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Abstrakt 
Engelsk titel: Teachers organization and childrens experiences of transitions between  

preschool and preschool class.   
 
Övergången från förskolan till förskoleklassen är en stor förändring för barnen. 

Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar från förskolan till 

förskoleklassen organiseras av lärare och hur barnens upplevelser av dessa ser ut. Via 

intervjuer med lärare har vi samlat in data på hur organisationen för övergångarna ser ut 

på två olika skolor och i gruppintervjuer med barnen har vi samtalat om deras 

upplevelser av övergången. I resultatet lyfter vi hur lärarnas inre process för övergången 

ser ut och vilka yttre villkor de har haft att förhålla sig till. Vi lyfter även utifrån barnens 

svar hur lärarnas organisation i form av den inre processen har tagit sig uttryck samt om 

vi kan se några yttre faktorer som inte är påverkbara för varken lärarna eller barnen. 

Inre processer, yttre villkor och yttre faktorer är tre analysbegrepp vi har utformat i 

enlighet med ramfaktorteorin. 

 

 

Nyckelord 
Förskoleklass, övergång, lärare, organisation, barns perspektiv, inre process, yttre 

villkor, yttre faktorer 
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1 Inledning 
Barn i Sverige börjar den obligatoriska skolan hösten när de fyller sju, men får 

möjlighet att möta skolans värld ett år tidigare. Detta då de får valmöjligheten att börja 

förskoleklassen som oftast är integrerad i skolans miljö. Förskoleklassen är en frivillig 

verksamhet och blev inkluderad i grundskolans läroplan  år 1998 (Ackesjö 2013a). 

Trots att verksamheten är frivillig går det att läsa på Skolverkets hemsida att 96% av 

alla sexåringar började förskoleklass år 2014 och 2015, vilket är en siffra som ökat 

genom åren. 

 

Inför övergången till förskoleklassen lyfter Läroplanen för grundskolan (Skolverket 

2016) att förskolan och förskoleklassen ska utbyta erfarenheter och information om hur 

verksamheterna bedrivs för att kunna skapa kontinuitet. Ett samarbete ska även ske för 

att förbereda vårdnadshavarna och barnen inför den kommande övergången (a.a.). 

Övergången från förskolan till förskoleklassen är något barnen kan uppleva hotfullt och 

kan bidra till att de behöver extra hjälp och stöd (Ackesjö 2013b). Därför talas det om 

att bygga broar för att skapa kontinuitet mellan verksamheterna (Skolverket 2014). I 

tidigare studier (se, Alatalo, Meier & Frank 2014, Ackesjö 2013b & Ackesjö 2014) 

belyser lärare och barn att besöken i förskoleklass är ett viktigt moment för att skapa en 

mjuk övergång. Även ett innehållsmässigt närmande mellan verksamheterna kan vara 

gynnsamt då det finns en igenkänningsfaktor för barnen (a.a.).  

 

Vi har under tidigare verksamhetsförlagd utbildning mött barn som har visat oro inför 

den kommande övergången men samtidigt nyfiket sett fram emot den. Utifrån detta 

tyckte vi det skulle vara intressant att titta på hur barnens upplevelser ser ut efter en 

nyligen genomförd övergång. Vad är det de lyfter som har oroat dem? Vad tyckte de var 

spännande? Vi valde även att titta på lärarnas sätt att organisera för övergångarna då vi 

ansåg att det var intressant att se om och hur det kunde påverka barnens upplevelser.  

  

Det vår studie kan bidra med är att belysa vilka yttre villkor lärarna på olika skolor har 

att förhålla sig till när de organiserar den inre processen för övergången och hur det i sin 

tur blir synligt i barnens upplevelser. Vi vill därmed synliggöra vad lärarna kan och inte 

kan påverka och vad det resulterar i under barnens övergångsprocess. 
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2 Tidigare forskning och teorianknytning 
I det här avsnittet ges en bakgrund till vår studie genom en presentation av tidigare 

forskning om övergången från förskolan till förskoleklassen. Vi har valt att dela in den 

tidigare forskningen i två rubriker, Organisation och Kontinuitet. Avsnittet kommer 

även att behandla ramfaktorteorin som kommer att vara studiens teoretiska infallsvinkel, 

detta under rubriken Teorianknytning.   

 
2.1 Organisation  

Barn inom det svenska utbildningssystemet gör två övergångar mellan verksamheter 

inom loppet av ett drygt år. Först från förskola till förskoleklass, därefter från 

förskoleklass till den obligatoriska skolan (Ackesjö 2015). För barnen innebär 

övergångarna att deras tidigare föreställningar om vad till exempel förskoleklass är, 

förändras då de möter en ny arena (Ackesjö 2014). Att organisera för övergångarna är 

som att lägga ett stort pussel, då det finns en mängd olika förutsättningar att ta hänsyn 

till och planera utifrån. Det är av stor vikt att skapa en organisation där det finns en 

medvetenhet om övergångarna vilket kan underlätta för både lärarna och barnen. 

Aspekter att ta med i beräkningen är barnens tidigare kunskaper, relationer, erfarenheter 

och vilket bostadsområde de kommer ifrån. Därav är det många villkor som påverkar 

hur organisationen för övergångarna ser ut (Ackesjö 2015). Effektiv kommunikation 

och regelbunden kontakt mellan de olika skolformerna kan således bidra till en 

samhörighet och flexibilitet vilket kan främja en optimal övergång (Early.M, Pianta.C, 

Taylor.C & Cox. J 2001). Ytterligare en viktig aspekt vid övergångarna är att barnen får 

en chans att bekanta sig med den blivande verksamheten genom förberedande 

aktiviteter. Aktiviteterna betraktas viktiga för barnen, eftersom de får en chans att bli 

familjära med den kommande miljön (Ackesjö 2014).  

 

2.2 Kontinuitet 

Förskoleklassen har ett dubbelt uppdrag vilket gör att den betraktas som en verksamhet i 

sig helt skild från både förskolan och skolan (Ackesjö 2013b). Uppdraget är att 

stimulera barnens utveckling och lärande (se Skollagen 2010:800, 9 kap, §2) samtidigt 

som verksamheten ska baseras på lek (Skolverket 2016). I och med det dubbla 

uppdraget blir det även en dubbel utmaning att organisera för trygga och smidiga 

övergångar samtidigt som barnens lärande stimuleras genom nya erfarenheter och högre 

krav (O’Connor 2013). Nedan avsnitt visar hur problematiken med denna dubbelhet tar 

sig till uttryck i organisationen för kontinuitet i lärandet och barnens uttalanden om 

förskoleklassen.  

 
2.2.1 Kontinuitet i lärandet 

Övergången mellan förskolan och förskoleklassen kan vara problematisk för barn och 

bör därmed göras mjukt (Ackesjö 2014 & Davidsson 2002). Problematiken ligger bland 

annat i att lärarna på förskolan och skolan tillämpar olika arbetssätt vilket leder till att 

barnen inte får en kontinuitet i tillvaron (Davidsson 2002). Ackesjö (2015) har utifrån 

Dewey (1963) tolkat att kontinuitet innebär att man kan uppleva något nytt som en 

förlängning av något man tidigare mött. Förskoleklassen är något nytt och outforskat för 

barnen, därav ska förskolepedagogiken föras över till förskoleklassens undervisning för 

att skapa igenkänning. Läroplanen för grundskolan lyfter att barnens behov och 

intressen samt deras tidigare tillägnade kunskaper och erfarenheter, ska ligga till grund 

för undervisningen i förskoleklassen (Skolverket 2016). I en studie av Alatalo, Meier 

och Frank (2014) har lärare diskuterat huruvida information om barnens individuella 
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utveckling ska utbytas vid övergången mellan förskola och förskoleklass eller inte. De 

menar att informationen lätt kan ge en felaktig bild av barnen och att lärarna i 

förskoleklassen vill kunna se barnen med nya ögon. Att inte dela med sig av denna 

informationen kan däremot leda till att det blir svårt att upprätthålla en proximal 

utveckling för barnen. Det finns en medvetenhet hos lärarna kring en pedagogisk vinst i 

utbytet av information men det är inget verksamheterna tagit fäste på (Alatalo, Meier & 

Frank 2014).  

 
2.2.2 Förberedande aktiviteter 

I och med att barnens övergång till förskoleklassen anses vara en kritisk period är det 

önskvärt med aktiviteter för att främja kontinuiteten (Margetts 2002). Detta blir tydligt 

eftersom det i en studie av Fabian och Dunlop (2006) visat sig att barn med äldre 

syskon på skolan får en möjlighet att bilda sig en mer korrekt förförståelse för de olika 

värderingarna som finns. Detta då de får möjlighet att möta skolans värld vid till 

exempel hämtningar och lämningar av sina syskon. I en studie av Margetts (2002) med 

australiensiska barn har det påvisats att inträdet till skolan förbättrats genom antalet 

förberedande aktiviteter. Om barnen får möta verksamheten flera gånger och genom 

olika aktiviteter underlättar det för den blivande övergången och anpassningen till denna 

(a.a.). Genom att besöka förskoleklassen får barnen en chans att se sig själva som 

förskoleklassbarn och en möjlighet att få förståelse för den kommande verksamheten. 

Besök i den nya verksamheten verkar därför viktiga för att de ska kunna skapa rimliga 

förväntningar på hur förskoleklassen kommer att vara (Ackesjö 2014). Utifrån den 

redovisade forskningen om kontinuitet i lärandet och förberedande aktiviteter anser vi 

det intressant att se om vi kan få syn på de här aspekterna i organisationen för 

övergångarna. 

  
2.2.3 Barns uppfattningar av förskoleklassen  

Barn reagerar olika på förändring och övergångar, genom att fråga barnen om deras 

upplevelser och uppfattningar får lärarna en möjlighet att förstå och stötta dem (Fabian 

& Dunlop 2006). Resultat i tidigare studier visar på barns olika uppfattningar och 

förväntningar på hur det ska vara i förskoleklassen. I Sandbergs (2012) studie beskriver 

en grupp barn sin uppfattning av vad förskoleklassen är. En del av dem beskriver 

förskoleklassens verksamhet som en förberedelse inför skolan. Ett av barnen påpekar att 

förskoleklassen låter som för-klassen och drar slutsatsen att “för” betyder före. 

Förekommande bland några av barnens svar var att de inte såg förskoleklassen som en 

tillhörighet till skolan utan ett mellanting av förskola och skola. Det vill säga en plats de 

går till för att förberedas inför den “riktiga skolan”. Slutligen belyser Sandberg (2012) 

att några barn såg förskoleklassen som en plats att vara på för att vårdnadshavarna ska 

kunna arbeta. Ovan nämnda studier visar att det inte behöver vara svart eller vitt. 

Utifrån de olika synsätten på övergångarna anser vi det relevant att titta på variationerna 

i barnens upplevelser av övergångarna. 

 
2.2.4 Barns förväntningar på förskoleklassen 

I en studie av Ackesjö (2013b) var många av barnens gemensamma förväntningar att 

förskoleklassen skulle vara lik skolan. De visade även att de, om än lite nervöst, såg 

fram emot att ställas inför högre krav. Ett barn hade i en intervju uttryckt ett starkt 

missnöje mot att uppgifterna i förskoleklassen var för lika de barnen redan gjort i 

förskolan och att hon önskade svårare uppgifter. Ytterligare studier (se Ackesjö 2014 & 

Ackesjö 2015) visar att barnen är missnöjda över en för stor fysisk kontinuitet gentemot 

förskolan. De pratar om att de inte längre vill vara förskolebarn och göra aktiviteter de 

förknippar med förskolan. Att det blir en diskontinuitet, genom en tydlig markering där 
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förskolan tar slut och förskoleklassen tar vid, kan därför vara positivt trots att det anses 

önskvärt med kontinuitet (Ackesjö 2014). Utifrån barnens uttalanden i studien ovan 

anser vi det relevant att titta på hur lärare organiserar för att skapa kontinuitet men 

samtidigt utmana barnen och inte upprepa samma arbetssätt förskolan använt.  

 
2.2.5 Sociala relationer i övergångarna  

Övergångarna kräver en reorientering till nya sociala gemenskaper vilket de flesta 

barnen i Ackesjö och Perssons (2014) studie beskriver som en positiv utmaning. Trots 

att de uttrycker att det är en emotionell påfrestning att behöva skiljas från sina kamrater 

på förskolan, kan de även se möjligheter med att skapa nya relationer. De vet hur de ska 

gå tillväga för att få nya kamrater, ingå i och tillhöra en ny social gemenskap. Dock 

finns det även de barnen som upplever att de förlorar sin sociala tillhörighet. Resultatet i 

en studie av Ackesjö (2013b), visar att barnen dels känner en längtan och spänning inför 

att börja förskoleklassen, men att de även känner en rädsla och oro. Det barnen uttrycker 

störst oro för är den nya klassen och nya främmande kamrater. Ackesjö och Persson 

(2014) har i barnens svar kunnat ana att de som har fått göra övergången tillsammans 

med några av sina tidigare kamrater också har haft lättare att anpassa sig till skolmiljön. 

Även skolledare har uppmärksammat detta då de via enkätundersökningar av Ackesjö 

(2015) har uttryckt en strävan att skapa barngrupper där barnen kan behålla en del av 

sina tidigare kamrater. Detta då de anser att det är det bästa för barnen. Dock kan 

upptagningsområdets storlek påverka den sociala diskontinuiteten då ett större 

upptagningsområde oftast bidrar till fler barngrupper som ska bilda klasser i skolan 

(a.a.). En tvåvägs-kommunikation mellan barnen och de vuxna är därför nödvändig för 

att övergången ska upplevas trygg av barnen. Dockett och Perry (2001) lyfter att 

skapandet av relationer är av stor vikt vid en övergång. Alla relationer är lika 

betydelsefulla, relationen mellan barn, pedagog och vårdnadshavare kan ses som ett 

nätverk vilket behövs för att alla ska känna sig trygga med varandra och övergången. 

Barn behöver stöttas av vuxna i en övergång och detta synliggjordes av Dockett och 

Perry (2001) då de i en intervju med en pojke tagit del av hans oro inför de stora barnen 

på skolan. Pojken påpekade att om man är liten på skolan kan det bidra till att äldre barn 

behandlar en illa. Därav är det av stor vikt att de vuxna tar barnens tankar och oro på 

allvar och förstår att barnen måste mötas av stöttande vuxna (a.a.).   

 

2.3 Teorianknytning 

Här kommer vi att redogöra för det teoretiska ramverk studien kommer att förhålla sig 

till. 

 
2.3.1 Ramfaktorteori 

För att förstå lärarnas sätt att planera för övergångarna har vi valt att använda oss av ett 

ramfaktorteoretiskt tänkande. Ramfaktorteorin bildades i samband med införandet av 

skolreformen och kom till för att kunna förstå hur resultat från undervisningen kan vara 

kopplad till processer för lärande, vilka i sin tur är styrda av ramfaktorer. Ramarna ger 

förutsättningar till vad som är möjligt att genomföra och inte (Lindblad, Linde & 

Naeslund 1999). Trots att ramfaktorteorin främst används för att förstå sambanden 

mellan undervisningens ramar och de resultat som visar sig där, har vi i vår studie valt 

att applicera teorin för att förstå vilka ramar lärarna har att förhålla sig till när de 

organiserar för en övergång. Vi kommer även att använda ramfaktorteorin för att 

synlliggöra faktorer som framkommer i barnens upplevelser. När vi analyserar lärarnas 

svar kommer vi att använda oss av analysbegreppen inre process och yttre villkor.  Yttre 

villkor är ett analysbegrepp taget dirket från ramfaktorteorin, medan inre process är ett 

villkor vi själva har utformat i enlighet med teorin för att det ska passa det vi vill 
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synliggöra i vår studie. Med hjälp av analysbegreppet inre process avser vi att få syn på 

hur lärarna har valt att lägga upp sin handlingsplan för övergången. Med hjälp av 

analysbegreppet yttre villkor vill vi få syn på de villkor lärarna på respektive skola har 

att förhålla sig till när de organiserar den inre processen för övergången. Exempel på 

dessa villkor har framkommit i Ackesjös (2015) studie och är upptagningsområdet och 

dess storlek, barnantal och antal förskoleavdelningar. Vi kommer även använda oss av 

analysbegreppet yttre faktorer, som även det är ett begrepp vi själva har utformat i 

enlighet med teorin, när vi granskar barnens svar. Allwood och Eriksson (2010) menar 

att varje individs upplevelse av ett fenomen är unik trots att de befinner sig i samma 

miljö, eller i detta fall har genomgått samma övergång. Detta då upplevelsen påverkas 

av barnens tidigare erfarenheter. Därav avser vi att få syn på eventuella faktorer lärarna 

inte har kunnat organisera utifrån, som ändå har påverkat barnens upplevelse av 

övergången. 

 

Vi vill med figuren nedan illustrera hur barnet påverkas av den inre processen, yttre 

villkoren och yttre faktorerna. På ena sidan av figuren syns den inre processen vilken 

planeras utifrån de yttre villkoren. På andra sidan syns de yttre faktorerna bestående av 

olika erfarenheter barnen har sedan tidigare vilka lärarna inte kan ta hänsyn till. Vår 

tanke är att under resultatet fylla på figuren med vad som ingår i den inre processen, 

vilka de yttre villkoren visar sig vara och vilka tidigare erfarenheter barnen har.   
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3 Syfte och frågeställningar  
Utifrån forskningen presenterad ovan kan vi se att det finns många villkor för lärare att 

ta hänsyn till för att skapa en organisation som kan underlätta för barnen under 

övergången. Syftet med studien blir därmed att bidra med kunskap om vilka yttre villkor 

lärare har att förhålla sig till vid arbetet med den inre processen för övergången. Syftet 

blir även att synliggöra barnens perspektiv på övergången samt om det finns yttre 

faktorer som kan ha påverkat deras upplevelse. Detta kommer vi att göra med hjälp av 

frågeställningarna nedan: 

 
- Hur arbetar lärare för att skapa en fungerande organisation för övergången? 

 

- Hur upplever barn övergången från förskola till förskoleklass? 
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4 Metod 
Under metodavsnittet kommer vi att redogöra för vårt val av intervju som metod, urval 

av skolor, tillvägagångssättet och vilka etiska ställningstaganden vi har gjort. 

 

4.1 Metodval 

 Vi har valt metoden intervju för insamlingen av data från både lärarna och barnen då 

det är ett sätt att samtala för att få svar på specifika frågor från individer eller grupper. 

Genom dessa svar kan vi bilda oss en uppfattning om lärarnas organisation och barnens 

upplevelser (Håkansson 2013). Då vi inte är ute efter att föra statistik på specifika svar, 

utan endast vill uppnå lärarnas och barnens egna tankar och upplevelser, har vi valt att 

våra intervjuer ska vara kvalitativa. En kvalitativ intervju är ett vanligt samtal med ett 

bestämt fokus. Intervjuaren ser till att samtalet håller sig till ämnet och bestämmer 

riktningen genom öppna frågor. Detta innebär att frågorna inte går att besvara med ett ja 

eller nej om de inte kan leda till följdfrågor (Kihlström 2007a).   

 

4.2 Urval 

För att få så många olika uppfattningar som möjligt i svaren kan det vara positivt att 

sprida intervjuerna över varierade grupper. Önskas en speciell grupps uppfattning av ett 

fenomen, är det även bra att välja ut personer som är insatta i området intervjun handlar 

om (Kihlström 2007a). Av dessa anledningar har vi medvetet valt att göra en 

retrospektiv studie där barn på två olika skolor har intervjuats och fick se tillbaka på sin 

nyligen gjorda övergång mellan förskolan och förskoleklassen. Vi har även valt att 

vända oss till två lärare i dessa förskoleklasser, kontaktat dem via telefon och frågat om 

samtycke till att delta i studien. Vi har valt just dessa skolor då de har olika faktorer som 

skiljer dem åt. Den ena förskoleklassen känner vi till sedan tidigare via 

verksamhetsförlagd utbildning och vet därför att den är centralt belägen. Vi kallar den 

skolan för skola 1. Vi vet även att skola 1 ingår i ett stort skolområde med barn från 6 år 

upp till årskurs 9. Därför har vi valt att se om vi kunde hitta en förskoleklass belägen 

utanför staden och ingår i ett mindre skolområde. För att hitta en förskoleklass med 

andra förutsättningar gällande läge och storlek har vi valt att titta runt på kommunens 

hemsida. Där har vi funnit en lantligt belägen skola med barn från 6 år upp till årskurs 6, 

den kallar vi skola 2. På båda skolorna är förskoleklasserna placerade i egna byggnader. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer, vars fyra huvudkrav vi har tagit del av och informerat lärarna och barnen om 

inför intervjuerna. Vi kommer även att beskriva hur vi har gått tillväga under 

intervjuerna med lärarna och barnen och hur vi har gjort när vi analyserat materialet.  

 
4.3.1 Etiska ställningstaganden  

Informationskravet -  Informationskravet innebär att samtliga deltagare i studien 

informeras om syftet och att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002). Vi har dels 

muntligt berättat syftet om studien för lärarna och barnen på respektive skola. Vi har 

dessutom skickat ut ett missivbrev (se bilaga 3) där vi har förklarat syftet med vår studie 

för vårdnadshavarna.  

 

Samtyckeskravet- Samtyckeskravet innebär att forskaren efterfrågar samtycke till 

medverkan i intervjuerna. De deltagande har under studien rätten att bestämma över sin 

egen delaktighet och kan närhelst de vill dra sig ur undersökningen (Vetenskapsrådet 
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2002). Vi har efterfrågat lärarnas tillåtelse till intervju samt skickat ut ett missivbrev till 

vårdnadshavarna för att få ett skriftligt samtycke till intervju med deras barn. Vi har 

även frågat barnen om samtycke, trots vårdnadshavarnas samtycke måste alltid barnen 

själva få välja om de vill medverka. Detta eftersom deras vilja alltid väger tyngre än 

vårdnadshavarnas.  

 

Konfidentialitetskravet- Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande inte går att 

identifiera. Vi har använt oss av fiktiva namn på både barnen, lärarna och skolorna. Alla 

ljudinspelningar kommer att raderas efter avslutad analys (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Nyttjandekravet- Innebär att de uppgifter som framkommit genom intervjuerna endast 

får användas inom det ändamål som informerats om, i detta fall studien 

(Vetenskapsrådet 2002). Respektive lärare samt barnen har informerats om att uppgifter 

kring och resultat av intervjun endast kommer att användas i arbetet med studien. 

  
4.3.2 Lärarintervjuer 

När vi skulle intervjua de två lärarna i de olika förskoleklasserna utgick vi ifrån de 

intervjufrågor vi hade förberett (se bilaga 1). Vi berättade återigen att våra frågor 

handlar om den fysiska övergången barnen gör och att vi var intresserade av hur lärarna 

organiserade för dessa. Därefter fick läraren berätta fritt om organisationen och vi gick 

endast tillbaka till våra intervjufrågor om vi ansåg att läraren gick ifrån ämnet och 

pratade om sådant som inte var relevant för vår studie. Innan intervjuerna berättade vi 

återigen syftet med vårt arbete och tog upp de forskningsetiska principerna vår studie 

grundar sig på. Vi frågade om samtycke till att använda oss av ljudinspelning under 

intervjun och berättade hur materialet ska användas i studien. Trots att samtalet spelades 

in för transkribering valde vi även att använda penna och papper och anteckna specifika 

svar vi fann intressanta.  

 

Vi började vår databearbetning med att transkribera våra ljudinspelningar. Detta gjorde 

vi genom att turas om och låta den ena skriva på datorn och den andra starta och stoppa 

inspelningen och sedan byta. Transkriberingen uppkom i 2,5 sidor och när den var klar 

valde vi att göra två tabeller med två staplar i varje, en stapel för respektive skola. I den 

ena tabellen skrev vi all den information kring organisationen för övergången skolorna 

har gemensamt. I den andra tabellen skrev vi ner de aspekterna som skiljer sig åt. På 

detta sätt har vi fått en överblick på vad organisationerna har gemensamt och inte och 

kan lättare använda detta som underlag vid analysen av barnens svar. Vi valde även att 

strukturera upp organisationen i den tidsordning de olika stegen infaller på respektive 

skola. Därefter gjorde vi en kategorisering utav lärarnas svar för att få syn på vad den 

inre processen innehöll och om det fanns några yttre villkor som har påverkat den. 

 
4.3.3 Barnintervjuer 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade gruppintervjuer. Detta då vi ville hålla ett 

ledigt samtal med barnen där de kunde prata fritt, med våra frågor endast som stöd och 

ett sätt att rikta fokus (se bilaga 2). Vi ville intervjua barnen i grupp för att de skulle 

känna sig trygga och inte känna sig underordnade oss vuxna. Underordnade barn kan 

lätt vända sig emot de vuxna genom att vägra samarbete (Johansson & Karlsson 2013). 

Vi anser att samtal med barn i grupp om två eller fler är gynnsamt då det kan vara svårt 

att komma ihåg tidigare upplevelser. Därmed kan gruppintervjuer leda till att barnen 

känner ett stöd och att de kan inspireras och väcka olika tankar hos varandra (Mayall 

2008).  
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Inför intervjuerna har vi tagit fasta på en del praktiska arrangemang utifrån Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012).  Ett av dessa arrangemangen var att vi valde att sätta 

oss med barnen i ett avskilt rum dit ingen skulle komma och störa för att kunna få lugn 

och ro och behålla barnens uppmärksamhet. Vi valde även att sätta oss med barnen vid 

ett runt bord för att de inte skulle känna sig hotade utav oss vuxna. Det runda bordet var 

en utav faktorerna som tillät oss att bibehålla ögonkontakten med barnen genom hela 

intervjun. Andra faktorer som var av vikt vid intervjuerna med barnen var att vi hade 

förberett kameran innan vi började intervjuerna och att vi hade en ljudupptagning i 

backup. Fördelar med att spela in samtalet är att man får med allt barnet säger utan att 

behöva lämna fokuset på barnet för att skriva (a.a.).  

 

Vi transkriberade samtalen samma dag de var utförda då informationen och intrycken 

var nya.Vi valde att använda oss utav våra intervjufrågor som stöd under 

transkriberingen som uppkom i 7 sidor. Detta då vi lättare skulle kunna kategorisera 

svaren för att kunna göra en innehållsanalys (Denscombe 2009). Vid innehållsanalysen 

kunde vi se tydliga kategorier, likheter och skillnader i barnens svar. För att det skulle 

bli tydligt för oss valde vi att klippa isär alla citat för att se vilka som hörde till de 

största kategorierna och vilka likheter och skillnader som passade under de 

kategorierna. När vi hade strukturerat upp barnens svar valde vi att titta på om det fanns 

yttre faktorer som kunde spegla upplevelsen.  

 

 

4.4 Metodkritik 

Att vara kritisk mot sin metod är viktigt då de positiva och de negativa aspekterna med 

metoden synliggörs och kan ställas mot varandra. Vid val av metod för insamlandet av 

data från lärarna stod det mellan enkäter eller intervjuer. Enkäter används oftast i syfte 

att ta reda på hur ofta eller hur vanligt förekommande något är och är vanligtvis 

utformade för att kunna nå ut till många personer (Björkdahl 2007). Därav kom vi fram 

till att intervjuer passade vårt val att utföra en kvalitativ studie bäst. Trots att enkäter går 

att utforma med öppna frågor valde vi intervjuer då vi ansåg att det var det bästa 

alternativet för oss. Detta då vi enkelt kunde ställa följdfrågor om något var oklart eller 

behövde utvecklas.    

 

Intervju med barn i grupp är positivt då det ger dem ett numerärt övertag som motverkar 

att de känner sig underordnade oss vuxna. En nackdel vi har sett genom tidigare 

intervjutillfällen med barn är att det blir svårare att ta tillvara och ge respons på allt 

barnen säger. Av den anledningen har vi valt att inte låta barnantalet i grupperna 

överstiga tre barn då det å ena sidan ger dem det numerära övertaget och det å andra 

sidan inte är ett övermäktigt antal barn för oss att lyssna på.  

 

Att använda ljudupptagning är också en metod med både negativa och positiva 

egenskaper. Att det kan bli negativt beror på att barnen eller lärarna kan känna sig 

obekväma av att bli inspelade och ha svårt att uppträda naturligt vilket kan leda till att 

data som samlas in påverkas (Alvehus 2013). Då är det en god idé att använda sig av 

något diskret att spela in med och lägga lite vid sidan av. Det vi anser är positivt och har 

gjort att vi har valt ljudinspelning, är att vi om och om igen kan gå tillbaka och lyssna 

på det barnen och lärarna har sagt för att inte missa någonting.  
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4.5 Studiens trovärdighet 

För att en studie ska vara trovärdig bör den innehålla validitet och reliabilitet. Vi 

kommer att förklara dessa begrepp närmare utifrån Kihlström (2007b). Validitet innebär 

att forskaren ska hålla ett fokus på det som ska undersökas och se till att rätt verktyg 

används för att synliggöra det. Detta fokus har vi bibehållit genom att kritiskt granska 

vår studie för att se om det finns några antaganden som kan ha påverkat arbetet eller 

analysen och för att se att undersökningen har varit relevant för syftet och 

frågeställningarna. Vi har dessutom kritiskt granskat intervju som den metod vi har valt 

att använda oss av vid insamlandet av data. För att en studie ska vara trovärdig behöver 

den även innehålla reliabilitet, vilket innebär att resultatet ska vara tillförlitligt. Ett sätt 

att öka tillförlitligheten är att öva, vilket vi upprepade gånger har fått göra under vår 

utbildning genom att testa att hålla intervjuer med både barn och vuxna. En fördel är 

även att vara två observatörer för att kunna uppmärksamma olika aspekter. Då är det 

viktigt att vara samarbetade vilket vi är då vi tidigare har genomfört ett flertal uppgifter 

tillsammans (a.a.). En tredje viktig aspekt lyfter Alvehus (2013) och det är om studien 

är generaliserbar eller inte. Om en studie är generaliserbar betyder det att resultatet som 

framkommit går att använda inom liknande studier (a.a.). I detta fall är det svårt då 

studien vi gör är relativt liten och av de resultat som framkommer är det därför inte lätt 

att dra några generella slutsatser. Däremot är det möjligt att använda vårt resultat som 

en indikation på hur olika grupper med barn upplever en nyligen gjord övergång och 

sedan eventuellt titta på upplevelserna i en annan grupp. Då är det dock viktigt att ha i 

åtanke att barns uppfattningar kan förändras över tid och inte behöver vara desamma i 

början av förskoleklassen som i slutet när de lärt känna verksamheten.   
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5 Resultat och analys 
Nedan följer en analys av det empiriska material vi har samlat in. Analysen delas upp i 

underkategorierna lärarnas organisation och barnens upplevelser på samma sätt som 

våra forskningsfrågor.   

 

5.1 Lärarnas organisation  

Med hjälp av analysbegreppen vi utformat i enlighet med ramfaktorteorin (Lindblad, 

Linde & Naeslund 1999) kommer vi att förklara lärarnas inre process och lyfta de yttre 

villkoren vi får syn på som lärarna har att förhålla sig till vid organisationen av 

övergångarna. Det har i intervjuerna med lärarna visat sig att skolorna har en liknande 

inre process för övergångarna, men att det finns mindre aspekter som skiljer dem åt då 

de har olika förutsättningar. Detta kommer att presenteras under rubrikerna, 

Handlingsplan, Vårdnadshavarnas introduktion till skolan värld, Samverkan mellan 

förskolan och Förskoleklassen barnens introduktion till skolans värld. 

 
5.1.1 Handlingsplan 

Inför ett nytt läsår börjar båda förskoleklasserna med att organisera den inre processen 

för övergången. Detta gör de genom att revidera handlingsplanen från föregående år då 

den ger en överblick över hur övergången kommer att gå till. Handlingsplanen är ett 

stöd under övergången för att hålla koll på tidsramen för mötena och aktiviteterna. 

 
Vi brukar träffas nån gång redan i november, å då träffar jag dom 

förskollärarna som jobbar med  femåringarna. Då är det så att barn -och 

ungdomsförvaltningen har gjort ett dokument utifrån läroplanen med sju 

punkter som gäller för hela kommunen. Detta dokument reviderar vi för att få 

en handlingsplan på hur övergången ska gå till som passar vår skola. Sedan 

när vi ses nästa gång har vi en tydlig plan. Skola 1 

 

Vi börjar med att revidera handlingsplanen, den börjar gälla i januari. 

Rektorerna möts och gör förslag till en tidsplan å sen senare i januari lämnas 

det ut till de fackliga representanterna som ger synpunkter och ger beslut på 

den. Skola 2 

  

I citaten ovan uttrycker lärarna från båda skolorna att de börjar planeringen av 

övergången med att revidera handlingsplanen. Läraren från skola 1 nämner även att 

barn-och ungdomsförvaltningen har skapat handlingsplanen utifrån Läroplanen för 

grundskolan (Skolverket 2016) för att hela kommunen ska kunna ta del av den. Därefter 

reviderar skolorna handlingsplanen för att den ska bli skräddarsydd efter just deras 

verksamhet. Utifrån våra analysbegrepp är läroplanen ett av de yttre villkoren som 

påverkar lärarnas organisation. Detta då läroplanen ligger till grund för handlingsplanen 

som i sin tur innehåller den inre processen för övergången i form av möten med 

vårdnadshavare, samverkan med förskollärarna och lärarnas besök i förskolan samt 

barnens besök på skolan. 

 
5.1.2 Vårdnadshavarnas introduktion till skolans värld 

När handlingsplanen är reviderad fortlöper den inre processen på de båda skolorna med 

ett informationsmöte för vårdnadshavarna rektorn bjuder in till.  
 

Sen så står det i planen att vi ska ha ett informationsmöte i matsalen där alla 5 

åringarnas föräldrar blir inbjudna där vi kan berätta om vår verksamhet och 

det är rektorn som bjuder in till detta. Skola 1 
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Vi har ett rent informationsmöte för föräldrarna och så att de får se lite vilka vi 

är. Annars går man och funderar på det hela sommaren, vilka ska man få och 

det tar så mycket energi. För man lämnar förskolans trygga miljö där det är 

samma vuxna som man träffar hela dagarna och kommer till skolans miljö med 

ny personal. Så det gör vi för att inte skapa oro och vara steget före. Skola 2 

  

Här lyfter lärarna fram syftet med informationsmötet, att det ska vara till för att 

informera om verksamheten till vårdnadshavarna och för att de ska få möjlighet att 

träffa barnens framtida lärare. Skola 2 nämner även att brist på sådan information kan 

skapa en oro hos vårdnadshavarna man vill undvika. Nedan förklarar även Skola 1 hur 

informationen kan ha betydelse för vårdnadshavarna och vad syftet med mötena är. 

 
För att få föräldrarna att bli trygga så har vi föräldramöten och 

informationsmöten här. Mycket gör vi för att föräldrarnas oro kan smitta av sig 

på barnen. Man får inte glömma att det är ett rätt så stort steg även för 

föräldrarna. Framförallt när det är en sån här stor skola, att man kommer från 

förskolan lilla trygga värld med grindar med lås på till en F-9 skola med 

högstadieelever på med murar och med öppningar där man bara kan gå rätt ut 

i trafiken. Så visst är det ett stort steg.  Skola 1 

 

Stor vikt läggs vid att tillhandahålla ett informationsmöte då det kan stilla en oro hos 

vårdnadshavarna. Det är ett stort steg att gå från förskolan, en enhet de är trygga med, 

till förskoleklassen och skolan som är okänd. I enlighet med Skolverket (2016) har 

lärarna planerat för att involvera och förbereda även barnets vårdnadshavare. Läraren 

från skola 1 poängterar att trygga vårdnadshavare ger trygga barn, därmed är det viktigt 

att man tänker på att hela familjen ska genomgå övergången och inte enbart barnen. 

Barnens och vårdnadshavarnas behov blir således ett yttre villkor som påverkar den inre 

processen.  

 
5.1.3 Samverkan mellan förskolan och förskoleklassen  

I grundskolans läroplan står det att lärarna i förskolan och förskoleklassen ska utbyta 

kunskaper och erfarenheter om verksamheterna för att skapa kontinuitet (Skolverket 

2016). Efter informationsmötet träffas lärarna från förskoleklassen och förskolan och 

detta mötet identifieras som nästa steg i den inre processen på de båda skolorna. Då 

diskuteras barnen och deras behov inför de kommande gruppindelningarna. Skola 1 har 

ett stort upptagningsområde att förhålla sig till när de organiserar för övergången vilket 

innebär att det är fler barn vars utveckling, lärande och behov behöver diskuteras. 

 
Att vi träffar förskollärarna redan i november är för att vi tar ju emot barn 

från... förra året så hade vi från 11 olika förskolor. Asså det är 11 stycken olika 

grupper som ska bli grupper här då vilket kräver mycket planering. Så det är 

inte så att vi tar emot barn från ett eller två ställen. I år tror jag att vi var nere 

på 8 olika ställen. Så barnen som vi får sen kommer från 8 olika förskolor och 

grupper och när vi träffas i november så brukar vi diskutera vad det är för 

barn, för man är ju nyfiken på hur grupperna ser ut såklart. Skola 1 

 

Läraren på skola 1 uttrycker att det finns en svårighet i att ta emot barn från ett stort 

upptagningsområde. Hon beskriver att det är åtta olika förskolor med grupper av 

femåringar som ska bilda nya grupper till förskoleklassen och att det kräver en hel del 

planering. Här kan vi i likhet med Ackesjö (2015) se upptagningsområdet som en faktor 

att ta med i beräkningen vid organisationen, då det blir ett yttre villkor för lärarna att ta 

hänsyn till. På mötet i november med förskollärarna diskuteras de aspekter 
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förskollärarna behöver ha i åtanke vid gruppindelningarna. Det är vid ett senare tillfälle 

förskollärarna träffar rektorn och planerar hur grupperna ska sättas ihop. 

 
Förskollärarna tillsammans med rektorn planerar grupperna, rektorn har väl 

ett litet finger med i spelet då hon får bestämma hur många och stora 

grupperna ska vara. Det är förskollärarna som sitter på kunskapen om de bästa 

gruppindelningen då de känner barnen och kan planera utefter vilka som kan 

tänkas vara bra och mindre bra för varandra. Skola 1.   

 

De nya gruppindelningarna är inte bara till för att se vilka relationer barnen bör få med 

sig till förskoleklassen utan är även bra för att kunna bryta relationer som kan 

missgynnar barnen. Skola 2 har ett betydligt mindre upptagningsområde än skola 1 

vilket leder till att deras organisation för barngrupperna ser annorlunda ut. 

 
       Vi har bestämt oss för att inte gå ut med att den här ska bli en klass för vi ville 

lixom se själva var barnen, vad det var för slags barn. Däremot har vi sagt att 

det är en grupp å så delar vi den när vi jobbar i två grupper. Vi tar väldigt 

mycket hjälp av förskolans personal när vi ska göra de här två grupperna. För 

dom känner barnen och då känner vi att den hjälpen behöver man ha i början. 

Sen kommer vi själva kunna se att en del behöver mer av någonting och då 

kommer vi att göra om grupperna. Skola 2 

 

Eftersom upptagningsområdet är begränsat till tre förskolor, vars barngrupper inte 

splittras innan förskoleklassen utan bildar en stor grupp, har skola 2 större möjligheter 

att själva titta på barnens behov. Därmed kan de i efterhand revidera de två grupperna 

de har skapat med hjälp av förskollärarnas tidigare erfarenheter av barnen. Därav kan 

upptagningsområdets storlek ses som ett väsentligt yttre villkor vilket bidrar till att 

skolorna inte kan organisera på samma sätt eftersom förutsättningarna inte är desamma. 

 
5.1.4 Barnens introduktion till skolans värld 

Det är av stor vikt att barnen introduceras för skolans innehåll och miljö eftersom den 

kan verka hotfull (Ackesjö 2013b), därför talas det om att bygga broar och skapa 

kontinuitet för att mjuka upp övergången (Skolverket 2014). Detta görs genom 

övergångsaktiviteter som på skola 1 och skola 2 omfattats av olika besök vilket är nästa 

steg i den inre processen. Dels besöker lärarna i de båda skolorna barnen på förskolan 

och dels gör barnen besök på skolan. Läraren från skola 1 berättar om syftet med att 

först besöka barnen. 

 
Innan barnen kommer till oss på våren går jag ut till förskolorna och hälsar på 

barnen i deras trygga miljö. Då brukar jag alltid fråga om de har någon pärm 

och om jag kan få kolla hur det ser ut på deras förskola och vad dom jobbar 

med där. Det tror jag också är en sån här trygghet när dom väl kommer hit att 

jag har träffat dom på deras ställe. Skola 1 

 

Läraren från skola 1 beskriver att besöket ska vara till för att skapa trygghet för barnet 

vilket bidrar till social kontinuitet. Läraren menar dessutom att besöket gör det möjligt 

att se vad barnen har jobbat med på förskolan. Utifrån resultatet i studier av Ackesjö 

(2014 & 2015) ger besöken i förskolan möjligheten att ta vid där barnen ligger 

utvecklingsmässigt och utmana dem vidare med nya aktiviteter de inte redan gjort på 

förskolan. Efter att lärarna har varit och besökt barnen i förskolan är det dags för barnen 

att besöka skolan. 
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Sen kommer förskolorna med sina 5 åringar hit, det är när gruppen är klar. Så 

kommer alla de barnen och hälsar på vid 3 olika tillfällen, 1 timme. Då är 

förskolans personal ute på gården så skulle det vara något så finns förskolans 

personal där som en trygghet. Skola 1 

 

Under besöken följer alltid en av deras ordinarie personal med för att få den 

där tryggheten. Skola 2 

 

En aspekt båda skolorna nämner är att minst en ordinarie personal från förskolan följer 

med barnen på besöken till skolan. Detta kan bidra till kontinuitet vilket kan upplevas 

tryggt för barnen. Under de planerade besöken i skolan har barnen fått möjlighet att äta i 

matsalen, leka på skolgården och vara med under en mindre samling. Dock har det visat 

sig i intervjun med skola 2 att det inte enbart var de planerade besöken i skolan som 

blev av. 

 
Förskolans personal kan komma upp hit till skolgården på spontana besök så 

att barnen får möjlighet att känna sig trygga på skolgården. Dom fick göra hur 

många besök dom ville och vi sa det - kom många gånger. De här spontana 

besöken sker under hela vårterminen för att skapa trygghet. Skola 2 

 

Läraren berättar att förskolorna uppmuntrades att komma på många spontana besök för 

att barnen skulle bli tryggare med skolans miljö. De spontana besöken på skola 2 var 

också en möjlighet som skapades eftersom de har ett mindre upptagningsområde. 

 
5.1.5 Kort sammanfattning 

Lärarna på de båda skolorna börjar med att revidera handlingsplanen på höstterminen. 

Därefter infaller ett möte för vårdnadshavarna där de får information om skolan och får 

möjlighet att träffa barnens blivande lärare. Efter mötet är det dags för lärarna i 

förskoleklassen och på förskolan att sitta ner och diskutera barnen och deras behov inför 

de kommande gruppindelningarna. När grupperna är klara hälsar lärarna på barnen i sin 

egen trygga miljö på förskolan innan, slutligen barnens besök på skolan äger rum. 

Utifrån ramfaktorteorin och de analysbegrepp vi har tillämpat i denna studie har vi fyllt 

på vår figur för att synliggöra vad som tillhör den inre processen och vilka yttre villkor 

som har visat sig påverka organisationen vid en övergång. 
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5.2 Barnens upplevelser 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för barnens upplevelser av den nyligen gjorda 

övergången. Barnens upplevelser kan skilja sig trots att de har genomgått samma 

övergång, därav kommer vi med hjälp av analysbegreppet yttre faktorer synliggöra 

tidigare erfarenheter som kan ha påverkat upplevelsen. Vi kommer att kategorisera det 

vi uppfattar vara centralt i barnens upplevelser och presentera det under tre rubriker. 

Dessa är Barnens tidigare erfarenheter, Övergångsaktiviteter och Sociala relationer. 

 
5.2.1 Barnens tidigare erfarenheter 

Utifrån intervjun med barnen blev det synligt att de hade kännedom om övergångar 

sedan tidigare då de hade förflyttats mellan barngrupper vid avdelningsbyte eller till nya 

förskolor vid flytt. Barnen uttrycker hur denna kännedom påverkade upplevelsen inför 

övergången till förskoleklass. 

 
Hanna; Det var bra, för om man inte hade fått byta ställe innan kanske det inte 

hade känts så bra. Skola 2 

 

Tina; Bra, för då visste man lite vad som skulle hända och så. Skola 2 

 

Hampus; Jag har gått på en massa förskolor, jag har bytt ganska många gånger 

så det var inte lika läskigt. Skola 1 

 

Utifrån ramfaktorteorin (Lindblad, Linde & Naeslund 1999) benämner vi den tidigare 

erfarenheten av övergångarna som en yttre faktor. Detta då det visar sig ha påverkat 

barnens upplevelse av övergången till förskoleklassen. De ger uttryck för att det blir 

lättare att genomgå en övergång om man tidigare fått vara med om en. Trots att 

upplevelsen av att tidigare ha genomgått en övergång är positiv och inger en trygghet 

poängterar samma barn att det fanns en viss nervositet. 

 
Hanna; Då var det som att det var så pirrigt att det kom fjärilar i magen. Skola 

2 

 

Tina; Det var lite pirrigt. Skola 2 

 

Hampus; Jag fick fjärilar i magen, för man visste inte vad som skulle hända. 

Skola 1 

 

Citaten ovan visar att även om barnen genomgått övergångar tidigare lyfter de att det 

var pirrigt och att de hade fjärilar i magen. Ett barn påpekar att orsaken till att det är 

fjärilar i magen är för att det är en övergång till något okänt. Varje övergång kan alltså 

beskrivas som unik eftersom det är ett inträde till något nytt och outforskat. Därav kan 

vi ana i barnens uttalanden att en tidigare övergång endast ger en viss trygghet. En del 

barn hade även äldre syskon på skolan vilket var en annan yttre faktor som kom fram i 

svaren och hade inverkan på upplevelsen av övergången. 

 
Stefan; Jag kände igen mig för min storebror går här. Skola 1 

 

Daniel; Bra, för min storebror går här. Skola 2 

 

Stefan lyfter fram att tack vare att hans storebror gick på skolan kunde han känna igen 

sig lite när han började. 
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5.2.2 Övergångsaktiviteter  

Barn reagerar olika på förändring och övergångar, genom att fråga barnen om deras 

upplevelser kan man få en uppfattning av vad de lyfter fram som viktiga aspekter i en 

övergång (Fabian & Dunlop 2007).   

 
Intervjuare; Hur kändes det att börja i förskoleklassen? 

 

Annie; Det kändes pirrigt men bra för vi hade hälsat på innan. Skola 1 

 

Sofie; Innan kändes det pirrigt och nu känns det bättre. Det kändes pirrigt 

eftersom vi inte visste hur det skulle vara innan vi började här, men det var bra 

att komma hit innan och se lite hur det var. Skola 2 

  

Intervjuare; Vad fick ni göra de första dagarna i skolan? 

 

Sofie; Då lekte vi bara, då var det inget jobb. Det var bra att få börja med lek 

eftersom man visste var leksakerna va och blev kompis med dom andra barnen. 

Skola 2 

 

När vi frågade barnen om hur det kändes att börja i förskoleklassen berättade de att det 

var pirrigt. Besöken på skolan framkommer som en bra förberedande aktivitet. Sofie 

påpekar att pirret har försvunnit nu när hon har gått i förskoleklassen ett tag och vet vad 

det innebär, men att besöken var bra då de kunde ge en indikation om hur det skulle bli. 

Hon menar även att det var bra att få leka de första dagarna i skolan för att kunna 

bekanta sig med miljön och de nya kamraterna. En gemensam aspekt barnen nedan 

belyser positiv med besöken och som verkade ha oroat dem tidigare, var att få äta i 

matsalen.   

 
Daniel; Det som var annorlunda med att äta i en matsal är att man inte känner 

igen sig, det kändes bra att man fick lära sig hur det blir sen när man är i 

matsalen. Skola 2 

 

Hanna; Man fick gå å ta mat å det fick man inte göra på dagis så det var bra att 

man fick testa innan. Skola 2 

 

Hilda; Det kändes lite pirrigt att äta i matsalen första gången för jag hade 

aldrig varit där men nu tycker jag inte att det är så pirrigt för jag har gått här 

ett tag. Skola 1 
 

Nästan alla barnen nämnde besöket i matsalen när vi talade om övergången. Vi kan ana 

i barnens uttalanden att det beror på att det är en aspekt som skiljer förskolan och 

skolan. Hilda ansåg att det var pirrigt att äta i matsalen men uttrycker i likhet med 

Sofies tidigare svar att det känns bättre nu när de har gått på skolan ett tag. Dock fanns 

det de barnen som uttryckte sig annorlunda om att äta i matsalen. 

 
Jonas: Vi åt där varenda dag så det var inte jätteskoj för vi har ju redan varit 

där. Skola 1 

 

Stefan: Vi visste hur det var i matsalen redan så det var inte pirrigt. Skola 1 
 

Jonas och Stefan hade på sin tidigare förskola fått äta i skolans matsal varje dag. Detta 

visar sig vara en yttre faktor som gjorde att de inte kände sig pirriga likt de andra 

barnen. Jonas uttrycker även att det inte var så skoj att äta där på besöken eftersom de 
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redan visste hur det var. En aspekt som blev synlig i barnens uttalanden från skola 2 är 

att de fick tillgång till spontana besök på skolgården. 

  
Sofie; Ibland när vi gick på förskolan så spelade vi fotboll här på den stora 

gården, vi tog med oss en boll och spelade lite. Skola 2 

 

Tina; I förskolan fick vi ofta gå å leka på den gården på skolan. Skola 2 

 

Daniel; Sen hade vi gympa här med när vi gick på dagiset för vi gick upp hit till 

skolan och hade gympa. Skola 2 

 

Utifrån barnens uttalanden om de spontana besöken kan vi ana att de var uppskattade av 

barnen. Besöken gav dem en möjlighet att bli familjära med miljön runt skolan då de 

ofta kunde gå dit med förskolan. Förutom skolgården nämner Helge att de även hade 

tillgång till en utav skolans lokaler. Vidare lyfts det i intervjun att detta skapade en 

trygghet då de kontinuerligt fick möjlighet att möta en del av skolan. 

 
5.2.3 Barnens tankar om sociala relationer i övergången  

I intervjuerna nämner alla barnen olika sociala relationer som har påverkat deras 

upplevelser av övergången. 

 
Intervjuare; Varför var det pirrigt i magen innan ni började? 

 

Jonas; För att vi skulle börja på en ny skola och att det var nya kompisar där. 

Skola 1 

 

Daniel; Att det var nya kompisar som man inte kände. Skola 2 

 

Hilda; Jag tyckte det var rätt så skönt att jag kände nåra för annars vet man ju 

inte vem man ska leka med i början. Men det var roligt med nya kompisar 

också. Skola 1 

 

De nya kamraterna är en av de sociala relationerna som visar sig vara ett orosmoment 

för barnen och Hilda uttrycker en trygghet i att ha med sig några kamrater från 

förskolan. Hon lyfter även trots oron att det var roligt med nya kompisar, vilket syntes i 

svaren hos fler barn. 

 
Intervjuare; Vad är det bästa med att börja förskoleklassen? 

 

Stefan; Att man får nya kompisar att leka med. Skola 1 

 

Hanna; Jag tyckte att det var roligt att man skulle få nya kompisar. Skola 2 

 

Sofie; Jag tycker det är roligt att träffa dom stora barnen, lite nervöst eftersom 

jag inte vet vad alla heter. Men lite kul för då kanske man kan få en ny kompis. 

Skola 2 

 

På frågan vad barnen fann bäst med att börja i förskoleklassen nämnde en större del att 

det var just de nya kamratrelationerna som var en av de bästa faktorerna. I Sofies svar 

framkom det även att relationerna inte endast behöver vara till kamraterna i klassen utan 

även till de större barnen på skolan. Detta var något hon tyckte var lite nervöst men 

mest såg fram emot. Andra barn på skolan hade däremot inte samma förväntningar 

angående de stora barnen. 
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Annie; När man börjar på nåt nytt då kan dom va så stora barn, då kan man bli 

lite rädd när man ser dom.  Skola 1 

 

Tina; Det var pirrigt för jag trodde att de fanns stora barn som va lite elaka, me 

det va dom ju inte. Skola 2 

 

Förutom att prata om relationerna till kamraterna och de andra eleverna på skolan, lyfter 

även barnen fram relationerna till lärarna. Nedan betonar Jonas att det var bra att få 

träffa lärarna innan för att det kunde vara läskigt att gå fram till de nya barnen utan stöd 

från en vuxen. 

 
Jonas; Det kändes bra att vi träffade Lovisa å Eva för man vill inte gå till nåt 

barn man inte känner utan fröken. Skola 1 

 

Vikten av att ha en relation till sina lärare för att känna trygghet kommer även fram i ett 

svar från Sofie, en flicka på skola 2, vars förskollärare följt med barnen från förskolan 

till skolan. 

 
Intervjuaren; Hur var det att träffa de nya fröknarna? 

 

Sofie; Det var bra, Lotta visste vi vem hon var. Skola 2 

 

Intervjuaren: Hur kommer det sig att ni visste det? 

 

Sofie; Hon har följt med oss upp när vi började, så hon är vår fröken nu och det 

känns bra, för då kände man en av fröknarna och det är ju skönt. Skola 2 

 

Sofie visar en tydlig uppskattning över att Lotta har följt dem med upp till skolan. Detta 

genom att berätta att det kändes bra att känna en fröken sedan innan. 

 
5.2.4 Kort sammanfattning 

Barnen berättar om hur de tidigare erfarenheterna av övergångar mellan grupper eller 

förskolor har varit bra inför den kommande övergången till förskoleklassen. De lyfter 

också att besöken på skolan har varit bra när de har fått testa att äta i matsalen, träffat 

sina lärarna och de nya kamraterna.  

 

I figuren nedan har de yttre faktorerna tillkommit som påverkat barnens upplevelse och  

lärarna inte kunnat planera utifrån.  

 

  



  
 

23 

 

 

6 Diskussion 
I vår studie ville vi få syn på om pedagogernas organisation har haft inverkan på 

barnens upplevelser av övergången men upptäckte i barnens svar att det även fanns yttre 

faktorer som kunde påverka. Vi har kommit fram till att vi aldrig med säkerhet kan säga 

att barnens upplevelser har med ett specifikt moment av organisationen eller yttre 

villkor att göra. Nedan följer en diskussion utifrån studiens resultat, tidigare forskning 

och frågeställningarna: 

- Hur arbetar lärarna för att skapa en fungerande organisation för övergångarna? 

- Hur upplever barnen övergången från förskola till förskoleklass?    

. 

Vi kommer att börja med att beskriva den inre processen, de yttre villkoren och de yttre 

faktorerna. Därefter kommer vi att titta på samband mellan barnens upplevelser och 

organisationen under rubrikerna Vårdnadshavarnas introduktion, Sociala relationer i 

övergångarna och Övergångsaktiviteter. Vi kommer även att diskutera de yttre villkoren 

under rubriken Barnens tidigare erfarenheter. Slutligen kommer vi att presentera förslag 

på vidare forskning.   

 

6.1  Inre process, yttre villkor och yttre faktorer 
Med hjälp av analysbegreppen vi utformade i enlighet med ramfaktorteorin (Naeslund, 

Linde & Lindblad 1999) har vi i resultatet kunnat få syn på vilka yttre villkor lärarna har 

haft att förhålla sig till, samt hur den inre processen på de båda skolorna har innehållit 

samma struktur, men skiljt sig åt på ett mer detaljerat plan på grund av de yttre 

villkoren. Det gemensamma för lärarnas inre process presenteras i figuren nedan och är, 

mötet med vårdnadshavarna, mötet med förskollärarna och övergångsaktiviteterna. De 

yttre villkoren som har visat sig i lärarnas svar och som synliggörs i den övre halvan av 

figuren nedan är: Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2016), upptagningsområdets 

storlek och barnens behov. Av dessa tre visar sig upptagningsområdets storlek vara ett 

övergripande yttre villkor som i sin tur påverkar barnantal och antal förskoleavdelningar 

och stämmer överens med de yttre villkor som syns i Ackesjös (2015) resultat. Utifrån 

analysbegreppen har vi även kunnat synliggöra de yttre faktorerna barnen har nämnt i 

sina svar. Dessa presenteras i den undre halvan av figuren nedan och är; tidigare utförda 

övergångar och syskon på skolan. De yttre faktorerna är inget som pedagogerna kan 

organisera övergången utefter, därav har vi valt att presentera dem och dess innebörd för 

sig. 
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6.1.1  Vårdnadshavarnas introduktion 

Lärarna lyfter att vårdnadshavarnas oro kan smitta av sig på barnen vilket stärker vikten 

av att förbereda både vårdnadshavarna och barnen inför den kommande övergången, 

detta i enlighet med Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2016). Genom att lärarna 

har ett informationsmöte kan vårdnadshavarna bli trygga med skolan och lärarna vilket 

leder till bättre möjligheter för barnen att känna sig trygga. På samma sätt som Dockett 

och Perry (2001) kan även vi se relationerna mellan lärarna, vårdnadshavarna och 

barnen som ett nätverk där alla relationerna är lika viktiga eftersom de påverkar 

varandra.   

 
6.1.2 Sociala relationer i övergångarna 

På skola 1 pratar läraren om svårigheterna i att ta emot barn från ett stort 

upptagningsområde. Samarbetet med förskolan ses som viktigt då det är många 

förskolegrupper med barn vars behov måste tas hänsyn till när de nya grupperna till 

förskoleklassen görs. På skola 2 berättar läraren att alla barnen från de tre förskolorna i 

upptagningsområdet får flytta upp till förskoleklassen i en intakt grupp. Sedan kan 

lärarna i förskoleklassen själva dela gruppen när de ska utföra specifika arbetsuppgifter. 

Detta leder till att barnen på skola 2 inte behöver bryta några relationer utan får med sig 

alla sina tidigare kamrater samtidigt som de får träffa nya barn. I Ackesjö och Perssons 

(2014) resultat kan man se att barnen har haft lättare att anpassa sig när de fått med sig 

sina tidigare kamrater. Det intressanta i vårt resultat är att barnen från skola 2, utifrån 

det vi har sett i deras svar, uttrycker samma nervositet inför nya relationer som barnen 

från skola 1, detta trots att de har med sig fler barn de känner sedan tidigare. Det är 

också intressant att samtliga av barnen nämner att de nya kamratrelationerna varit en 

aspekt de hade sett fram emot mest och tyckte varit roligast med att börja 

förskoleklassen. Detta trots att de även uttryckt detta som det mest pirriga momentet i 

övergången. Här kan vi dra en liknelse till Ackesjö och Perssons (2014) studie där 

barnen uttrycker de nya sociala gemenskaperna som en positiv utmaning.  

 

Resultatet i Ackesjös (2015) studie visar att skolledare har uppmärksammat att barns 

anpassning till skolan kan bli lättare om de får med sig en del av sina tidigare kamrater. 

Vi kan se att läraren på skola 1 i likhet med skolledarna i Ackesjös studie ser att ett stort 

upptagningsområde kan försvåra en social kontinuitet i praktiken då det blir fler 

barngrupper som ska bilda klasser i skolan. Däremot poängterar läraren på skola 1 att 

gruppindelningarna inte endast är till för att ta tillvara på barnens kamratrelationer utan 

även för att kunna bryta de relationerna som är mindre gynnsamma för barnen. En 

slutsats vi kan dra utifrån detta är att det å ena sidan är viktigt att bevara barnens sociala 

relationer för att skapa trygghet, men att det å andra kan vara värt att fundera över om 

en del kamratrelationer behöver brytas då de inte är gynnsamma för barnens utveckling. 

Utifrån uttalanden av både läraren i skola 1 och skola 2 är det förskollärarna som sitter 

på kunskapen om barnen och deras behov. För att lärarna på skolan ska kunna ta del av 

förskollärarnas kunskaper är det viktigt att samverkan mellan förskoleklassen och 

förskolan sker i enlighet med läroplanen för grundskolan (Skolverket 2016).   

 
6.1.3 Övergångsaktiviteter 

Barnen har gett uttryck för att det är pirrigt att börja i skolan där det är nya kompisar 

och nya lärare. De lämnar det kända och möter en ny arena. Läraren från skola 2 nämner 

att barnen har haft möjligheten att möta skolans miljö under vårterminen då 

förskollärarna har uppmuntrats till att ta med barnen och komma och leka på 

skolgården. De spontana besöken blir möjliga eftersom upptagningsområdet för skola 2 

är begränsat till tre förskolor. Här gör sig de yttre villkoren synliga eftersom de gör det 



  
 

25 

 

möjligt för de spontana besöken att äga rum. Margetts (2002) lyfter att inträdet till 

skolan förbättras genom antalet förberedande aktiviteter. Trots att barnen på skola 2 har 

fått genomföra spontana besök, vilket inte barnen på skola 1 har haft möjlighet till, kan 

vi inte se någon markant skillnad på upplevelserna då barnen på skola 2 ändå uttrycker 

att de var pirriga och nervösa. Däremot kan vi inte veta om barnen på skola 2 hade 

reagerat annorlunda på denna övergång om de enbart hade haft de planerade besöken 

skola 1 hade. Hjälpte de spontana besöken barnen i inträdet till skolan? Hade de varit 

mer nervösa och pirriga än vad de var nu? Alla barn lyfter att de planerade besöken var 

bra i och med att de fick en inblick i hur skolan var, de fick träffa fröknarna och bekanta 

sig med skolans miljö.  

 

Ett återkommande fenomen i barnens svar var besöket i matsalen, de menade på att det 

var bra att man fick testa på att äta i matsalen av den orsaken att det är en skillnad från 

förskolan. Dock fanns det två pojkar som hade fått äta i skolans matsal under hela sin 

tid på förskolan som ansåg att det var tråkigt. De poängterade att de redan hade varit i 

den miljön och att de inte delade samma upplevelse som de andra barnen, det vill säga 

att de inte ansåg att det var pirrigt. När barnen talar om pirr i magen, behöver det 

nödvändigtvis inte betyda något negativt då vi utifrån pojkarna svar kunde se att de 

tyckte det var tråkigt eftersom de redan visste hur det var i matsalen. Här kan vi i likhet 

med Ackesjös (2015) resultat se att pojkarna inte ville göra aktiviteter de förknippade 

med förskolan. Pojkarna hade redan fått chansen att bekanta sig med skolans matsal och 

uttrycker det inte som en bra förberedelse, utan de uttryckte snarare att det var tråkigt 

och inte alls pirrigt.  

 

Förutom den fysiska kontinuiteten fanns det även en strävan mot ett innehållsmässigt 

närmande mellan verksamheterna. Ackesjös (2013b) resultat lyfter hur barnen såg fram 

emot att ställas inför högre krav i förskoleklassen och inte vill göra samma saker som i 

förskolan. Både läraren från skola 1 och skola 2 besöker barnen i förskolan för att dels 

bekanta sig med barnen men även för att få möjligheten att se hur de har arbetat och 

kunna utgå från det vid planeringen i skolan. Ett innehållsmässigt närmande behöver 

inte innebära att förskolan och förskoleklassen gör samma saker utan handlar om att ta 

vid där barnen ligger i sin utveckling och utmana dem vidare på deras nivå.  

 
6.1.4 Barnens tidigare erfarenheter 

Genom våra intervjuer med barnen fick vi en inblick i hur deras tidigare erfarenheter, 

det vill säga de yttre faktorerna har påverkat deras övergång till förskoleklassen. Tre 

barn nämner specifikt att de hade genomgått en övergång tidigare vilket bidrog till att 

den nyligen gjorda övergången blev lättare för de visste vad som skulle ske. Å ena sidan 

nämnde samma barn senare i intervjun att det var pirrigt med övergången eftersom de 

inte visste vad som skulle hända. Detta kan upplevas motsägelsefullt men vi tolkar det 

som att barnen vet hur en övergång går till. Likt en tågresa har de en kunskap om att det 

sker en förflyttning från punkt a till punkt b, men de vet inte hur slutdestinationen 

kommer att se ut och upplevas. Det som skapar ett pirr hos barnen är att de inte vet vad 

förskoleklassen innebär. De möter något okänt och outforskat och finner därav det 

positivt att ha fått vara med om en fysisk förflyttning tidigare där de också har fått möta 

något nytt. Därmed anser vi i enlighet med Allwood och Eriksson (2010) att varje 

individs upplevelse av ett visst fenomen är unik då upplevelsen påverkas av de yttre 

faktorerna barnen har med sig i “ryggsäcken” inför övergången. Ytterligare en yttre 

faktor barnen synliggjorde som inverkade på hur övergången utspelade sig var att de 

hade äldre syskon på skolan. Barnen påpekar att de kände igen sig på skolan och att 

övergången till skolan hade känts bra. Fabian och Dunlop (2006) har i sin studie kunnat 
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påvisa att barn med äldre syskon som går i skolan kan bilda sig en uppfattning av vad 

skolan innebär. Detta blir möjligt om barnen följer med till skolan vid lämningar och 

hämtningar. Att ha syskon på skolan visade sig också vara en trygghet för barnen som 

de bär med sig hemifrån. Om barnen har en trygghet hemifrån eller en trygghet från 

förskolan, antingen i form av kamrater eller en lärare som följer med till skolan, 

upplever vi att det bidrar till att övergången blir mindre hotfull.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
En aspekt vi finner intressant att forska vidare om är både lärarna i förskoleklassen och 

lärarna i förskolans syn på samverkan inför och i övergången. Det talas mycket om 

samverkan men många delar av övergångsprocessen innehåller moment som helt ligger 

i antingen lärarnas eller förskollärarnas händer att ansvara för. Vidare skulle det även 

vara intressant att titta mer på hur processen för barnen inte är helt linjär utan att 

upplevelsen kan svänga. Barn som är nervösa kan känna sig tryggare ett tag efter ett 

besök på skolan för att sedan bli nervösa igen när det väl är dags att börja. Dessutom 

behöver inte barnens övergångsprocess vara över i samma stund som de börjar skolan 

utan kan fortsätta tills de känner sig trygga i sin roll som förskoleklassbarn och har lärt 

känna den nya verksamheten. Barns upplevelser av övergången kan även vara 

föränderliga, de kommer med största sannolikhet inte att vara densamma i slutet av 

terminen som de var precis i början.  
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8 Bilagor  
Här bifogar vi de bilagor i form av intervjufrågor till lärarna och barnen samt det 

missivbrev som använts under studien. 

 

 

8.1 Bilaga 1 Intervjufrågor, lärare 

- Hur fungerar ert samarbete med förskolan inför övergångarna?  
- Vad är de viktigaste aspekterna för en bra övergång enligt er?   

- Hur förbereds barnen inför övergången till förskoleklassen? Aktiviteter, verksamhet 

etc 

- Vem har haft ansvaret över övergångsaktiviteterna? (förskolan? förskoleklassen?) 

- Hur tänker ni kring barngrupperna inför övergången? 

- Vad är det första man tittar på när man ska planera barngrupperna? Antalet barn, 

speciella behov, nya gruppkonstellationer.   

- Hur strukturerar ni upp en övergång? Tex används en specifik mall, har ni något 

material som vi kan få ta del av? Speciella aktiviteter? besök? föräldramöten m.m.  

-Hur tror ni att planeringen av övergångarna kommer att förändras i och med den nya 

reviderade läroplanen?  

 

 

8.2 Bilaga 2 Intervjufrågor, barn 

-  Såg du fram emot att börja förskoleklassen? Varför?/varför inte? 

- Kan du beskriva hur det kändes att börja förskoleklass? Varför kändes det så? 

- Vad var du mest nervös över innan du började? Varför då?  

- Fick ni hälsa på i förskoleklassen? Hur gick det till då? Hur tyckte ni det kändes att 

hälsa på? 

- Vad tycker du att det är för skillnad på förskolan och förskoleklassen? 

- Saknar du något med förskolan? Varför?/varför inte? 

- Visste du vilka som skulle börja i din klass? Kände du några av de som skulle börja i 

din klass? Hur kändes det?  

- Vad är det bästa med förskoleklassen/ att börja skolan? 
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8.3 Bilaga 3 Missivbrev  

 

Hej! 

Våra namn är Annie Olin och Emma Hardlund och vi går sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Vi har nu påbörjat vårt självständiga 

arbete och studien vi gör handlar om att lyfta barnens upplevelser kring övergångarna 

till förskoleklassen och fritids. Därför anhåller vi om samtycke till intervju med ditt/ert 

barn.  

 

Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter och vi kommer att använda oss utav 

ljudinspelning. Barnen kommer att intervjuas i grupp och inspelningen är endast till för 

att hjälpa oss i vårt arbete och kommer att raderas när studien är klar. Barnens svar 

kommer att analyseras och användas som underlag i vår studie. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna som är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär att 

deltagandet är helt frivilligt och att barnen kan avbryta och dra sig ur när de vill. Vi 

kommer att informera barnen om syftet med vår intervju och inga personuppgifter 

kommer att uppges i studien.  

 

Vi är väldigt tacksamma om ni kan lämna in lappen till _________________ snarast då 

vi planerar att påbörja intervjuerna senast vecka 39.  

 

Många vänliga hälsningar Annie och Emma. 

 

Vid frågor kan ni kontakta oss på: 

ao222mp@student.lnu.se  

eh222qk@student.lnu.se   
 

Handledare: 

Helena Ackesjö, Fil. Dr. i pedagogik 

Universitetslektor i pedagogik 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 
 
 

� Ja, Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i intervjun om upplevelsen kring 

övergången 

 

� Nej, Jag/vi samtycker inte till att mitt/vårt barn deltar i intervjun om upplevelsen 

kring övergången 

 

Barnets namn ________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift___________________________________________

mailto:ao222mp@student.lnu.se
mailto:eh222qk@student.lnu.se


  
 

 

 


