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Resumé 

Artiklen argumenterer for nødvendigheden af at børnene oplever sammenhæng og helhed i 

overgangen fra børnehave til SFO og skole. En manglende kontinuitet er en barriere for at 

børnene finder sig tilpas i børnehaveklassen og derfor får de et ringere udbytte af undervisningen 

og livet i børnehaveklassen. Der redegøres teoretisk for begrebet kontinuitet og gennem nogle 

praksisbeskrivelser vises hvordan et udvidet samarbejde mellem pædagoger og lærere kan 

bidrage til at børnene/eleverne opnår kontinuitet i erfaringerne – og dermed en god skolestart.    
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Overgang fra dagtilbud til skole - pædagoger og lærere i samarbejde 

 

Når børn glæder sig til at begynde i skolen er det et paradoks, at skolestarten 

alligevel er lidt af en byrde for nogle børn. 

 

I mange børnehaver er der et særligt stabilt børnefællesskab mellem de ældste børn i børnehaven.  

De har som oftest kendt hinanden i flere år, de har lært hinandens særheder og styrker at kende, 

og med pædagogers støtte er udviklet en børnegruppe med sammenhold og solidaritet. Fordi de 

yngre børn ser op til de ældste børn kan denne børnegruppe inspirerer de yngre børn og fungere 

som lokomotiv for udvikling af børnehavens kultur.  

De store børn mærker også en særlig opmærksomhed fra de voksne og har også en klar 

opfattelse af at være noget særligt (en selvfølelse som også må præge børnene i de øvrige 

aldersgrupper). De har for længst erobret børnehavens kultur. De kender børnehavens værdier, 

både de eksplicitte og de der bare virker umærkeligt, de der ’sidder i væggene’ (Ekholm & 

Hedin, 1993). Men fordi de er så fortrolige med hverdagslivet har de som oftest bidraget aktivt til 

udvikling af børnehaven og dens muligheder. Det er med Claus Horstmans ord (2002) således at 

de på deres sidste børnehavedag kan sige: Den her børnehave ville ikke være hvad den er i dag, 

hvis jeg/vi ikke havde været her. 

De ældste børn har erhvervet sig en udtalt tilhørsfølelse til deres børnehave og til 

børnefællesskabet samt en grundfølelse af at mestre hverdagslivets udfordringer. Og netop 

derfor, er det så sårbart for dem at forlade børnehaven og begynde i SFO og skole.  

De forlader den trygge og sikre base, hvor de agerer som superkompetente og fra dag til 

dag ankommer til et hverdagsliv karakteriseret af masser af nye børn og voksne, nye værdier og 

omgangsformer og måske også et fagligt indhold som virker uforståeligt for dem. 

Selv om børnene gennem det sidste år i børnehaven har deltaget i skoleforberedende 

aktiviteter og arbejdet med skolerelevante emner og opgaver og dermed har opnået formel 

skoleparathed, kan det være svært for mange børn at forholde sig til og forstå alt det nye. 

Forskning viser (Broström, 2003b), at børns læring i børnehaven i et vist omfang forbliver 

i børnehaven og at børnene begynder forfra i børnehaveklassen. Børnene kan ikke genkende 

læringsaktiviteterne i børnehaveklassen. Selv om de faglige udfordringer i børnehaveklassen 

delvist svarer til hvad de lærte i børnehaven, opleves det af mange børn som noget helt nyt. De er 
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blevet rigtig gode til at gå i børnehave men nogle kan ikke overføre deres læring til 

børnehaveklassen. Deres læring er kontekstuel (Broström, 2003). 

Problemet består i at børnene ikke i tilstrækkeligt omfang finder sig tilpas i 

børnehaveklassen. Hermed menes ikke blot at barnet indretter sig i overensstemmelse med 

skolens værdier og udvise acceptabelt adfærd, men derimod at det ’finder sig tilpas’, det vil sige 

at det finder sig godt til rette og bliver involveret i det nye miljø (Ladd & Price, 1987). Med 

andre ord at barnet har en oplevelse af trivsel (Broström, 2009), hvilket bl.a. betyder at det indgår 

i samspil med andre og har følelsesmæssige relationer, at det bidrager til fællesskabet, at det 

møder passende udfordringer, at det har mulighed for at være udforskende samt at der er 

kontinuitet i dets erfaringsdannelse. 

 

Problemer ved skolestart - diskontinuitet 

Men det er lidt paradoksalt, at mange børn har svært ved at finde sig tilpas i det nye miljø i 

skolen. Det står i modsætning til at de i børnehaven glædede de sig over at være ’de store’ og 

være dem, der snart skulle begynde i skolen. De fik skoletaske og penalhus til en mindre formue 

og overvandt kriller i maven og de kom godt igennem den første skoledag hvor far og mor var 

med i klassen. Men så udebliver den store glæde for nogle børn. Trivslen vil ikke indfinde sig. 

Selv om det enkelte barn har sine grunde, er der tilsyneladende en række fælles faktorer på 

spil. Fra dag til dag får barnet en ny identitet: 

Fra dag til dag hører det ikke mere til ’de store’, men derimod til ’de små’ og må 

eksperimentere med at udfylde denne nye rolle og position. Endvidere udskifter barnet sin 

identitet som legebarn til at blive skoleelev (Broström, 2010). Børnehavebarnet er i et vist 

omfang selvbestemmende og selvstyrende men i skolen skal det hurtigt indrette sig efter en 

fremmedstyring, en lærerstyring. I skolen mødes børnene af en helt ny form for disciplinering, 

hvor der er meget de ’skal’. 

I tilknytning til den øgede disciplinering møder barnet i sagens natur et nyt fagligt indhold. 

Kravet om at tilegne sig nye kundskaber og færdigheder er tydeligt, og læringsmiljøet og kravet 

til læringens form og indhold er ofte mere formaliseret sammenlignet med børnehavens 

legeorienterede læringsmåder. Selv om børnene ser frem til ’at lære nyt, fx at lære at læse, skrive 

og regne, kan det alligevel føles overvældende. 
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Børnene forlader det trygge, kendte og overskuelige mindre børnehavemiljø og slippes løs 

i skolens større fysiske miljø, ofte et bygningskompleks med labyrintkarakter, hvilket gør det 

svært for børn at orientere sig. 

I skolen møder børnene også mere komplekse sociale mønstre. Der er ikke bare tale om et 

stort antal af nye børn og voksne, men også krav om at skabe og mestre uendelig mange nye 

sociale relationer. Det sammenhold og gruppefølelse de havde i børnehaven er splintret til 

atomer og børnene kastes ud i det sociale hav, hvor de må klare sig selv. I skolen er der færre 

voksne omkring børnene. Sammenlignet med den sociale støtte børn får i børnehaven er de i 

skolen overladt til sig selv. En skolebegynder siger det således: ”Hvis man er ked af det, så må 

man selv ordne det”. 

Endelig har børnene travlt med at bearbejde deres skolesyn. De har overtaget kulturens 

negative skolesyn fx repræsenteret af onkel Viggo og storebror, og som delvist også er formidlet 

af pædagogerne i forbindelse med skoleforberedelserne det sidste halve år inden skolestart. I et 

interviewstudie (Wagner & Broström, under udarbejdelse) med fire-femårige børn fortæller 

mange børn at de i børnehaven bl.a. har lært at: 

- Man må ikke slå, ikke forstyrre når nogen taler.  

- Man må ikke drille. Man må ikke løbe eller drille andre.  

- Man må ikke smide dem ud af legen. Man må ikke sige de er dumme eller slå. 

- Jeg har lært ikke at kaste med sten og være sød ved andre. 

- Man skal ikke slå hinanden. Drille og mobbe. Tage ting ud af ens hånd. Forstyrre andre 

når de laver noget. Stoppe når en siger stop. Være sød. 

Når denne læring kombineres med et stærkt reduceret syn på hvad de tror, de skal lave og lære i 

børnehaven (et sted hvor man skal lære at læse og skrive og tie stille, sidde ned hele dagen og 

også bliver skældt ud), så må det nødvendigvis tage lidt tid inden de finder deres ben at stå på i 

skolen (Broström, 2003a). 

Det der kendetegner ovenstående problemer er afstand og forskellighed mellem børnehave 

og skole. Der er mangel på helhed og sammenhæng. Diskontinuitet i overgangen fra børnehave 

til skole ser således ud til at være hovedproblemet. 

 

To professioner i samarbejde 
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Svaret på denne diskontinuitet er, at et de to professioner – pædagogerne og lærerne – indgår i et 

udvidet og udviklet samarbejde med henblik på at skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv 

og mellem børnehaven, SFO og skolen. 

Børnene kan ikke selv skabe helhed og sammenhæng i deres liv. Det er en opgave for de 

professionelle – men også i samarbejde med forældrene. Hovedansvaret hviler på de tre 

faggrupper: børnehavens pædagoger, SFO-pædagogerne og skolens lærere, primært 

børnehaveklasselederne, men hertil kommer selvsagt også børnehavens og skolens ledelse. 

Selv om SFO-pædagogerne overtager det skoleforberedende arbejde og samarbejdet med 

skolens lærere, når børnene begynder i SFO den 1. maj, er det alligevel børnehavens pædagoger 

der har hovedansvaret, da det skoleforberedende arbejde ikke kan isoleres til et par måneder eller 

et halvt år inden skolestart. Det begynder den første dag i vuggestuen.  

 

Skoleparathed og fælles læreplan 

Skoleparathed er ikke en afgrænset mærkat, der klistres på gennem det sidste halve år inden 

solestart. Skoleparathed kan ikke afgrænses til blot at være et spørgsmål om for eksempel at 

kunne sidde stille, modtage en besked, stave til sit eget navn, gentage en simpel fortælling, kunne 

lytte til højtlæsning. Om end sådanne færdigheder er nyttige og nødvendige, må skoleparathed 

dog defineres mere komplekst og handler i høj grad om motivation.  

Overfor sådanne udvendige færdigheder er især tre psykologiske behov medvirkende til at 

skabe skoleparathed og motivation. Nemlig behovet for at være kompetent, at kunne og vide 

noget; behovet for selvbestemmelse, at være selvstændig; samt behov for social tilknytning, at 

være sammen med andre og for selv at have omsorg for andre. I tilknytning hertil kunne føjes 

betydning af at have en begyndende læremotivation, dvs. at barnet kan tænke over, hvad det gør, 

hvorfor det udfører bestemte handlinger og hvordan det handler. Med andre ord udvikling af en 

begyndende metakognition eller bevidsthed om egen virksomhed (Broström, 2003a).  

Udvikling af skoleparathed i denne forstand kræver deltagelse i en dynamisk 

dagtilbudspædagogik gennem år. Pædagogikken i dagtilbud og SFO bygger fortsat i stort omfang 

på omsorg, relationer og trivsel, leg og selvvalgte virksomheder samt gruppefællesskab. Altså 

vægtes formen, hvorimod det faglige-pædagogisk indhold som fx early literacy, matematik og 

science kun gør sig gældende i mindre omfang. Det er måske i sig selv ikke det store problem at 

børn beskæftiger sig mindre med faglig læring, da forskning viser, at årsagen til at nogle børn går 
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to år i børnehaveklassen overvejende skyldes fravær af personlige og sociale kompetencer og 

ikke faglig kunnen. Et større problem er, er at børnehave og SFO pædagogikken både i forhold 

til form og indhold adskiller sig drastisk fra skolens pædagogik, hvilket kan medføre et 

kulturchok for børnene.   

 

Kontinuitet i pædagogikken 

Der kan være for stor forskel mellem en børnehavepædagogik, hvor mange pædagoger ikke 

tillægger sig selv en aktiv rolle i børns læring (Broström & Frøkjær, 2012) og en skolepædagogik 

med vægt på undervisning, didaktik, fagligt indhold og læring (Broström, 2015). En sådan 

diskontinuitet i pædagogikken er en hindring for den gode overgang til skolen.  

Det må pædagogerne og lærerne samarbejde om. Ved at tage på pædagogiske kulturrejser i 

hinandens praksisser og ved at drøfte deres pædagogiske grundsyn og syn på læring, er det 

muligt for dem at koordinere læreplanerne og måske endda udvikle en fælles læreplan og et 

fælles læringsbegreb (Broström, 2013), hvilket er et godt grundlag for at skabe kontinuitet i 

pædagogikken fra 1-8 år. Etablering af sådanne pædagogiske forbindelser er en vigtig faktor i en 

succesfuld overgang (Cecchin & Larsen, 2002).  

Pædagogerne og lærerne er klar over problemet med den manglende sammenhæng og gør 

meget for at bygge bro mellem børnehave, SFO og skole. Foruden at skabe sammenhæng i 

pædagogikken og i læringsindholdet afholder de møder om børnene, de sørger for at børnene har 

besøgt deres kommende skole og har lært deres kommende lærer at kende, ligesom børnene ofte 

har deltaget en hel dag i undervisningen, således at de har konkrete oplevelser af, hvad 

børnehaveklasse er for noget (Broström & Schytte, 2004). Sådanne aktiviteter har betydning og 

bidrage til at børnene lettere finder sig tilpas i skolen.  

I tillæg til en udvidet kommunikation og samarbejde mellem de professionelle kommer det 

forhold, at børnene konkret og fysisk erfarer, at der er lighedspunkter mellem livet i børnehaven, 

SFO og skolen for herigennem at opleve kontinuitet erfaringsdannelsen.  

 

Kontinuitet i barnets erfaringsdannelse 

Børnene formår at overføre deres erfaringer fra børnehave og SFO til skolen, når de i skolen kan 

genkende typiske måder at lære på samt når de møder kendte genstande og fysiske indretninger. 

På baggrund af en Reggio Emilia inspiration anvendes ofte ideen om børnenes ’spor’. Det vil 
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sige, at børnehaven målrettet skaber grundlag for, at børnene kan overføre deres erfaringer og 

oplevelser fra børnehaven til børnehaveklassen ved hjælp af forskellige former for 

dokumentation (Cecchin 1996). Børnenes erfaringer fra hjem og børnehave bliver dokumenteret 

ved hjælp af tekster, fotografier, videoklip, genstande, tegninger osv., der i et vist omfang danner 

grundlag for undervisningen i børnehaveklassen, i hvert fald i begyndelsen af året (Broström & 

Schytte 2004). 

I børnehaveklassen benyttes endvidere en række pædagogiske metoder og indretninger, 

som børnene er fortrolige med fra børnehaven, fx anvendes den samme planlægningsmetode i 

børnehave og børnehaveklasse. Når børn og voksne planlægger et emne- eller projektforløb, 

stilles tre spørgsmål: Hvad ved vi om emnet? Hvad kan vi tænke os at få at vide? Og hvordan 

kan vi opnå denne viden? Når børnehaveklasselederen anvender denne kendte tilgang, er der 

gode muligheder for, at børnene hurtigt bliver deltagere og ikke tilskuere. Endvidere kan det 

være nyttigt, at klasserummet på visse områder er genkendeligt, fx vil tilstedeværelse af en 

’fortællestol’ sende det signal, at man også her ligesom i børnehaverne inviteres til at fortælle 

sine historier. Børnehave og skole kan også anvende en fælles litteraturkanon (10 gode 

børnebøger), som børnene i distriktets børnehaver arbejder med det sidste halve år i børnehaven 

og som fortsættes ind i børnehaveklassen. 

Denne strategi har inspiration i Dewey (2008) der antager at børn lærer i social aktivitet og 

i omgangen med genstande. At vigtige genstande (fx fortællestolen og de kendte børnebøger) 

kan styrke børnenes overgang beskriver Hogsnes (2015) med begrebet ’overgangsobjekt’ 

(Akkerman & Bakker, 2011).  Hogsnes viser hvordan to seksårige drenge i forbindelse med et 

besøg i deres kommende klasse fotograferer det, der er i øjenfaldende for dem, fx tavlen, kridt og 

et verdenskort. Da den ene dreng finder en bog på boghylden som han genkender udbryder han: 

”Hallo, vi har den her bog i børnehaven. Jeg er nød til at tage et billede af den” (Hogsnes, 2015, 

s. 7). Hogsnes konkluderer, at overgangsobjekter, eksempelvis billedbøger, kan bidrage til at 

børnene selv deltager aktivt i konstruktion af kontinuitet. Gennem handling viser børnene 

hvordan der er sammenhæng i deres erfaringer fra de to arenaer, samt hvordan disse kan være af 

betydning for at kunne forstå hvad der sker i de enkelte områder (Hogsnes, 2015, s 10). 

 

Afslutning  
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Jeg har argumenteret for nødvendigheden af et udvidet samarbejde mellem pædagoger og lærere 

som grundlag for en succesfuld overgang og har hævdet, at diskontinuitet er hovedproblemet. 

Altså at der er for store forskelle mellem børnehave, SFO og skole og at børnene ikke kan 

anvende de erfaringer de har fra børnehave og SFO. De oplever så at sige ’at skulle starte forfra’. 

Svaret på dette problem er, at pædagoger og lærere udvider samarbejdet og sammen bygger en 

bro mellem børnehave, SFO og skole og ikke mindst at de udvikler strategier og principper, bl.a. 

brug af overgangsobjekter, således at børnene med Deweys udtryk oplever kontinuitet i 

erfaringerne.  
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