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Vikten av att barn redan tidigt trivs i skolan
• Tidig positiv skolanpassning relaterat till:
• Framtida positiva skolresultat (Anderman, Maehr, & Midgley, 1999; Monahan, Oesterle, & Hawkins, 2010)
• Lägre risk psykosociala problem senare i livet (Bond et al., 2007)

• Kunskapen viktigt för att kunna utveckla insatser som främjar tidigt
positiv skolanpassning, och således förebygger annan framtida
problematik.

Skolanpassning – att trivas bra och prestera i
skolan
• Skolanpassning omfattande begrepp som syftar till hur barnet
anpassar sig både socialt, beteendemässigt och akademiskt i skolan
inklusive aspekter såsom:
• Barnets samhörighet och anknytning till skolan, det vill säga i vilken
utsträckning trivs och har bra relationer till lärare och kamrater
• Om barnet följer regler i skolan
• Barns skolprestationer

Flera tänkbara förklaringar till tidig
skolanpassning
• Flera tänkbara förklaringar kopplats till att barn tidigt anpassar sig till
skolan:
•
•
•
•

Faktorer hos barnet
Barnets relation till lärare och kamrater i förskolan
Faktorer i förskolan
Faktorer i familjen

• Men
• Har studerats separat från varandra och utan fokus på den viktiga övergång
från förskola till skola

Syftet med SOFIA gillar skolan
• Övergripande syfte med SOFIA gillar skolan:
• Varför uppvisar vissa barn en tidig positiv skolanpassning medan andra inte
gör det?
• Identifiera olika risk- och skyddsfaktorer och utvecklingsvägar för tidig positiv
och negativ skolanpassning genom att studera olika förskole-/skolfaktorer,
familje- och föräldra-barnfaktorer?

I denna presentation
• Vilka faktorer hos
• i) barnet,
• ii) barnets relationer i och till förskolan,
• iii) i skolans struktur och funktion i förskoleålder

• Påverkar barnets kunskapsnivå i matematik och svenska i lågstadiet.
• Över, under eller i linje med kunskapskraven?
• Ökad eller minskad risk för bättre eller sämre resultat jämför med att ligga
kring genomsnittet?

VÅG 1 (2010)
BARN 3-5 ÅR GAMLA
Faktorer hos barnen
• Normbrytande beteende
• Svårigheter empati
• Symptom på ADHD
• Orolig och ledsen
• Positiva sociala förmågor
Barnets relation i och till förskolan
• Barnet blir retad/slagen av andra i förskolan
• Barnets trivs bra i förskolan

Faktorer i förskolans struktur och funktion
• Personaltäthet (antal barn per
heltidspedagog)
• En god, positiv arbetsmiljö bland pedagoger
• En god pedagog-föräldrarelation

VÅG 4 (2015)
BARN 8-10 ÅR GAMLA
Prestation över
kunskapskraven i matematik
och/eller svenska jämfört
med att vara i linje med
kunskapskraven

Att vara i linje med
kunskapskraven i matematik
och svenska

Prestation under
kunskapskraven i matematik
och/eller svenska jämfört
med att vara i linje med
kunskapskraven

• 2 påståenden
• Pedagogenkät
• Är ofta ängslig, orolig
eller nervös
• Är ofta nedstämd eller
ledsen (t.ex. grubblar,
gråter, är bekymrad,
sitter själv och ser
ledsen ut, etc.)

Social förmåga

• 18 påståenden
• Pedagogenkät
• T.ex.
• Har ofta svårt att
hålla händer och fötter
stilla eller att sitta still
• Springer ofta omkring,
klänger eller klättrar
mer än vad som anses
lämpligt
• Avbryter ofta andra
eller tränger sig på
(t.ex. kastar sig in i
andras samtal eller
aktiviteter)

Orolig och ledsen

• 10 påståenden
• Pedagogenkät
• T.ex.
• Uttrycker sällan
medkänsla för andra
• Verkar oftast inte
dela andras glädje
och sorg
• Verkar aldrig ha
dåligt samvete för
saker som han/hon
gjort

ADHD symtom

• 10 påståenden
• Vårdnadshavarenkät
• T.ex.
• Har retat andra
• Har brutit mot viktiga
regler på förskolan
• Har hotat någon
• Har slagit, rivit, puttat,
sparkat eller kastat
något på andra utan
påtaglig anledning
• Har tagit saker utan lov
som tillhör någon annan
• Har medvetet tagit
sönder eller förstört något

Empatisvårigheter

Normbrytande beteende

Faktorer hos barnen
• 5 påståenden
• Pedagogenkät
• T.ex.
• Att ha ögonkontakt
när han/hon pratar
med någon
• Att tydligt och artigt
tacka för sig (t.ex. vid
mat, mellanmål, etc).
• Att svara artigt och
trevligt när han/hon
blir tilltalad.

•
•
•
•

2 påståenden
Pedagogenkät
Blir ofta retad av andra barn.
Blir ofta slagen eller på annat
sätt fysiskt utsatt av andra
barn.

Trivas i förskola

Retad/slagen av andra
barn

Barnets relation i och till förskolan

• 1 påståenden
• Pedagogenkät
• Verkar trivas väldigt bra i
förskolan

2 frågor
Rektorsenkäten
Antalet barn
Antalet heltidsanställd pedagoger
=antalet barn per heltidsanställd
pedagog

• 5 påståenden
• Rektorsenkäten
• I arbetslaget är det högt i tak.
Personal vågar kritisera och ha
avvikande åsikter
• Arbetslaget har ofta diskussioner
som leder till nya lösningar och
idéer
• Arbetslaget arbetar försvåras på
grund av revirgränser mellan
medarbetare
• Personalen arbetslaget är måna att
dela med sig av sina kunskaper och
sina erfarenheter:
• Det är ett bra samarbete inom
arbetslaget

Pedagog-föräldrarelation

•
•
•
•
•

Arbetsmiljö bland pedagoger

Personaltäthet

Faktorer i förskolans struktur och funktion
• 4 påståenden
• Pedagogenkät
• Hur är din kontakt med
vårdnadshavaren
• Är du nöjd med kontakten med
barnets vårdnadshavare
• Anser du att du når fram med
information m barnet till
vårdnadshavaren
• Uppfattar du att
vårdnadshavaren berättar om
saker om barnet är det behövs

Hur presterar barnen i skolan?

•Vilka faktorer redan i förskolan ökar eller
minskar risken för att presentera över/under
kunskapskraven i matematik och svenska i
tidig skolålder?

Skolprestation i svenska och matematik när barnen var 8-10 år
gamla
Faktorer i förskoleålder,
när barnen var 3-5 år gamla

Prestation under kunskapskraven i något av
eller både i matematik och svenska jämfört
med att vara i linje med kunskapskraven
Flickor
Oddskvot

Prestation över kunskapskraven i både
matematik och svenska jämfört med
att vara i linje med kunskapskraven

Pojkar
Oddskvot

Flickor
Oddskvot

Pojkar
Oddskvot

Faktorer hos barnet
Barnet uppvisar normbrytande beteende

-

-

-

-

Barnet har svårigheter med
empatiförmåga
Barnet har koncentrationssvårigheter,
svårt att sitta still, svårt att hämma sig
(symtom på ADHD)
Barnet har internaliserade problem (är
orolig, ledsen)

-

-

-

-

1.69*

1.89*

0.54*

0.47*

-

-

-

-

-

0.61*

2.05*

-

Barnet uppvisar positiva sociala förmågor

* = Oddskvoten är statistiskt säkerställd. Samtliga faktorer i förskolan är bedömda av förskolepedagoger och prestationerna i
skolan av lärare.
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Skolprestation i svenska och matematik när barnen var 8-10
år gamla

Faktorer i förskoleålder,
när barnen var 3-5 år gamla

Prestation under kunskapskraven i
något av eller både i matematik och
svenska jämfört med att vara i linje
med kunskapskraven

Prestation över kunskapskraven i både
matematik och svenska jämfört med
att vara i linje med kunskapskraven

Flickor
Oddskvot

Pojkar
Oddskvot

Flickor
Oddskvot

Pojkar
Oddskvot

3.00*

1.64*

-

-

-

-

-

-

Personaltäthet (antal barn per heltidspedagog)

-

-

-

-

En god, positiv arbetsmiljö bland pedagoger

-

-

-

-

0.57*

0.43*

-

-

Barnets relationer i och till förskolan
Barnet är utsatt av andra i förskolan (blir retad
etc.)

Barnet trivs bra i förskolan
Faktorer i förskolans struktur och funktion

En god pedagog-föräldrarelation

* = Oddskvoten är statistiskt säkerställd. Samtliga faktorer i förskolan är bedömda av förskolepedagoger och prestationerna i
skolan av lärare.
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Slutsatser
• Majoriteten av barn ligger i linje med eller över kunskapskraven i
skolan
• Fler pojkar än flickor ligger under kunskapskraven, och fler flickor än pojkar
över

• I förskoleålder identifierades en antal riskfaktorer för negativ
skolprestation i tidig skolålder:
• Koncentrationssvårigheter (ADHD symptom), bristande social förmåga, att bli
utsatt av andra elever och bristande pedagog-föräldrarelation

Slutsatser
• Kan könsskillnader i de identifierade riskfaktorerna förklara
könsskillnader i skolprestation?
• Pojkar rapporterar högre nivåer i tre av fyra riskfaktorer:
• Koncentrationssvårigheter (ADHD symptom), bristande social förmåga och att
bli utsatt av andra elever
• Dvs pojkar har mer av dessa riskfaktorer jämfört med flickor

Praktiska implikationer
• Ett antal riskfaktorer för låg skolprestation relaterade både till barnet,
relationer i och till förskolan samt i förskolans struktur identifierades.
• Redan tidigt i förskolan rikta insatser mot
• Barns koncentrations- och hämningsförmågor (självkontroll) samt stärka barns
positiva sociala förmågor
och
• Mobbning/utsatthet och främjande av goda pedagog-föräldrarelationer

• Hur kommer SOFIA-barnen fortsätta att anpassa sig till skolan?

Tack för att ni lyssnade!
www.sofiastudien.nu
sofiastudien@oru.se

