsning och skrivning. 
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Jancke skriver vidare att de flesta barn kan ge uttryck för sina kunskaper om skolan. De här 
barnen har lärt sig om skolan i sin sexårsverksamhet där de vid undersökningstillfället varit 
nästan ett år. De har både haft kontakt med lågstadieläraren och hennes klassrum.Det resultat 
Jancke nått i sin intervjuundersökning förstärks också av de teckningar barnen fick i uppgift 
att rita om skolstarten. I teckningarna framgår återigen att läsa, skriva och räkna är det som är 
viktigast för barnen i skolan. Fröken är central på bilderna, något som av Jancke tolkas som 
läraren är viktig för barnen även om detta inte framkommit i samtalen. Alla glada miner på 
teckningarna tolkas som att barnen tycker att det skall bli roligt att börja skolan. 
Avslutningsvis anser Jancke att barn som går i sexårsverksamhet i skolhus har bättre 
förståelse för vad skolgång kan innebära och att flickorna i allmänhet är mer skolanpassade än 
pojkarna. 
 
Barn uppfattar ofta skolstarten som det samma som att lära sig läsa, skriva och räkna. Detta 
framkommer i de flesta studier jag här hänvisat till, så också i Dahlgren och Olsson (1985). 
Dahlgren och Olsson har precis som Kullberg (1991, 1992) genomfört en undersökning om 
läsning, i det här fallet vad barn uppfattar att läsning är. Studien grundar sig på en 
intervjuundersökning av sammanlagt 80 barn varav somliga intervjuats ett år före skolstarten 
och andra på våren strax innan skolstarten. Efter ett år i skolan följdes barnen också upp med 
intervjuer och lästester. Författarna menar att man genom att studera barnens uppfattningar av 
läsning indirekt får veta hur de uppfattar skolans värld. Studien visar att barnen binder 
samman skolstarten med läsning mycket hårt. För barnen är skolan läsning och läraren 
läsutläraren som omedelbart skall lära barnen att läsa. För en del barn är läsningens 
sammankoppling med skolan så stark att de tror att bokstäverna och läsningen från första 
början kommer från skolan och läraren. På frågan vad man gör i skolan kommer svaret 
läsning först från en majoritet av barn, därefter skrivning och räkning men ordningen dem två 
emellan kan variera. En del upplever ett så stort krav på läsning att de tror att de måste kunna 
läsa innan skolstarten, i annat fall får de inte börja eller tvingas sluta. Dessa tankar ger 
naturligtvis upphov till ängslan hos barnen. 
 
Dahlgren och Olsson skriver: ”Att känna oro inför att påbörja något nytt eller att möta nya 
människor är naturligtvis ingen ovanlig reaktion hos människor. Sådana upplevelser kan 
observeras också då vuxenstuderande påbörjar en utbildning även om omgivningen inte lika 
mycket som då det gäller barnens skolstart trissar upp förväntningarna på vad som skall 
ske.” (s.103) Författarna understryker därför vikten av att förskole- och lågstadiepedagogen 
tar hand om den oro och ängslan en del barn har inför skolstarten. Dahlgren och Olsson 
skriver vidare: ”Skolstarten utgör för barnen den startlinje där allt börjar och till vilken man 
binder förväntningar och förhoppningar så starkt att upplevelsen av skolstarten har stora 
möjligheter att bli avgörande för barnets framtida (inställning till) skolgången och 
skolarbetet.” (s.79) 
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Metod 
 
Den fenomenografiska forskningsmetoden 
 
Som metod för min undersökning valde jag den fenomenografiska ansatsen, vilken beskrivits 
av bl a Larsson (1980). Fenomenografi är exempel på en kvalitativ forskningsmetod vilket 
innebär att man försöker hitta de kategorier eller modeller som beskriver ett fenomen eller 
sammanhang till skillnad från de kvantitativa som arbetar med på förhand givna kategorier 
och beskriver omvärlden genom mätning eller testning. 
 
Fenomenografin är en utveckling av den kvalitativa metoden som gjorts av en grupp forskare 
vid Göteborgs universitet, bl a Marton. Den kännetecknas av människors sätt att uppfatta sin 
omvärld. Den handlar om hur något upplevs eller ter sig för någon och inte huruvida 
någonting är sant eller falskt. Fenomenografin söker därför efter innebörder istället för 
förklaringar, samband och frekvenser. Man beskriver hur något framstår för människorna och 
inte hur något egentligen är. 
 
Bearbetningen av intervjuerna sker genom kvalitativ analys vilken innebär att man vid 
databearbetningen söker finna kvalitativt skilda kategorier vari de givna beskrivningarna kan 
beskrivas. Att de är kvalitativt skilda betyder att de representerar mycket skilda sätt att 
föreställa sig något. 
 
Min undersökning grundar sig på intervjuer med åtta stycken sexåringar som alla går i samma 
sexårsgrupp. Eftersom det var just barnens perspektiv jag ville komma åt kändes det naturligt 
att genomföra undersökningen genom intervjuer och den fenomenografiska metoden. Att 
många sexåringar ännu inte tillägnat sig skriftspråket omöjliggör ju till exempel en 
enkätundersökning. 
 
För att få tag på sexåringar till min undersökning vände jag mig till en förskollärare i den 
sexårsgrupp som jag tidigare haft kontakt med i samband med en praktikperiod. Hon var villig 
att släppa in mig i gruppen. Med hennes hjälp skickade jag ut ett informationsblad till barnens 
föräldrar där jag i korthet berättade vem jag är och vad min undersökning har för syfte. Jag 
berättade också att barnens namn skulle komma att vara fingerade i min rapport och att de 
därigenom inte kan kännas igen.(Se bilaga 1) Förskolläraren hjälpte mig också att välja ut åtta 
barn för mina intervjuer, lika många pojkar som flickor. Dessa valdes för att få en så stor 
spridning av olika personligheter som möjligt. 
 
Veckan innan intervjuerna ägde rum deltog jag under två dagar i sexårsverksamheten för att 
lära känna barnen och göra observationer. Jag spelade spel, sjöng och lekte med barnen för att 
därigenom skapa en god kontakt. Mina intervjuer ägde sedan rum under en dag i november 
2001. Mina farhågor att barnen inte skulle vilja låta sig intervjuas visade sig sakna grund. 
Istället ville så gott som samtliga barn delta i intervjustudien vilket naturligtvis av tidsskäl var 
en omöjlighet. 
 
Det är svårt att intervjua barn. Som förberedelse och god hjälp hade jag Doverborg och 
Pramling (1994) som betonar att det är mycket att ta hänsyn till för att få ett bra resultat. 
Mycket viktigt och grundläggande är att man lyckas skapa en god kontakt med barnet så att 
det känner att det vill samarbeta. De skriver vidare att det är betydelsefullt att i förväg bekanta 
sig med barnen och deras miljö. Nödvändigt är också en lugn plats så att barnet kan 
koncentrera sig utan risk för störningsmoment och att man respekterar barnet på så sätt att de 
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får möjlighet att slutföra det arbete de håller på med innan intervjun och att det slipper svara 
på frågor som det inte vill svara på. Doverborg och Pramling (1994) har jag också haft god 
hjälp av vid redovisningen och tolkningen av intervjuerna. 
 
Jag utförde mina intervjuer med barnen i par, detta för att de skulle känna sig trygga och 
kunna inspireras av varandras svar när de får ta del av varandras funderingar och förstå att 
man kan tänka på olika sätt. Eftersom det bara var två barn åt gången tyckte jag dessutom att 
jag utan större svårigheter kunde fånga upp varje barn så att även de blyga barnen fick komma 
till tals och dämpa de pratglada. Detta är ju annars en risk när man inte väljer att göra enskilda 
intervjuer. Genom att göra parintervjuer hoppades jag också att intervjun skulle kännas mer 
som ett naturligt samtal och inte få karaktären av ett förhör, vilket jag tror att det annars lätt 
kan bli. Nackdelen med att intervjua i par var att barnen i något fall uppgav identiska svar och 
spelade upp varandra. Utifrån mina observationer veckan innan tyckte jag att jag hade en 
tanke om vilka barn jag skulle intervjua tillsammans så att allas röster skulle bli hörda. 
  
De fyra parintervjuerna ägde rum under en och samma dag i ett grupprum där vi kunde 
samtala ostört. Varje intervju tog 20-30 minuter och spelades in på band. Efter att en intervju 
avslutats fick barnen lyssna på en bit av samtalet, något som blev mycket uppskattat. 
Intervjuerna har därefter transkriberats och fungerat som grund för min intervjuredovisning. 
 
I min redovisning av intervjuerna kommer jag först att ge en mycket kort presentation av den 
sexårsverksamhet de intervjuade barnen går i eftersom jag anser detta vara betydelsefullt för 
analysen av barnens svar. Därefter har jag sammanställt barnens svar under de fyra 
huvudrubriker jag använde mig av vid intervjuerna. Som underrubriker använder jag de frågor 
jag ställde under intervjun.(Se bilaga 2) Där så varit möjligt har jag försökt att kategorisera 
barnens tankemönster i kvalitativt olika kategorier. Detta varvar jag med rena citat från 
intervjuerna. I dessa kommer jag att benämna mig själv med intervjuaren. Barnens namn är 
fingerade. Slutligen för jag en diskussion om det jag kommit fram till i min undersökning där 
jag också gör återkopplingar till tidigare refererad litteratur. 
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Redovisning av intervjuer 
 
Kort om sexåringarna och deras sexårsverksamhet 
 
De åtta sexåringarna  går i samma sexårsverksamhet och har fyllt eller fyller sex år under år 
2001. Det är lika många pojkar som flickor. Den sexårsverksamhet barnen går i är inrymd i en 
skola som sträcker sig upp till år 6. Skolan med sexårsverksamheten inkluderad har 350 elever 
och ligger i en medelstor svensk stad. 
 
I samma byggnad som de åtta barnens sexårsverksamhet håller även år 1 och år 2 till. 
Sexåringarna har därför samma kapprum som barnen i dessa klasser samt gemensamma 
korridorer. En gång i veckan har de sångstund tillsammans med år 1 men därutöver är 
sexårsverksamheten skild från skolverksamheten. 
 
Då jag besökte gruppen hade de precis börjat med frivilliga s.k. skolaktiviteter som bestod av 
bokstavs- eller sifferarbete. Tiden ägnas därutöver mestadels åt s.k. fria stunder då barnen 
själva väljer aktivitet (lek, spel, teckning mm) eller lådjobb som är olika former av 
handarbete. 
 
Så säger barnen 
 
Sexåringarnas tankar om skolstarten 
 

• Brukar du tänka på att du skall börja skolan nästa år? 
 
För att indirekt få veta om barnen brukar tänka på att de skall börja skolan nästa år frågade jag 
dem vad som händer efter nästa sommar. Inget barn förstod omedelbart vad jag tänkte på utan 
jag tvingades ge dem flera ledtrådar och på så sätt leda dem fram till svaret. Detta tolkar jag 
som att de ännu inte börjat fundera så mycket på att de skall börja ettan även om de är 
införstådda med det och på den direkta frågan svarar så. Det är också viktigt att betänka att 
skolstarten i barnens perspektiv ligger ganska långt fram i tiden. Vid intervjuns genomförande 
hade de mer än en termin kvar i sexårsverksamheten. 
 
Så här säger två av flickorna… 
 

Intervjuare: Vad är det som händer efter sommaren, när nästa höst börjar? 
Vad ska ni göra då? 
Carin: Ääh… 
Klara: Ääh… 
Intervjuare: Då går ni inte kvar i sexårs längre? 
Carin: Ettan! 
Klara: Ettan! 

 
…och två pojkar: 
 

Intervjuare: Vad är det som händer efter nästa sommar? Vet ni vad som 
händer då? 
David: Nää. 
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Intervjuare: Vad är det ni ska göra då? 
David: Bada! 
Intervjuare: Efter sommaren, när det börjar bli höst? 
Martin: Börja ettan! 

 
Redan vid den första frågan blev jag införstådd med att flera av barnen inte skiljer mellan att 
gå i sexårsverksamhet och att gå i skola. Istället för att tala om att börja skolan säger de att de 
skall börja ettan. De anser att de redan går i skolan, förmodligen eftersom deras 
sexårsverksamhet är inrymd i skolbyggnaden. Detta är viktigt att vara observant på eftersom 
jag ibland kunde känna att barnen svarade på mina frågor med svar som relaterade till deras 
nuvarande verksamhet. Det är den rent fysiska skolbyggnaden som barnen då avser. 
 
På den direkta frågan om de brukar tänka på att de skall börja skolan efter sommaren svarade 
sex av barnen att de brukar göra det. De resterande två flickorna sade att de gör det ibland 
eller aldrig. Denna fråga bör dock betraktas med viss reservation eftersom barn ibland 
värderar frågor av denna typ och svarar så som de tror att intervjuaren vill att de skall svara. 
(Doverborg och Pramling, 1994) 
 

• Hur känner du dig när du tänker på skolstarten? 
 
Sex av barnen ger på olika sätt uttryck för att de oroar sig lite grand för den nalkande 
skolstarten även om alla åtta är överens om att det skall bli roligt och kul. Värt att notera är att 
de två flickor som inte uttrycker att de är nervösa är de som på föregående fråga svarade att de 
inte brukar tänka på skolstarten. Den oro de andra barnen ger uttryck för är både positivt 
”pirr” och ängslan som är av mer negativ last för barnen. Den negativa oron hänger ofta 
samman med att inte kunna eller att inte klara av. 
 

Intervjuare: Hur känner ni er när ni tänker på att ni ska börja skolan? 
Carin: Ääh…Vad sa du förresten? 
Intervjuare: Hur känner du dig när du tänker på att du ska börja skolan? 
Carin: Lite förvirrad…lite förvirrad. 
Intervjuare: Varför känner du dig lite förvirrad? 
Carin: För jag kan inte säga S och jag kan inte säga alla bokstäver. 

 
Den här flickan förstår inte betydelsen av ordet förvirrad. För henne betyder det förmodligen 
att vara lite nervös. Att inte kunna S är en oro som den här flickan återkommer till vid många 
tillfällen och som hon uppenbarligen själv upplever som ett stort problem. 
 
En annan flicka svarar så här. Också hon ger uttryck för oro. 
 

Intervjuare: Hur känner du dej när du tänker på att börja skolan? 
Klara: Ääh…Så här pirrigt där. (Pekar på magen) 
Intervjuare: Varför tycker du att det känns lite pirrigt? 
Klara: För att jag ska börja ettan. 
Intervjuare: Varför ska det bli lite pirrigt att börja ettan? 
Klara: För man får lära sej läsa och dä… 
Intervjuare: Varför känns det lite pirrigt att börja läsa? 
Klara: Ääh.. jag tycker det bara. 

 
En pojke som ofta blev ledsen och hamnade i konflikter svarade så här: 
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Intervjuare: Hur känner ni er när ni tänker på att ni ska börja skolan nästa år? 
Ville: Lite pirrigt. 
Intervjuare: Lite pirrigt? Varför då? 
Ville: ((Ynkligt)) Jag är lite dä. 
Intervjuare: Vad är det du är lite rädd för? 
Ville: Vet inte. 
Intervjuare: Kan du komma på någonting som gör att det känns lite pirrigt? 
Ville: Att jag ska bli mobbad. 

 
Två pojkar som svarade att det skall bli roligt och kul att börja ettan uttryckte också en oro av 
mer positiv karaktär eller ”positivt pirr”. De är helt enkelt nervösa för att det skall bli så 
spännande att börja ettan. 
 
De flesta barnen uttrycker alltså en viss oro. Två pojkar har dock uttryckt en oro som är 
positiv till sin karaktär. 
 

• Hur tror du att det är att gå i skolan? 
 
Alla de åtta intervjuade barnen tror att det är roligt och kul att gå i ettan. Anledningar som de 
uppger att de skall få lära sig läsa, lära sig matte och skriva läxor. Detta är svar som 
återkommer på flera av mina frågor och som visar på hur starkt dessa barn sammankopplar 
läsning och matematik med skolstarten.  
 
En av flickorna som jag vid mina besök i gruppen upplevt som mycket skolinriktad, ser en ny 
möjlighet i ettan som gör det roligt och där hon kan få vara omhändertagande och ta ansvar. 
Jag tolkar det också så att hon ser på sig själv som stor när hon väl får börja ettan: 
 

Intervjuare: Hur tror ni det är att gå i ettan och skolan?  
Carin: Det verkar ganska så roligt att gå i ettan. Då får jag en fadder. Barn 
från …Solkatten ska börja här för jag gick på Solkatten. 
Intervjuare: Så det är ett av dom som du ska ha som fadderbarn? 
Carin: Mmm. Jag tror det. 

 
Men samma flicka ger också uttryck för läsningen:   
 

Intervjuare: Det ska bli roligt alltså eftersom du ska få ett fadderbarn. Finns 
det fler anledningar till varför det ska bli roligt? 
Carin: Mm…för att man ska läsa och sånt i ettan. Man får…vad heter 
det…dom får …göra roliga grejer och viktiga och sånt.  
Intervjuare: Vad är roliga och viktiga grejer? 
Carin: Viktiga är att läsa och sånt. Roliga är…dom får göra ganska så roliga 
ibland som inte vi får när vi sitter och jobbar.  
 

Tyvärr kunde hon inte ge exempel på några roliga grejer. 
 
Här tar också en pojke upp s.k. skolarbete som anledningen till varför det skall bli kul att 
börja skolan: 
 

Intervjuare: Hur är det att gå i skolan tror ni? 
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Ville: Kul. 
Intervjuare: Kul? 
Ville: Kul att göra läxan. Lite svårt att göra läxan men man får hjälp. 

 
Både flickor och pojkar tycker alltså att det skall bli roligt att gå i skolan och hänvisar då till 
olika aktiviteter som de förknippar med skola. Det är intressant att se att det var just en flicka 
som tar upp det roliga med att ha ett fadderbarn och hon bekräftar därmed mina 
föreställningar om att flickor gärna tar ansvar för andra. 

 
• Tror du att något kommer att bli annorlunda mot hur det är nu när du 

börjar skolan? 
 
Jag frågade barnen om de tror att det kommer att bli annorlunda att börja ettan mot hur det är 
nu. Det här var en svår fråga för barnen att svara på även om jag bad dem att jämföra med 
sexårsverksamheten. Barn har svårt att se bortom nuet. De svarade att de inte tror att det 
kommer att bli speciellt annorlunda och inte heller jobbigare än nu. Två flickor sade att det 
som blir annorlunda är att man skall lära sig läsa och ha matte. 
 
Två pojkar har förstått att det inte förekommer några s.k. fria stunder när man går i skolan på 
riktigt. Den ene av dem säger: 
 

Sebastian: Man får jobba, man får jobba ända tills det är rast. 
 
Återigen uttrycker två flickor läsningens och räkningens centrala roll i skolan. De som tänker 
på att det skall bli mindre lek är pojkar. 
 
Sexåringarnas föreställningar om skolan 
 

• Vad är en skola för något? 
 
När vi samtalade om skolan blev det återigen tydligt att flera av de intervjuade barnen anser 
att de redan nu går i skolan. Jag kunde därför många gånger känna att barnen svarade mer på 
vad en sexårsverksamhet är än på vad skola och skolgång innebär. Å andra sidan är det ju den 
erfarenhet de har och mycket av det som gäller för sexårsverksamheten kan också överföras 
till skolan. 
 
När vi pratade om vad en skola är för någonting var mönstret att barnens svar antingen 
fokuserade på den fysiska utformningen av skolan eller de aktiviteter som försiggår där, i 
vissa fall på båda. 
 
Samtliga barn associerade på något sätt till skolan som fysisk miljö och nämnde såväl själva 
byggnaden som skolgård och fotbollsplan. 
 

Intervjuare: Vad är en skola för något? 
Sebastian: Tja, det är där det finns klasser. Det finns förskola också. 
Ville: Därför att det är så många hus och dä. 
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Just att skolor är stora svarade många av barnen. Andra nämnde skolgården, klätterställningen 
och att det finns barn på skolan. För att det finns klasser är också det ett vanligt svar. Ett barn, 
en pojke, säger att en skylt visar att det är en skola. 
 
Två flickor talade mycket om de aktiviteter som råder i skolan och som de upplever som 
skolans kännetecken: 
 

Intervjuare: Berätta för mig vad en skola är. Vad är en skola? 
Carin: I skolan är man när man ska ha viktiga grejer och ska gå till skogen 
och ska lära sig grejer. 
Intervjuare: Mm. 
Carin: Man ska gå i klasser och sånt. 
Intervjuare: Mm. Vad säger du då Klara? Berätta vad en skola är? 
Klara: Man ska lära sig att göra matteläxa och sådana saker. 

 
Lite senare svarar samma flickor också så här på hur man känner igen en skola: 
 

Carin: För det är som en skola. Det ser ut som det där barn jobbar och sånt. 
Intervjuare: Mm. 
Carin: Och man kanske vet att man ska börja där. 
Intervjuare: Vad säger du Klara? 
Ka: Ääh…ääh… Man kan gå in och om man ser att barn läser eller något sånt 
där, matteläxa, så kan man ju veta att det är en skola. 

 
Dessa båda flickor är som jag nämnt tidigare mycket skolanpassade. De svarade mycket och 
utförligt på de flesta av mina frågor. 
 
Även två pojkar tog upp skolaktiviteter som en del av vad en skola är för något: 
 

Intervjuare: Vad är en skola för något? 
David: En skola? Det är en stor klass och ett stort hus som man är i och läser 
läxor och så. 
Martin: Och lär sig engelska och så. 

 
Både flickor och pojkar uttrycker alltså svar som har med både skolans fysiska miljö och 
skolaktiviteter att göra. 
 

• Varför skall man gå i skolan? 
 
På frågan om varför man skall gå i skolan kan fyra olika kategorier återfinnas i barnens svar. 
Alla barnen uttrycker på olika sätt att det är för att man skall lära sig saker. De andra 
kategorierna är skola som en naturlig följd av att man blir äldre (mognad). Att skolan kan vara 
enförvaringsanstalt har genomskådats av en pojke. En flicka lyfter även fram tvånget. Man 
måste gå i skolan annars kommer polisen och tar en. 

 
Intervjuare: Varför ska man gå i skolan? 
Carin: För…för när man redan har gått i dagiset länge och man ska börja 
sexårs och nästa år ska man börja ettan och då ska man lära sig massa grejer. 
Klara: Om man inte har gått i skolan så kan polisen komma och ta en. 
Intervjuare: Så man måste gå i skolan? 
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Klara: Jaaa! 
Carin: Jaaa! 

 
Mognadsperspektivet återkommer även här i samtalet med två pojkar. Att den ene av dem 
knyter sexårsverksamheten mycket hårt samman med begreppet skola framkommer mycket 
tydligt inledningsvis: 
 

Intervjuare: Varför ska man gå i skolan då? 
Martin: Eftersom det är ganska roligt att gå där, för att man kan leka med så 
många grejer. 
David: Det är för att man ska kunna, det är för att man ska kunna lära sig hur 
det, hur det känns när man blir större. 
Martin: Och för att lära sig hur det är med läxorna som man aldrig har gjort 
när man går i sexårs. 

 
Ville har förstått att skolan inte bara är en plats där man lär sig saker. Den är också viktig för 
att barnen skall ha någonstans att vara. 

 
Ville: Man kan inte stanna hemma om någon är sjuk. Man kan inte bara stanna 
hemma. Vad heter det, om någon är sjuk och man kan inte stanna hemma när 
någon är på jobbet och vara ensam bara. 

 
Avslutningsvis ett citat som visar att skolan är en plats där man lär sig.  

 
Intervjuare: Varför ska man gå i skolan? 
Hedvig: För att man ska lära sig grejer. 
Intervjuare:Jaa. Vad är det man skall lära sig? 
Ingrid: Matte och så. 
Hedvig: Jag behöver inte lära mig att knyta [skosnören]för jag kan redan 
knyta. 
Ingrid: Kan jag också. 

 
Det här exemplet tycker jag är särskilt intressant eftersom det visar på vilket värde barn ger 
kunskaper som de tycker hör samman med skolan. Eftersom de här flickorna vid intervjuns 
genomförande ännu inte ansåg sig kunna räkna plockar de fram något annat som de tycker hör 
samman med skolan och som de redan kan. På så sätt kompenserar de att de ännu inte kan 
matematik. 

 
Att gå i skolan för att lära sig svarar både pojkar och flickor. De nämner att läsa, skriva, ha 
matte och läxor som exempel på vad man skall lära sig. Dessa aktiviteter har nämnts tidigare 
och de återkommer också senare i denna redovisning som svar på frågan vad man gör i 
skolan. I samtliga barns svar kan man också se en medvetenhet om att skolan innebär och 
bidrar till att göra barnen självständiga: Man kan inte bara stanna hemma, man skall ta ansvar 
för sina läxor och man måste knyta själv. 
 

• Vad gör man i skolan? 
 
Barnen är som sagt överens om att i skolan lär man sig läsa, har matte och skriver läxor. Läxa 
är dock ett begrepp som barnen inte riktigt förstår innebörden av men de förknippar det starkt 
med skolan. Ett vanligt svar är också att man skall sitta på stolarna och lyssna på fröken som 
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säger viktiga saker. Några barn, enbart pojkar, talar om att man skall få skriva på datorn. Två 
pojkar nämner också att man får lära sig engelska och om naturen. 
 
De här flickorna har tidigare i vårt samtal nämnt att man läser och räknar. De har svårt att 
komma på några fler saker: 
 

Intervjuare: Vad kan man annars göra i skolan då? Gör man mer saker i 
skolan än matte och läser? 
Ingrid: Nej, jag vet inte. 
Intervjuare: Vet du något annat man gör Hedvig? 
Hedvig: Sitter i bänken och lyssnar på fröken. 
Intervjuare: Jaa. Hur ska det bli att sitta i bänken och lyssna på fröken? 
Ingrid: Jobbigt. 
Hedvig: Man får sitta stilla så länge. 

 
De här två pojkarna är mycket olika. När den ene tänker på att ha rast i skolan, och kanske 
delvis hur det är i sexårsgruppen idag är den andre pojken så långt fram i tiden som år 5. 

 
Intervjuare: Vad gör man i skolan om dagarna? 
Ville: Man är ute på rast, man leker. 
Sebastian: Fast när man går i klasser då får man mest lära sig. I femman då 
kan man få vara med i Kannan och Vi i femman. 

 
Flickorna tar alltså i huvudsak upp läsa, skriva och ha matte medan pojkarna förutom detta 
nämner exempelvis datorer och andra ämnen. Pojkarna talar också i högre grad om saker som 
skall hända längre fram i tiden, exempelvis att läsa engelska och att vara med i Vi i femman. 
 

• Finns det något man inte kan/får göra när man går i skolan? 
 
Finns det saker man inte kan eller får göra när man går i skolan? På den frågan kan barnens 
svar i huvudsak delas in i två kategorier. Barnen svarade gladeligen på frågan och hade 
mycket att säga. Ibland tvingades jag dock att uppmuntra dem att göra jämförelser med 
sexårsverksamheten för att komma åt det som de upplever som specifikt för skolan. Att barn 
ofta ger svar som kan knytas till något som har hänt under den senaste tiden (Doverborg och 
Pramling, 1994) blir tydligt i den här frågan. Flera av barnen talar om en händelse då gruppen 
var på besök vid en kyrka och några av barnen rymde. Just regler är ofta väl uttalade i skolan, 
så även i sexårsverksamheten. Det är barnen tydligt medvetna om. 
 
Barnen räknar upp åtskilliga aktiviteter som inte är tillåtna. Man får inte nypas, rivas, slåss, 
äta godis eller rymma. I skolan får man inte heller leka utan man skall sitta i bänkarna och 
jobba. Vidare får man inte rita lika mycket säger barnen. De upplever att deras frihet kommer 
att begränsas. 
 
Två pojkar uttrycker sina tankar om vad man inte kan göra i skolan så här: 
 

Intervjuare: Är det något annat man inte kan göra när man går just i ettan? 
Martin: Man kan inte tvinga fröken. 
Intervjuare: Varför kan man inte tvinga fröken? 
David: Då blir fröken arg. 
Intervjuare: På vilket sätt skulle man kunna tvinga fröken? 
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Martin: Att man vill leka när man skriver läxorna. Men man får inte det. Och 
sen säger man och fröken säger nej och sen säger man tillbaka. 

 
Det är tydligt att de här båda pojkarna har bilden av att det är fröken som bestämmer i skolan 
och att friheten kommer att beskäras då de börjar ettan. 
 
Alla sexåringarna tar upp regler och saker som inte är tillåtna. Alla pojkarna tar upp 
avsaknaden av fria stunder medan bara en av flickorna gör det. Tyder detta på att flickorna är 
mer skolmogna än pojkarna och därför inte kommer att sakna leken lika mycket? 
 
Sexåringarnas tankar om läraren 
 

• Lärarens roll i skolan 
 
Jag var också intresserad av hur sexåringarna uttrycker sina tankar och föreställningar om 
läraren som jag antog vara en central figur för barnen då de tänker på skolan. En iakttagelse 
värd att nämna i sammanhanget är att lärare precis som jag väntat mig inte är ett ord som 
barnen själva använder sig av. Istället använder de sig av fröken även om ordens innebörder 
är densamma för dem. 
 
Lärare är i skolan av två anledningar enligt barnen. Detta framkommer i de tre frågorna vad 
en lärare är, gör och varför det skall vara lärare i skolan. Detta kan därför anses vara barnens 
sanna uppfattningar. Läraren är i skolan för att lära barnen och för att upprätthålla ordningen i 
skolan så att barnen inte slåss och rymmer. 
 
Så här sade de båda pratglada flickorna: 
 

Intervjuare: Vad är en lärare? 
Carin: Jag vet! En fröken som lär mig massa grejer. 
Klara: Den är bra för man kan lära sig jätte mycket av läraren. 

 
Och så här uttrycker två av pojkarna några av sina funderingar om varför lärare behövs i 
skolan: 
 

Intervjuare: Varför skall det vara lärare i skolan? 
David: Så man kan lära sig saker. 
Martin: Just det, annars kunde man bara bråka utan att någon sa till. 
David: Då skulle jag springit iväg och hoppat hem till mamma. 

 
Föreställningarna om lärarna i skolan tror jag har sin grund i barnens erfarenheter från dagis 
och förskola för visst är det så att fröknarna även där talar om vad barnen skall göra samt 
upprätthåller ordningen. 
 

Intervjuare: Varför ska det vara lärare i skolan? Måste det vara lärare i 
skolan? 
Ingrid: Ja, som sköter barnen. 
Intervjuare: Mm. Vad skulle hända om det inte var lärare i skolan? 
Ingrid: Att dom skulle bråka och slåss och så där. 
Hedvig: Och rymma från skolgården. 
Ingrid: Och då blir mammorna ledsna.  
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Ville säger så här när jag undrar vad en lärare gör i skolan: 
 

Ville: Han håller i en sådan här pinne och visar. Så skriver man det i 
matteboken. 

 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att barnen uttrycker överensstämmelse då de talar om 
läraren eller fröken som de hellre säger. Fröken ska vara i skolan för att barnen skall kunna 
lära sig och för att det skall vara lugn och ro och så inga barn rymmer. Barnen ser fröken som 
den som i huvudsak är aktiv i klassrummet medan de har svårt att se sin egen del i lärandet. 
 
Hur sexåringarna lärt sig om skola och skolstart 
 
Avslutningsvis var jag intresserad av hur barnen uttrycker att de har lärt sig det de tidigare 
berättat om skolstart och skola. Det här var svåra frågor för flera av barnen och ett 
återkommande drag var att barnen istället gav exempel på färdigheter som de förknippar med 
skolan som de tycker att de behärskar, och hur de lärt dessa. Doverborg och Pramling (1994) 
understryker att barn har svårt att förklara hur de lär, speciellt när det rör sig om att förklara 
något som man vet. Den här frågan kom också precis som här sist i intervjun och flera barn 
var därför märkbart trötta. Från två pojkar saknar jag därför svar på denna fråga. 
  
Alla de intervjuade barnen känner barn som går i skolan, både som de lärt känna under sin tid 
i sexårsverksamheten och från fritiden. Några av dem berättade också att de har syskon som 
går i skolan. Barnen uppger att de lärt sig vad man gör i skolan av dessa äldre kamrater. Att 
också föräldrarnas gett sin syn på saken visas i flera svar. 
 
De två pratglada flickorna berättade att de lärt sig av sina faddrar i ettan men även av sina 
syskon som de brukar leka skola med: 
 

Intervjuare: Är det några mer som har berättat än faddrarna om vad man gör i 
ettan? 
Carin: Nej, det är ingen mer. Joo! Emma och Alma. Och Christoffer. 
Christoffer är min lillebror fast han kan skriva ABCD bättre än mig och läsa 
och så, än och skriva menar jag. Eller, jag är bättre. Och så lär jag mig när 
jag vi leker skola. 
Intervjuare: Leker ni skola hemma? 
Carin: Jaa. Och, och det är sant, jag lär mig massa grejer och Christoffer lär 
mig och Christoffer lär sig också. 
Intervjuare: Mm Har du lärt dig… 
Klara: Emma har en sådan här svart tavla, en sådan där som man kan rita på 
och Emma och jag leker skola hemma ibland. Idag lovade jag Emma att vi 
skulle leka skola. Och då när jag kommer hem ska vi leka skola. Och Emma 
ska vara fröken och lära mig läsa och så där. 
Intervjuare: Mm 
Klara: Och fråga vilka bokstäver det är och…och sådär. Det är hon som har 
lärt mig att rita så fint. 

 
Fyra barn nämner att de har lärt sig om skolan och vad man gör i skolan av teveprogram 
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Hedvig: Jag har tre filmer som heter Magnus, Eva och Brasse och dom gör 
massa saker som man kan lära sig. 
Ingrid: Och räkna 1, 2, 3, och så där. Jag kan räkna baklänges. 

 
Bara två av barnen, två flickor, säger att de har lärt sig i sexårsverksamheten om skolan. Det 
de då tänker på är färdigheter som de förknippar med skolan, tex att skriva sitt namn och 
räkna baklänges. 
 
I huvudsak är det alltså föräldrar, äldre barn och TV som sexåringarna uppger som bakgrund 
till de föreställningar de har. 
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Sammanfattande diskussion  
 

Perspektiv på skolstart och skola 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och 
föreställningar om skolstart och skola samt var de säger att de har lärt sig detta. Min 
litteraturstudie visar att sexårsåldern är en omvälvande period för barn såväl fysiskt som 
psykiskt. Barnen befinner sig på många sätt i gränslandet mellan att vara små och att vara 
stora. (Alin-Åkerman 1980; Jancke 1993; Diderichsen m.fl. 1997) Till detta läggs sedan också 
skolstarten som många barn känner oro inför, bl a eftersom det är en händelse full av så 
mycket förväntan. Det är dock inte bara barnen själva som har dessa förväntningar utan också 
många personer i deras omgivning. Skolstart och skolgång är något som jag anser förenar 
generationer; något som vi alla har förväntningar, föreställningar eller minnen av. Dessa tror 
jag inte heller att vi är sena att dela med oss av till barn som ännu inte på riktigt mött skolans 
värld, vilket nog är på både gott och ont. Detta tar också Dahlgren och Olsson (1985) upp. 
Även sexåringarna i min undersökning ger uttryck för ängslan. Som pedagog men också som 
vuxen i allmänhet tycker jag precis som Dahlgren och Olsson att det är viktigt att ha det här i 
bakhuvudet då man möter förskolebarn och skolstartande förstaklassare. Det är viktigt att vi 
tar oss tid att lyssna på och prata med barnen om vad de tänker och känner, för att om möjligt 
kunna avdramatisera skolstarten. Att känna trygghet är för mig ett av de grundläggande behov 
som jag tror måste vara uppfyllt för att inlärning skall kunna ske, vilket ju är ett av 
huvudmålen för skolgång. Och just att inte veta vad som skall ske, att kanske hamna i en ny 
miljö och inte veta vilka krav som skall ställas på en, kan allt bidra till en känsla av otrygghet 
som alltså flera av barnen i såväl min litteraturstudie som egen undersökning uttrycker. Detta 
visar också på vikten att arbeta med barnens självkänsla, något som jag tycker bör vara ett lika 
naturligt inslag i skolvardagen som läsning och skrivning. 
 
Undersökningarna i min litteraturstudie visar också att sexåringar tycker att det skall bli roligt 
att ta klivet in i skolans värld. Detta visar bl a de sexåringar Jancke (1994) intervjuat i både 
ord och glada miner på teckningar. Så säger även de sexåringar jag själv intervjuat. Trots att 
flera av dem är oroliga så tycker de alla att det skall bli roligt att börja skolan. Dessutom tror 
och förväntar de sig att det ska vara roligt i skolan. Likväl som vi måste ta barnens oro på 
allvar så måste vi också möta barnens höga förväntningar på skolan. Många med mig har 
säkert upplevt besvikelsen över att inte få några läxor vid skolstarten, vilka man sett fram 
emot så mycket. Ställer man de här frågorna till barn som gått ett tag i skolan så tror jag tyvärr 
att svaren ofta blir de motsatta. Skolan verkar ha förmågan att döda skolstartarnas 
förväntningar och entusiasm mycket fort. Frågan är vad skolan egentligen gör med barnen då 
de möter skolans värld och varför vi inte lyckas leva upp till deras förväntningar? Kanske är 
detta en fråga för framtida forskning? 
 
Läsa, skriva, räkna och göra läxor. Ingenting förknippar sexåringarna i min lilla studie så 
starkt med skola som just detta och inte heller barnen i övriga refererade 
undersökningar.(Dahlgren och Olsson, 1985; Jancke 1995; Kullberg 1991, 1992; Pramling, 
Klerfelt och Williams Graneld 1995) Detta är på både gott och ont. Att träda in i lärandets 
kultur får dem att känna sig stora skriver Pramling, Klerfelt och Williams Graneld samtidigt 
som tankarna på läsning och skrivning kan ge upphov till oro hos barnen, vilket bl a en flicka 
i min undersökning uttrycker. Sexårsåldern är en period då intresset för det skrivna språket 
och symbolförståelsen utvecklas mycket. Det skrivna språkets värld hägrar. Dessutom ökar 
intresset för skolkunskaper överhuvudtaget så det är lätt att förstå barnens entusiasm. 



  23 

(Diderichsen m.fl. 1994) För barnen blir skolan nästan magiskt laddad vilket framkommer hos 
både Kullberg (1991,1992) och Dahlgren och Olsson (1985). Kullberg skriver t ex att barnen 
tror att kunskapen bara skall hoppa in i huvudet en dag utan att de själv behöver anstränga sig. 
Dahlgren och Olsson konstaterar att barnen tror att läraren skall lära dem läsa så fort de tar 
steget över skolans tröskel.  
Att barnen är för små för att se sin egen aktiva roll i lärandet är ingenting som förvånar mig. 
Det jag är rädd för är de besvikelser som en del barn tyvärr får uppleva då de får svårigheter 
med läs- och skrivinlärningen eller den första matematiken. Intressant i sammanhanget är det 
faktum att Dahlgren och Olsson har observerat att läsning är det de allra flesta barn nämner 
först när de talar om skolan. Detta har jag inte själv upplevt vid mina intervjuer. Kan detta ha 
något att göra med att deras undersökning går tillbaka till 1985? Jag föreställer mig nämligen 
att det är vanligare i dag än vad det var då att barnen redan kan läsa då de börjar skolan. 
 
Att läsa, skriva, räkna och sitta i bänkarna och jobba hela dagarna tycker barnen skall bli 
roligt eftersom det är detta de förknippar med skolgång. Detta skriver Pramling, Klerfelt och 
Williams Graneld (1995). Å andra sidan visar sig också en saknad hos barnen efter att inte få 
leka. Flera av de sexåringar jag intervjuat uttrycker något av en uppgivenhet över att inte få ha 
några fria stunder med egen lek och över att bara sitta stilla. Som t ex Sebastian säger: ”Man 
får jobba, man får jobba ända tills det är rast.” Med tanke på hur stort rörelsebehovet är och 
hur central leken fortfarande är i den här åldern är det lätt att förstå deras uppgivenhet. Nu för 
tiden tror jag dock att de flesta vuxna ser leken som ett självklart inslag även i skolans lägre år 
och inte enbart hänvisad till rasterna. När vi talar med barnen om skolan har vi nog dock en 
tendens att fokusera på det som skiljer skolan från det barnen tidigare är vana vid vilket jag 
tror ligger bakom de här föreställningarna hos barnen. Ofta talar vi nog som vuxna om skolan 
i sammanhang då vi vill få barnen att uppföra sig. Vi säger kanske: ”Du måste lära dig att sitta 
still på stolen för det gör man i skolan” eller ”Så gör inte skolbarn!” Säkert har vi som 
förälder, lärare eller vuxen i allmänhet också en önskan att förbereda barnen inför det nya som 
skolan faktiskt innebär. Jag tycker dock att det är viktigt att komma ihåg att det vi som vuxna 
säger till barnen är det som de uppfattar som det riktiga och sanna och att vi därför behöver 
fundera på vad vi säger. Sexåringarna i min undersökning säger ju t ex att det är föräldrar, 
syskon och äldre kamrater som i huvudsak berättat om hur det är i skolan. Dessa barnens 
tankar om att deras frihet kommer att minska visar på betydelsen av en långtgående 
samverkan mellan förskola och skola för att övergången till skolan inte skall bli så markant 
utan snarare gradvis. Barnens måste göras medvetna om att det finns frihet även i skolan och 
att de kan och har möjlighet att påverka fröken. 
 
Sexåringarna, både de jag själv intervjuat och de som kommer till tals i min litteraturstudie 
uttrycker en rad viktiga föreställningar om skolstart och skola. 
Avslutningsvis vill jag därför återigen betona att jag som lärare anser det vara värdefullt att  
ha en insikt i möjliga föreställningar som barn kan ha kring skola och skolstart eftersom det 
kan hjälpa oss att också förstå det enskilda barnet. 
 
Reflektioner kring resultat och metod  
 
Eftersom min undersökning består av så få intervjuer har det varit omöjligt att dra några 
generella slutsatser. Den skall därför enbart ses som exempel på hur det kan se ut. Mitt arbete 
visar dock på att barn som står inför att börja skolan har och kan uttrycka tankar och 
föreställningar om både skolan och skolstarten och dessutom är ganska samstämmiga i många 
svar. 
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Den skola som de intervjuade barnen har sin sexårsverksamhet förlagd till är lite speciell på så 
sätt att sexårsverksamheten är inhyst i samma byggnad som lågstadiet och att de därmed hela 
tiden har skolan tätt inpå sig. Detta kan ha påverkat mitt resultat på så sätt att de här 
sexåringarna har svårare att skilja på vad som är sexårsverksamhet och vad som är skola. 
Mina intervjuer gjordes dessutom under hösten, då sexåringarna hade mer än halva tiden i 
sexårsgruppen kvar. Hade jag istället besökt gruppen inför sommarlovet hade jag nog kunnat 
vänta mig åtminstone delvis andra svar. Jag antar att det inte är alltför våghalsigt att ta för 
givet att fröken och sexåringarna talar mer om skolan och förbereder inför starten i ettan 
under vårterminen. I min undersökning som alltså ägde rum under höstterminens senare hälft 
uttrycker t ex bara två av sexåringarna att de lärt sig om skolan i sexårsverksamheten. 
 
Också det faktum att jag inte har någon erfarenhet att intervjua barn vill jag ta upp i 
sammanhanget. Då jag i efterhand lyssnade igenom och transkriberade mina intervjuer 
upptäckte jag saker som jag inte reflekterat kring under intervjuernas gång och som jag borde 
ha låtit barnen vidareutveckla sina svar. En annan svårighet är att barnen inte är vana vid att få 
en vuxen persons odelade uppmärksamhet på det sätt de fått under intervjuerna.  
 
Framtida forskning 
 
Att genomföra den här studien har jag tyckt varit mycket intressant, inte minst av det skälet att 
man i vanliga sammanhang mycket sällan har tid att lyssna på barn på det här sättet. Jag har 
fått en första inblick i arbetet med att intervjua små barn, något som gett mersmak. Och 
barnens svar har väckt nya tankar och funderingar hos mig som jag inom ramen för detta 
examensarbete tyvärr inte haft möjlighet att undersöka men som jag gärna skulle ägna mitt 
intresse i eventuella framtida undersökningar. Något jag har funderat över är hur människor 
retrospektivt berättar om sin skolstart och första tid i skolan. Vilka minnen och känslor finns 
kvar även senare i livet? Vad säger t.ex. de barn jag här intervjuat om sin skolstart om några 
år? Jag skulle även finna det intressant att se skolstarten och de första skolåren ur andras 
perspektiv, exempelvis lärares och föräldrars. Jag tycker att det här ämnet är så viktigt att det 
tål att uppmärksammas i fler studier.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Jag heter Elisabeth Ljunggren och går sista terminen på grundskollärarprogrammet år 1-7. För 
tillfället skriver jag mitt examensarbete som handlar om sexåringars tankar och föreställningar 
om skola. En del av arbetet skall baseras på intervjuer med några sexåringar och jag har tagit 
kontakt med (namnet på sexårsgruppen) eftersom jag tidigare gjort min slutpraktik på 
(skolans namn).  
 
I min uppsats kommer såväl barnens namn som skolans att vara fingerade.  
 
Om du inte vill att ditt barn skall delta i intervjun eller har några frågor ber jag dig ta kontakt 
med mig per telefon eller e-mail senast måndagen den 12 november. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elisabeth Ljunggren 
013-14 74 96 
elilj168@student.liu.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 
 
Inför skolstarten 
 

• Brukar du tänka på att du skall börja skolan nästa år? Vad tänker du då? 
 

• Hur känner du dig när du tänker på skolstarten? 
 

• Tror du att något kommer att bli annorlunda när du börjar skolan? 
 
 
 
Skolan 
 

• Vad är en skola för något? 
 

• Varför skall man gå i skolan? 
 

• Vad kan man göra i skolan? 
 

• Vet du något man inte kan/får göra i skolan? 
 
 
 
Läraren 
 

• Vad är en lärare? 
 

• Vad gör en lärare? 
 

• Varför skall det vara lärare i skolan? 
 
 
 

• Hur har du lärt dig om skolan? 
• Känner du någon som går i skolan? 

 
 
 
 
 


