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Abstrakt 
English title; Help, all grown up! Parents voices about their children’s upcomming 

transition from preschool to preschool class.  

Tidigare forskning har påvisat att i diskussionen kring övergången från förskola till 

förskoleklass, lyfts sällan vårdnadshavarna och deras perspektiv i övergången. Utifrån 

denna faktor formulerades syftet med denna studie, vilket är att undersöka samt 

uppmärksamma vårdnadshavarnas perspektiv inför deras barns övergång från förskola till 

förskoleklass. Studien  ska svara på dessa två frågeställningar; Vilka tankar har 

vårdnadshavare inför en förestående övergång för deras barn till förskoleklass? Och  

uttrycker sig vårdnadshavare annorlunda om de upplevt denna övergång tidigare med 

äldre barn? Studien har använt sig av metoden enkäter, besvarade av vårdnadshavare i 

maj månad för att tydligt få fram deras åsikter inför en övergång. Enkäterna var insamlade 

av en lektor vid Linneuniversitiet och denna studie fick tillgång till dem obearbetade. 

Resultatet och analysen baserades på två begrepp utifrån den sociokulturella teorin; 

Kontext och Kultur. Dessa begrepp var viktiga verktyg för analysen eftersom de belyserur 

vårdnadshavarna uttryckte sig kring sammanhanget i övergångsprocessen samt hur de 

uttryckte sig kring mötet med den nya kulturen i och med den förestående övergången. I 

analysen av resultatet uppkom vårdnadshavarnas tankar kring övergången tydligt och de 

lyfte frågor och funderingar de hade inför övergången. Vårdnadshavarna skrev om 

funderingar de hade inför mötet med den nya kulturen, så som lokaler, skolgård och mötet 

med nya kompisar och lärare.  

Nyckelord 
Vårdnadshavare, övergång, förskola, förskoleklass, kontext, kultur. 
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1 Inledning 
 

Barn gör en mängd olika övergångar under sin skoltid, de byter klassrum och lärare och 

ibland kompisrelationer. En betydelsefull övergång som sker tidigt i barnets liv är 

övergången från förskola till förskoleklass. En mängd olika studier har gjorts utifrån 

barnens perspektiv gällande olika övergångar. Exempelvis Ackesjö (2015) belyser att i 

studier som gjorts kring barns perspektiv gällande de övergångar som sker till och från 

förskoleklass uppmärksammas att barnen inte bara gör övergångar mellan olika 

skolformer, utan barnen upplever dessutom sociala övergångar.  Vidare menar Ackesjö 

att barnen uttrycker att övergångarna påverkar deras kompisrelationer, samt att barnen 

uttrycker att de saknar gemenskapen från förskolan.  

Övergången från förskola till förskoleklass är inte endast en angelägenhet för barnen, det 

är också en övergång som involverar och påverkar hela familjen. Att bli vårdnadshavare 

till ett skolbarn är en stor omställning för vårdnadshavarna, även dem måste anpassa sig 

till nya krav. Barnen är ofta ganska förberedda på övergången, men för vårdnadshavarna 

kan övergången komma mer plötsligt och bli som ett sorgearbete. Därmed kan 

vårdnadshavarna formulera en mängd olika känslor och tankar inför övergången. Detta 

arbete kommer behandla vårdnadshavares tankar om övergången från förskolan till 

förskoleklassen.  

Studien tar stöd i Läroplanen för förskolan- 98 reviderad 2016  Övergång och samverkan. 

Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och dess 

vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklass, skolan och 

fritidshemmet  (Skolverket 2016 s.13) samt målet gällande Arbetslaget ska i samverkan 

med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och dess 

vårdnadshavare inför övergångar (Skolverket 2016 s.14). Studien tar också stöd av 

Skolverkets (2014) stödmaterial kring övergångar, där de nämner vikten av en väl 

fungerande relation mellan pedagoger, barn och vårdnadshavare innan, under och efter 

övergången. Skolverket betonar att vårdnadshavare ofta är positivt inställda på att 

information lämnas ut vid en övergång, om de känner att det finns ett förtroende och väl 

fungerande samarbete med berörda pedagoger. Att bemötande vid övergången är 

respektfullt och inger ett förtroende är ofta en bärande byggsten för att de inblandade i 

barnets övergång ska uppleva en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt gentemot 

individens situation i verksamheten, skriver Skolverket (2014) i sitt stödmaterial .  

En översyn av tidigare forskning visar att vårdnadshavarens röster inte lyfts fram, vilket 

är en kunskapslucka denna studie hoppas på att fylla. De flesta studier som gjorts belyser 

ofta hur pedagoger kan verka för att underlätta övergångarna även för barnens 

vårdnadshavare. Samt att vissa studier handlar om samverkan i övergångarna mellan 

förskollärare och vårdnadshavare. Detta gjorde att jag blev mer intresserad av att höra 

vårdnadshavarnas tankar inför sina barns förestående övergång från förskola till 

förskoleklass.  Studien kan vara intressant för förskollärare i förskola och i förskoleklass, 

samt för vårdnadshavare till barn inför en övergång till skolan.  
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2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring det valda ämnet, dock finns det ingen 

nationell forskning kring vårdnadshavarnas tankar inför en övergång därmed baseras 

översikten främst på internationell forskning. Frågan som väcks i och med översikten från 

internationell forskning är i fall det går att jämföra internationella studier kring ämnet 

med det svenska skolsystem och en önskan om delaktiga vårdnadshavare, då 

skolsystemen och vårdnadshavarnas delaktighet ser olika ut i olika länder. Detta avsnitt 

kommer behandla och lyfta övergångar i olika länder samt varför dessa är relevanta för 

denna studie.  

 

2.1 Kontexten av övergång och skola.  
En mängd studier har gjorts kring hur övergångarna kan underlättas för barnens skull, 

med fokus på barns perspektiv exempelvis att deras känslor kan speglas i hur deras 

vårdnadshavare upplever en förestående övergång. Ackesjö (2013) lyfter att övergångar 

för barnen kan upplevas som svåra och oroande. Sink, Edwards och Weir (2007) nämner 

också att yngre barn ofta upplever stora utmaningar i en övergång. Författarna fortsätter 

med att nämna när barnen stiger in i klassrummet efter sommaren känner de en omedelbar 

förändring i saker som skiljer sig från förskolan. I förskoleklass, eller Grade 1 som 

författarna benämner de (eftersom studien är utförd i England), är det ofta mer styrt och  

mer formell undervisning än vad barnen är vana vid. Barnen måste vänja sig vid att deras 

egna intressen inte lyfts lika mycket som det gjordes i förskolan, utan de måste delta i 

förbestämda akademiska ämnen och med ett mer akademiskt fokus så som att läsa och 

jobba med matematik. Vidare lyfter författarna att barnen mer eller mindre direkt måste 

vänja sig vid att delta i en hel skoldag, utan några längre raster samt att de måste behålla 

ett fokus på en uppgift under en längre tid än vad de är vana vid från förskolan. 

Uppgifterna kan ibland verka irrrelevanta och främst ointressanta för barnen och deras 

livsvärld som de lever i just då. Sink m.fl (2007) betonar också problematiken med att 

barnen ofta uppmanas till att sitta stilla, tysta och räcka upp handen under en längre period 

samt att stolarna inte är särskilt bekväma.  

 

I de studier som finns kring olika aspekter på övergångar mellan verksamheter och 

skolformer lyfts ofta antingen lärarnas perspektiv eller barns perspektiv. Einarsdottir 

(2011) genomförde en studie med barn i förskoleklass, på Island, för att uppmärksamma 

barnens åsikter kring skillnader mellan förskolan och lågstadiet. På island använder de 

sig av termen ”playschool” gällande alla utbildande verksamheter för barn yngre än sex 

år och barnen börjar i ”primary school” hösten de fyller sex år (Einarsdottir 2011).  

Barnen diskuterade saker så som aktiviteterna i verksamheterna, strukturen, deras ansvar 

i verksamheterna samt barnens eget inflytande och status i verksamheterna. Einarsdottir 

nämner också att barnen påpekade att de saknade vilotid, lektid samt en avsaknad av 

rymliga områden där de kunde göra olika aktiviteter med en mängd olika material, som 

de hade på förskolan. Enligt Einarsdottir nämnde också barnen att de inte fick möjlighet 

att  göra vad de själva ville. Genom att förskollärarna i de olika verksamheterna blir mer 

uppmärksamma på hur barnen upplever den nya tiden i förskoleklassen, kan de verka mer 

för att göra verksamheterna mer lika varandra och på så sätt underlätta för en mjuk 

övergång.  

 

Ackesjö (2013) betonar att övergångar måste behandlas med stor aktsamhet, för att 

underlätta för barnen och försöka undvika att övergången bli problematisk. För att verka 

mot en svår övergång lyfter Ackesjö (2013) att mjuka övergångar mellan verksamheterna 

kan innebära att göra de två verksamheterna, förskolan och förskoleklass,  mer lika 
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varandra.Genom att exempelvis bärande aspekter så som vilka  normer som ska råda, 

regler som ska följas och rutiner under dagen samt vilka aktiviteter som förekommer är 

likande i både verksamhetern möjliggörs en mjukar övergång (Ackesjö 2013). 

Övergången mellan förskola och förskoleklassen skulle i så fall inte vara så stor, menar 

Ackesjö, utan mer innebära att barnen byter lokal och kanske pedagog men inga större 

förändringar på själva verksamheten.   

 

Dessa studier och aspekter är relevanta för min studie i och med begreppet kontext-

sammanhang. Det talas mycket om att göra barnen insatta i kontexten i och med 

övergångsprocessen, men att vårdnadshavarna blir insatta i kontexten är av lika stor vikt. 

Dessa aspekter lyfter vikten av att göra vårdnadshavare,och barn, insatta i 

förskoleklassens och övergångens kontext och sammanhang. I Svergie så strävar 

pedagoger ständigt efter att göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheterna och i 

skolan, därmed blir det också viktigt att göra vårdnadshavarna delaktiga i kontexten. 

Ovanstående studier skriver enbart om barnens perspektiv eller om lärarnas perspektiv 

kring kontexten men även vårdnadshavarnas perspektiv kring kontexten är lika bärande 

för en lyckad övergång.  

 

2.2 Vikten av att bygga en bro för vårdnadshavare i övergången 
Sink, Edwards och Weir (2007) lyfter att i en undersökning inom ramen för den engelska 

skolan, svarade 50 procent av pedagogerna i förskolan att de hade möten med lärarna i 

”grade 1” för att diskutera hur varje individuellt barn låg till gentemot läroplanen. Vidare 

berättar 56 procent av pedagogerna i förskolan att de arrangerade tillfälle för barnen att 

göra studiebesök i deras framtida ”grade 1” klassrum.  Sink m.fl menar att färre än 25 

procent av de deltagande pedagogerna i förskolan deltog i de allmänna övergångsmötena 

som arrangerades innan övergången skulle ske. Dessa allmänna möten var till för att 

pedagoger från förskolan skulle kunna vidarebefordra information från barnens 

vårdnadshavare till de framtida lärarna i ”Grade 1”. Men eftersom så få pedagoger från 

förskolan valde att delta så försvann vårdnadshavarnas chanser till att få med sitt 

perspektiv kring övergången, menar författarna. Författarna lyfter också att det saknas 

rutiner för hur vårdnadshavarna görs mer delaktiga i övergången mellan förskola och 

skola.  

 

För min studie så blir Sinks, Edwards och Weirs resultat intressant då författarna 

benämner vikten av en fungerande överlämning till förskoleklass och detta är en viktig 

aspekt oavsett om övergången sker i England eller i Sverige. Som jag nämnt tidigare så 

är övergången till förskoleklass en process för både barn och vårdnadshavare och även 

Sink, Edwards och Weir betonar vikten av att låta vårdnadshavarnas röster få ta plats 

innan en övergång.  

 

Ackesjö (2016) skriver att övergångar mellan olika verksamheter  så som förskola och 

skola är en process som genomsyras av möten med skillnader mellan förskolan och 

skolan. Övergångar innebär byten av exempelvis relationer som individer byggt upp samt 

byte av miljöer i många fall skriver Ackesjö (2016). Detta är något som barn måste 

handskas med i övergångar mellan olika verksamheter och mellan skolformer. Att 

övergången mellan förskola och förskoleklass är en bärande del för barns fortsatta 

skolgång är ingen nyhet.  Alatalo, Meier och Frank (2014) genomförde en studie kring 

överlämningar från förskolan till förskoleklass med olika förskollärare som fick svara på 

ett frågeformulär. Författarna lyfter bland annat deltagarnas svar kring vilka rutiner som 

finns vid en överlämning av barn från förskolan till förskoleklassen.  
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Deltagarna lyfte aspekter så som att vissa upplevde att förskoleklassen styrde hur 

överlämningen skulle gå till, samt när. Vissa av deltagarna berättade att förskoleklassen 

bjöd in till överlämningssamtal under våren innan barnen slutade på förskolan. Alatalo 

m.fl. poängterar att i studien framgick inte vilka som skulle delta i överlämnigssamtalen, 

förutom att förskoleklassen hörde av sig till de berörda förskolorna. Vidare lyfter Alatalo 

m.fl att innan barnen börjar förskoleklassen så bjuds de in till förskoleklassen för att hälsa 

på. Enligt vissa deltagare i studien så var det förskolans personal som var med vid 

besöken. Pedagoger verksamma i en förskola lyfte i studien att det var vårdnadshavarna 

som var med på besöken i förskoleklassen.  

 

Ackesjö och Alatalo, Meier och Frank belyser resultat som är relevanta för min studie 

eftersom i överlämningarna till förskoleklassen kan ibland vårdnadshavarna glömmas 

bort och då ställer jag mig lite frågande till hur förskollärare kan göra vårdnadshavarna 

mer delaktiga om de utelämnas i viktiga delar av processen? Vårdnadshavarna och deras 

tankar behöver få mer utrymme så att förskollärare och pedagoger kan verka för en mild 

övergång både för barn och vårdnadshavare.  

 
2.3 Vårdnadshavares perspektiv och delaktighet i övergång 
Kinkaed-Clark (2015) genomförde en studie med lärare och vårdnadshavare, i Jamaica, 

gällande övergången från pre-school till primaryschool. I nuläget är cirka 97 % av 

Jamaicas treåringar till femåringar inskrivna i ”pre-primary school”, förskola. I Jamaica 

så erbjuds verksamheter för de yngsta barnen av olika aktörer, exempelvis av 

”community-based schools” och ”infant schools/infant departments”, dessa är styrda av 

Jamaicas regering. Andra aktörer är ”private kindergartens” och ”pre-school” och dessa 

är vanligtvis anslutna till privata förberedande skolor (Kinkaed-Clark 2015). 

 

 I studien nämner vårdnadshavarna att barn behövde vissa färdigheter för att klara 

övergången till förstaklass, färdigheter som de framhöll var läsfärdigheter samt 

skrivfärdigheter. Vårdnadshavarna lyfte också att läraren och dess roll i övergången var 

det som påverkade övergången mest. Rollen som en lärare skulle ha, enligt 

vårdnadshavarna, var att läraren skulle försäkra sig om att barnen hade fått de färdigheter 

och erfarenheter som de behövde för att framgångsrikt hantera en övergång (Kinkaed- 

Clark 2015) 

 

Kinkaed-Clark nämner i sin studie att många vårdnadshavare inte hade någon tanke på 

hur viktig övergången från en skolform till annan är för barnets fortsatta lärande. Många 

av vårdnadshavarna nämnde också att de trodde det räckte med en ”bra lärare” för att 

barnen skulle hantera övergången bra. Dock så lyfter Kinkaed-Clark att två 

vårdnadshavare berättade att det var de, vårdnadshavarna, som ansvariga för sina barn 

och att förbereda dem inför skolstarten till klass ett. I denna studie så ligger fokuset på 

vårdnadshavarnas röster inför en övergång, därför blir Kinkaed-Clarks resultat relevant, 

trots att undersökningen är gjord i Jamaica, eftersom resultatet visar vårdnadshavarnas 

perspektiv inför en övergång.  

 

Dockett och Perry (2007) skriver om övergångar i Australien. Barnen kan börja skolan 

vid antingen fyra och ett halvt år eller som femåringar eller till och med som sexåringar. 

Detta beror i vilken del av landet barnen bor, vilket datum de är födda samt vilket politiskt 

skolsystem som finns där de bor. Exempel på verksamheter, västra Australien där barnen 

börjar i ”Pre-Primary” medan i New South Wales heter verksamheten Kindergarten  

(Dockett och Perry 2007). Dockett och Perry (2007) menar att synen på en involverad 
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familj i sitt barns skolgång i Australien, innebär att förbereda barnet inför en övergång till 

skolverksamhet. Författarna menar att vårdnadshavarna är involverade i att förse barnet 

med material så som ryggsäck och pennor. Författarna beskriver också en delaktighet hos 

vårdnadshavarna i att förbereda barnen akademiskt samt exempelvis hur barnet håller en 

penna, använda en sax samt att känna igen och kunna skriva sitt namn. Vårdnadshavarna 

bör också ha förberett barnet på att kunna skiljas från sina vårdnadshavare samt att kunna 

socialt agera med andra barn och vuxna. Dockett och Perry (2007) nämner att både barn 

och vårdnadshavare i studien upplever en mängd olika förändringar när barnet börjar i 

förskoleklass. Många vårdnadshavare i studien uttrycker starka känslor kring övergången, 

samtidigt som de betonar vikten av att bygga upp relationer med de andra 

vårdnadshavarna till barnets klasskamrater och till förskolläraren.  

 

Dockett och Perry (2007) menar att vårdnadshavarna själva ofta lyfte vikten av en 

involverad familj som en bärande del av barnets skolgång. Därmed så vill gärna 

vårdnadshavarna vara delaktiga när barnet startar skolan men samtidigt så nämner 

vårdnadshavarna en osäkerhet kring hur deras delaktighet i skolan kommer se ut och hur 

den ska uppnås. Författarna nämner att vårdnadshavare som varit aktiva i 

skolförberedande aktiviteter innan skolans start också kände en osäkerhet till hur deras 

fortsatta delaktighet i skolans verksamhet kommer att se ut, trots att de varit delaktiga i 

förberedande aktiviteter inom skolverksamheten.  

 

I Tyskland börjar barnen i ”Primary school” när de fyller sex år (Griebel och Niesel 2013). 

Griebel och Niesel (2013) skriver om studier i Tyskland som fokuserade kring samarbete 

mellan vårdnadshavare och skolverksamheten påvisade att samarbetet som ofta skedde i 

instutionsliknande former dominerade. Exempelvis via årliga träffar kvällstid,  

utvecklingssamtal och ibland deltog vårdnadshavare i skolaktiviteter så som festivaler 

eller utflykter. Vidare skriver författarna att vårdnadshavarna fick informationen via brev 

samt att kontakten med vårdnadshavarna ofta var minimal, förutom om det uppstod 

problem med barnet.  

 

Dockett och Perry (2007) skriver att förändringen som sker för vårdnadshavarna när deras 

barn börjar i skolan innebär även förändringar för vårdnadshavarna i och med roller, 

ansvar och identitet. Vårdnadshavarna själva var positiva till att vara  engagerade 

vårdnadshavare, men de var osäkra på vad detta faktiskt innebar i skolsammanhang 

(Dockett och Perry (2007).   

 

Griebel och Niesel (2013) nämner i sin studie att barnens övergång utmanar 

vårdnadshavare till att hitta sina identiteter som vårdnadshavare till barn i 

skolverksamhet, då de tidigare hade olika identiteter som vårdnadshavare till barn i 

förskola. Vårdnadshavarna upplever ofta en ny känsla av ansvar i och med övergången, 

de känner ett ansvar inför barnets så kallade framgång i skolan enligt Griebel och Niesel. 

Författarna betonar även att vårdnadshavare kan känna förändringar i de relationer som 

bryts eller byggs upp i och med övergången. De relationer från förskolan som 

vårdnadshavarna kände sig trygga med bryts exempelvis med andra vårdnadshavare till 

barn på förskolan. Relationer till lärare i förskoleklassen behöver byggas upp, och med 

det byggs även ett nytt förtroende upp mellan  vårdnadshavare och lärare. Samt att 

relationer till vårdnadshavare till de andra barnen i klassen behöver byggas upp och 

skapas.  

 

Griebel och Niesel (2013) nämner också att vårdnadshavare upplevde förändringar i 

”kontexten”- sammanhanget runtomkring dem. I studien lyfter de olika rutiner samt 
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aktiviteter som skolan begär, att dessa påverkar deras arbetsliv och fritid, på ett sätt som 

de inte var vana vid i förskolan. Vårdnadshavarna betonade också att övergången till att 

bli en vårdnadshavare till ett skolbarn blev mer komplicerad ifall familjen ingick i andra 

övergångar samtidigt, exempelvis ytterligare ett barn föds, att börja ett nytt jobb eller om 

vårdnadshavarna separerade. Griebel och Nielsel (2013) lyfter att övergången för 

vårdnadshavarna som innebär att de blir vårdnadshavare  till ett skolbarn är en process 

som påbörjas långt innan deras barn börjar i förskoleklassen samt att det fortsätter under 

tiden i barnets fortsatta skolgång.  

 

2.4 Sammanfattning  
Den tidigare forskningen som visas ovan  lyfter många resultat från internationella studier 

där vårdnadshavarna och själva övergången är en viktig aspekt för min studie. 

Internationella studier pekar på att skolverksamheter i andra länder hanterar 

vårdnadshavarnas delaktighet på ett annat sätt än i Sverige. I Sverige eftersträvar 

pedagoger, i enlighet med styrdokument och traditioner, en delaktighet hos 

vårdnadshavarna. I en övergång är det också bärande att ta vara på vårdnadshavares 

tankar inför en övergång eftersom deras oro kan återspeglas på barnen. Genom att göra 

vårdnadshavare delaktiga i processen och uppmärksamma deras tankar kan övergången 

för barnen och deras vårdnadshavare underlättas och sträva efter en mjukare övergång.   
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3 Syfte och frågeställningar 
Med denna studie vill jag belysa och registera vårdnadsahavares synpunkter kring en 

förestående övergången utifrån två begrepp, kultur och kontext hämtade från den 

sociokulturella teorin. I min studie har jag också haft som avsikt att undersöka om 

vårdnadshavare uttrycker skilda åsikter kring en övergång beroende på om de genomgått 

övergången tidigare med äldre barn eller inte.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka och uppmärksamma vårdnadshavares röster 

samt åsikter inför deras barns övergång från förskola till förskoleklass 

Frågeställningar som undersökningen ska svara på, 

 Vilka tankar har vårdnadshavare inför en förestående övergång för deras barn till 

förskoleklass? 

 Uttrycker sig vårdnadshavarna annorlunda om de har upplevt denna övergång 

tidigare (med äldre barn)? 
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4 Teorianknytning 
Övergången från förskola till förskoleklass kan ses som en process för både barnet och 

familjen runt barnet. Utgångspunkten i denna studie är att övergångar mellan 

verksamheter påverkar vårdnadshavare och deras syn på processen. Dessa 

utgångspunkter finner likheter med den sociokulturella teorin och Lev Vygotskijs tankar 

kring människans utveckling och lärande. Denna studie kommer således att utgå ifrån den 

sociokulturella teorin med dess begrepp. Nedan kommer jag att redogöra för centrala 

begrepp som återfinns i teorin och som är relevanta för denna studie.  

4.1 Sociokulturella teorin 
Vygotskij lyfte, i samband med utveckling, begreppet kulturspecifikt. Med begreppet 

kulturspecifikt så menade Vygotskilj att barnets utveckling är beroende av dess kulturella 

situation som de växer upp i, skriver Hwang och Nilsson (2011). Vidare skriver Hwang 

och Nilsson att Vygotskij beskriver barnets utveckling som ett resultat av dess sociala 

samspel med bland annat vårdnadshavare, pedagoger och syskon. Kroksmark (2011) 

lyfter också Vygotskijs begrepp så som kontext, kultur och livsvärld och att dessa begrepp 

ofta används inom den sociokulturella teorin för att beskriva människans identitet, tillvaro 

och vardagsliv. Denna studie har som utgångspunkt att en övergång påverkar hela 

familjen, samt  hur vårdnadshavare påverkas och känner inför en övergång inom skolan 

också påverkar hur barnet uppfattar övergången. Exempelvis om en första-övergångs-

vårdnadshavare inte fått tillräckligt med information för att känna en trygghet inför 

övergången så känner vårdnadshavaren troligtvis en oro som speglar av sig på barnet. 

Kroksmark (2011) skriver också att människans erfarenheter har en bärande betydelse för 

deras utveckling. 

 Enligt Kroksmark (2011) såg Vygoskij människan som i ständig förändring, och att i 

samspelssituationer har människans möjligheter att erövra samt utveckla kunskaper och 

erfarenheter från andra individer. Även Säljö (2012) lyfter att inom den sociokulturella 

teorin  anses människan vara i ständig utveckling och att i människans naturliga tillstånd 

ingår att lära sig och utvecklas. Säljö skriver också att Vygotskij ansåg att lärande och 

utveckling är processer som ständigt pågår. Övergången från förskola till förskoleklass 

kan ses som en process för hela familjen som tar sin början under våren innan barnen 

börjar förskoleklass efter sommaren. Säljö (2012) beskriver bärande aspekter inom den 

sociokulturella teorin, så som sociala samspel för utveckling och lärande. Dessa sociala 

sampel medför att människor blir mer delaktiga och får mer erfarenheter kring kunskap 

genom interaktion med andra människor i olika aktiviteter och sammanhang. Interaktion 

mellan individer, samt kommunikation bidrar till ett lärande och utvecklande. 

Övergången från förskola till förskoleklass handlar om ett socialt samspel mellan 

vårdnadshavare, pedagoger inom båda verksamheter och med barnen. Samspelet mellan 

dessa parter måste finnas för att underlätta i övergången för både vårdnadshavare och 

barn.  

4.2 Sammanfattning 
Den sociokulturella teorin blir relevant för min studie då teorin beskriver centrala begrepp 

så som livsvärld, kontext och kultur. Begreppen, och teorins kärna, är att vi människor 

påverkas av varandra i olika sociala sammanhang exempelvis vid en övergång mellan 

skolverksamheter. Begrepp som jag kommer använda som redskap i analysen är kontext 

och kultur. Inför en förestående övergång till förskoleklassen står vårdnadshavarna inför 

en mängd olika möten i den nya kulturen och miljön inom skolverksamheten.  Kontexten 

(sammanhanget) som skapas inför en övergång påverkar också hur vårdnadshavare tänker 

inför en övergång exempelvis anser de att de har fått tillräckligt med information?  
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5 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som studien baseras på, samt hur 

den insamlade datan bearbetades. Viktigt att nämna är att enkäterna är insamlade av en 

annan lektor för ett annat forskningsprojekt som ej är publicerat ännu. Jag fick tillgång 

till enkäterna som ett råmaterial, de var obearbetade.  

5.1 Val av metod 
Syftet med undersökningen är att undersöka och uppmärksamma vårdnadshavares röster 

samt åsikter inför deras barns övergång från förskola till förskoleklass. För att 

undersökningen ska spegla vårdnadshavares perspektiv på övergången behöver deras 

röster komma från dem själva. De vårdnadshavare som svarade på enkäten, och deras 

barn, stod inför en övergång till förskoleklass senare samma år. I första 

projektplaneringen så planerades att göra intervjuer med vårdnadshavare till barn som 

precis börjat förskoleklass, för att på så sätt samla in vårdnadshavarnas röster kring 

övergången. Istället fick jag möjlighet att analysera och bearbeta ett redan insamlat  

råmaterial i form av enkäter, innehållande svar från vårdnadshavare. Jag valde att 

analysera enkäterna istället för att göra intervjuer med vårdnadshavare eftersom enkäterna 

har fått svar från en betydligt större mängd vårdnadshavare än vad jag skulle få in via 

intervjuer. Enkäterna användes som verktyg för att få fatt i vårdnadshavarnas tankar inför 

övergången. Enkät som verktyg är ett effektivt sätt att få svar på en exakt likadan 

uppsättning med frågor, där alla deltaganden får samma möjligheter. Enkäter som metod 

lämpar sig att använda sig av när studien vänder sig till ett stort antal respondenter på 

olika platser (Denscombe 2009).  

 

5.2 Enkäternas utformning 

Enkäterna är insamlade i maj 2012 på fem olika skolenheter, i samband med 

föräldramöten där vårdnadshavarna informerades om övergången samt förskoleklassens 

verksamhet. Enkäten öppnar med en informationssida till vårdnadshavarna kring syftet 

med undersökningen samt att enkäten följer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer, 

dessa kommer förklaras närmare i denna studies etikkapitel. Enkäterna är utformade i två 

delar, första delen av enkäten bestod av en öppen fråga som vårdnadshavarna fick besvara 

i fri text. Frågan var denna, Skriv ner det första Du kommer att tänka på vad det gäller 

Ditt barns förestående övergång från förskola till förskoleklass. På första sidan i enkäten 

ombads de även att kryssa i vilket kön det är på barnet samt om vårdnadshavarna har äldre 

barn som tidigare gått i förskoleklass. Andra delen bestod av nio påståenden där 

vårdnadshavarna kunde kryssa i hur de ansåg att påstående stämde in på dem, de kunde 

välja på alternativen Stämmer, Stämmer till viss del, Stämmer ganska dåligt och Stämmer 

inte alls till varje påstående (Se Bilaga A). 176 stycken vårdnadshavare svarade på 

enkäten.  

 

5.3 Urval 
Utav de 176 svaren så det var 134 vårdnadshavare som svarade på första delen. Jag valde 

att basera min studie på frågan där vårdnadshavarna fick skriva det första de kom att tänka 

på gällande deras barns förestående övergång. Denna frågan valde jag för att det är en 

öppen fråga där vårdnadshavarna fick formulera fritt vad de kom att tänka på, samt att 

den frågan passade bra med mitt syfte till denna studie. Jag har också valt att basera min 

studie på en fråga där vårdnadshavarna kunde kryss i om de har äldre barn som tidigare 

gått i förskoleklass, eftersom jag finner det intressant om vårdnadshvare uttrycker sig 

annorlunda om de genomgått övergången tidigare med äldre barn jämfört med 

vårdnadshavare som ej genomgått övergången med äldre barn tidigare.  
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5.4 Genomförande  
Eftersom jag har valt att använda mig av ett redan insamlat material i min studie handlade 

min metoddel och genomförande främst om min egen bearbetning av materialet. Enkäten 

bestod av två delar men jag valde att fokusera på del 1, eftersom jag anser att den svarar 

på mitt syfte med undersökningen. Jag kollade igenom alla enkäter och började sedan att 

kategorisera svaren från vårdnadshavarna genom att leta efter mönster och likheter i 

svaren.  

 

5.5 Databearbetning  
Denna undersökning baseras på kvalitativ metod och jag utgår i min analys från en  

fenomenologisk grund (Denscombe 2009). Jag har valt att utgå ifrån fenomenologin i min 

bearbetning av materialet eftersom jag är intresserad av att uppmärksamma 

vårdnadshavarnas föreställningar inför fenomenet övergång till förskoleklass. 

Fenomenologin som metod intresserar sig främst på hur individer upplever eller förställer 

sig ett fenomen (Denscombe 2009). För att analysera data i enkäterna med 

vårdnadshavarna har jag valt att kategorisera svaren. Genom att försöka hitta mönster och 

kategorier i svaren underlättas senare analysen av enkäterna. De kategorier som 

uppmärksammades  i svaren tilldelades sedan olika färgmarkeringar för att underlätta 

identiteten av kategorin. Svaren delades först upp i två huvudkategorier för att sedan delas 

in i mindre kategorier inom huvudkategorierna. Den metod som jag använder mig av i 

databearbetningen kallas för kvalitativ analys, där forskaren verkar för att identifiera olika 

teman, mönster, samband och skillnader i materialet (Denscombe 2009).  

 

5.6 Etikdiskussion 
Enkäten inleds med en informationssida till vårdnadshavarna. Här lyfts bland annat 

information om studien och främst information om att studien följer Vetenskaprådets 

forskningsetiska principer. Informationen till vårdnadshavarna beskriver att deras 

deltagande i enkäten är frivilligt, att deras svar i enkäten inte kommer att kunna 

identifieras samt att namnet på verksamheterna inte kommer att benämnas. Informationen 

i enkäten beskriver också att analysen av materialet eventuellt kommer att användas eller 

presenteras i föreläsningar, böcker, forskningsartiklar och om möjligt konferensmaterial.  

Denna information faller inom Vetenskaprådets forskningsetiska principer (2002) och 

deras riktlinjer inom forskning. Vetenskapsrådet nämner begrepp som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet som är 

bärande för en forskare att ta hänsyn till.  Trots att enkäterna är ett redan bearbetat material  

av en lektor så följer de nyttjandekravet, jag fick tillgång till dem obearbetade. Nyttjande 

kravet handlar främst om att en forskare inte får sälja vidare data ifrån sin undersökning 

till exempelvis ett företag som vill ha underlaget till kundundersökningar 

(Vetenskaprådets forskningsetiska principer 2002). Enkäterna kommer att användas för 

ett vetenskapligt syfte så därmed är det godkänt att jag har tillgång till dessa enkäter. 

Vetenskapsrådet (2011) lyfter begreppet anonymisering, vilket innebär att kopplingen 

mellan exempelvis svar på ett frågeformulär och en särskild individ har förstörts så att 

inga obehöriga kan återupprätta kopplingen igen. Vidare skriver Vetenskapsrådet att 

anonymitet också kan uppnås via att forskaren gör sin insamling av materialet utan att en 

specifik individs identitet dokumenteras. Gällande konfidentialitetskravet så nämns heller 

inga namn i enkäten, varken vårdnadshavare eller barns namn samt att jag inte heller vet 

vilka skolor som deltog.  
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5.7 Validitet 
Verktyget som jag har valt att använda mig av för att få svar på mitt syfte, är enkäter och 

främst frågan som vårdnadshavarna svarade på gällande deras tankar inför övergången 

till förskoleklass, Skriv ner det första Du kommer att tänka på vad det gäller Ditt barns 

förestående övergång från förskola till förskoleklass. Frågan i sig är öppen och 

formulerad på ett sådant sätt som gör att den bli väldigt träffsäker gällande att få reda på 

vårdnadshavarnas tankar inför övergången.  

 

Gällande studiens validitet så stärks den i denna studie av att svaren kommer ifrån 

vårdnadshavarna själva i enkäten, samt frågorna i enkäten speglar syftet i 

undersökningen. Därmed blir svaren i enkäterna verkliga och exakta för studien. 

Denscombe (2009) lyfter att validitet i en studie innebär att datan i undersökningen och 

metoderna för att samla in datan anses verkliga, träffsäkra och exakta. Vidare nämner 

författaren att begreppet validitet handlar om huruvida själva datan i studien reflekterar 

sanningen, speglar verkligheten samt motsvarar forskningsfrågorna i studien. Likaså 

Allwood och Erikson (2010) framhäver att validitet inom forskning innebär att 

forskningen är giltig samt att ett argument är bärande i ett specifikt sammanhang. För att 

stärka ett argument eller lyfta en åsikt som vårdnadshavarna nämner inför övergången 

kommer dessa att stärkas av citat ifrån enkätsvaren.  Kvale och Brinkmann (2009) nämner 

begreppet validitet och kopplar till giltighet till sanningen samt korrektheten och hur 

starkt ett yttrande är. Validitet, enligt författarna, menas med att ett argument är giltigt 

samt beständigt, välgrundat och att argumentet kan försvaras samt att forskaren har gjort 

noga överväganden i sin studie. Genom att stärka argument i resultatdelen med citat från 

vårdnadshavare  behåller studien sin validitet.  

 

5.8 Metodkritik 
Denscombe (2009) lyfter att fördelar med kvalitativ analys är att det finns ett starkt fäste 

till verkligheten i datamaterialet och analysen samt att datamaterialet och analysen har en 

bas i en social tillvaro. Undersökningen har ett starkt fäste till verkligheten i och med att 

undersökningen lyfter vårdnadshavarnas egna röster inför en förestående verklig 

övergång, via att undersökningen använder sig av kvalitativ data och analys så finns det 

en validitet  i studien att den är baserad på verkligheten och riktiga människors åsikter.  

 

Metodvalet i denna undersökning bestod främst av bearbetning av enkäter. Genom att jag 

valde att bearbeta redan gjorda men obearbetade enkäter tappar jag erfarenheten av att gå 

ut och intervjua vårdnadshavare själv. Jag har inte utformat enkäterna själv utan fick utgå 

från redan färdiga enkäter där vårdnadshavare redan svarat på frågorna sedan innan. En 

nackdel med detta metodval är att jag tar över ett redan insamlat material  de etiskt 

aspekterna redan är gjorda. Därmed tappar jag också erfarenheten av att själv utforma en 

enkät samt att själv föra en etisk diskussion kring enkätens utformning och kring 

behandlingen av deltagarna. Fördelen med detta metodval är att jag får förmånen att 

bearbeta en välgjord enkät samt att jag får förmånen att få tillgång till en större mängd 

data via enkätsvaren än vad jag hade haft möjlighet via intervjuer, med tanke på 

tidsbristen för undersökningen. Denscombe (2009) lyfter att en enkät som ska 

karaktäriseras för forskningsmässigt enkät behöver den vara utformad för att införskaffa 

information som sedan omvandlas till data för analys. Enkät behöver också bestå av en 
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serie identiska frågor samt att enkäten införskaffar information genom att fråga individer 

direkt om ämnen som en undersökning ska bearbeta, enligt Denscombe.  

 

Genom att välja metoden att bearbeta enkäter så ökar tillförlitligheten för studien eftersom 

alla deltagare i enkäten har besvarat exakt samma frågor. Samtidigt så uppstår en 

svårighet i att bearbeta ett råmaterial insamlat av en annan forskare, då jag upplever att 

denna studie har förvåntningar på sig att komma fram till samma kategorier, likheter och 

mönster som tidigare forskare har kommit fram till.  
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6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit vid analysen av data från 

enkäterna. Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur vårdnadshavare 

föreställer sig en förestående övergång från förskola till förskoleklass. Studien lyfter två 

frågeställningar som undersökningen ska svara på, vilka tankar har vårdnadshavare inför 

en förestående övegång för deras barn till förskoleklass samt uttrycker sig vårdnadshavare 

annorlunda om de upplevt denna övergång tidigare med äldre barn? Dessa 

frågeställningar kommer figurera som två huvudkategorier i detta avsnitt, med några 

underrubriker för att underlätta läsningen. Av de 175 vårdnadshavare som svarade på hela 

enkäten var det 134 stycken som svarade på frågan Skriv ner det första Du kommer att 

tänka på vad det gäller Ditt barns förestående övergång från förskola till förskoleklass.  

 

6.1 Vårdnadshavares tankar kring en förestående övergång till 
förskoleklass 
I detta avsnitt har det inte gjorts någon skillnad på om vårdnadshavare varit delaktig i en 

övergång med äldre barn eller inte. 

6.1.1 Möte med den nya kulturen inför förestående övergång 

Studien baseras på den sociokulturella teorin och teorin involverar ett begrepp, Kultur, 

som jag har valt att använda som ett verktyg i min analys. Kultur innebär de miljöer som 

är formade av människan samt de artefakter och modeller som möjliggör för mänskliga 

samspel (Strandberg 2006). Begreppet kultur innebär i denna studie den nya kulturen som 

vårdnadshavarna kommer möta i och med övergången till förskoleklass. Kulturen i och 

med övergången speglas av olika möten som exempelvis möten med pedagoger, andra 

vårdnadshavare och miljön i förskoleklass. Vårdnadshavarna skriver i enkäten om olika 

funderingar de har i och med den förestående övergången gällande de olika möten som 

både de och barnet kommer att möta i förskoleklassen. De lyfter kulturen kring 

förskoleklass gällande möten med nya klasskamrater och nya pedagoger.  

Hoppas förstås att personalen ska vara trevlig och att min grabb ska tycka 

om dem. 

 Har hört att de ska vara bra fröknar, så det känns tryggt. 

Att han ska trivas i skolan med lärare och kompisar i klassen, och även med 

dem äldre på skolan. 

Utvidga sitt ”rörelsemönster”, nya sociala sammanhang, nya utmaningar- 

svårare att hålla koll på.  

När barnen börjar i förskoleklass så brukar det innebära att nya klasser bildas med barn 

från andra förskolor i upptagningsområdet. Detta innebär att det blir nya möten med både 

barn och nya vårdnadshavare för alla inblandade i övergången. Vårdnadshavarna 

uttrycker en oro över att deras barn ska hitta nya kompisar och sin roll i klassen samt att 

barnet ska komma överens med de nya lärarna. Kulturen kring förskoleklassen innebär 

ofta också möten med äldre barn och tonåringar eftersom förskoleklassen ofta är placerad 

vid skolområdet. För barnet så innebär det en ny kultur med många äldre barn och för 

vårdnadshavarna innebär det också en ny kultur som involverar möten med äldre barn på 

bland annat skolgården vid hämtning och lämning. I citatet ovan så skriver 

vårdnadshavare om ”utvidga sitt rörelsemönster” och ”svårare att hålla koll på”, detta kan 

tolkas som att vårdnadshavaren beskriver att barnet lär träffa nya kompisar som bor mer 

utspritt än vad de är vana vid från förskolan.  
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Roligt med större barn 

De barn som är ett år äldre och gick på samma dagis tidigare kommer att 

gå på samma fritids framåt, och det tycker hon är jättekul. 

Några vårdnadshavare uttrycker sig positivt gällande de möten som sker med de äldre 

barnen. I citaten ovan lyfter de mötet med de äldre barn som tidigare gått på samma 

förskola som ett kärt återseende och att deras barn ser fram emot detta. Detta mötet med 

de äldre barnen från samma förskola kan tolkas som en del av en trygghet i övergången 

till förskoleklass, att både barnet och vårdnadshavare känner några barn och vuxna som 

redan går i samma skola. Vårdnadshavarna beskriver också funderingar kring mötet med 

miljön i förskoleklass. I samband med övergången till förskoleklass så står 

vårdnadshavare och barn inför en rad möten med den nya miljön.  

Trånga lokaler, (lite personal) 

Ny miljö. Nya kompisar 

Att det kommer att bli en lärande miljön och att det blir en spännande 

process mot skolan.  

Mitt barn pratar om hur stort det skall bli att hamna på skolgården 

Lite oro för hur han kommer klara av gränserna vid utelek och matsal 

Förskoleklass i Sverige brukar ha sin utgångspunkt från enbart ett klassrum, där ibland 

även fritidsverksamheten bedrivs i samma lokal. Vårdnadshavarna skriver om att de anser 

att lokalerna är för trånga samtidigt som de lyfter att de hoppas på en lärande miljö för 

barnen. I samband med övergången till förskoleklassen så möter även barnen en ny 

skolgård, som ibland är både större än förskolans samt fler barn som är ute samtidigt. 

Skolgården är en del av den nya kulturen i förskoleklass. Vårdnadshavarna skriver också 

om en oro över hur deras barn kommer hantera mötet med den nya skolgården och även 

mötet med matsalen och rutinerna kring uteleken och att äta i en matsal. I analysen av 

enkäterna uppmärksammade jag att många vårdnadshavare skriver att de anser att barnen 

har blivit så stora i och med den förestående övergången. Vårdnadshavarnas tankar inför 

att de upplever barnen som stora är blandade, många av vårdnadshavarna tolkar jag 

uttrycker en känsla av tappad tid vilket leder till en känsla av att deras barn växer upp 

framför ögonen på dem och att de som vårdnadshavarna inte är redo för det. 

 Att dom har blivit så stora och ska nu gå in i skolans spännande värld 

 Att han blir stor. Pirrigt 

 Hjälp, redan så stor 

I samband med att vårdnadshavarna skriver om att de anser att deras barn har blivit stora 

så lyfter de också en undrar över omsorgen till barnen i förskoleklass. Vårdnadshavarna 

skriver om oro över omsorgen i förskoleklassen. I och med övergången till förskoleklass 

så uttrycker vårdnadshavarna funderingar kring hur omsorgen fungerar i förskoleklass 

samt om deras barn kommer att bli sett och uppmärksammat av pedagogerna.  Barnen 

kommer kliva in i en annan livsvärld än vad de är vana vid. Detta kommer också påverka 

vårdnadshavarna då barnen kliver in i en livsvärld med lite högra krav på dem.  

Han har blivit så stor, kommer han bli omhändertagen? 

Att mitt barn får all hjälp hon behöver 
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Första steget in i ”vuxenvärlden” det är nu det börjar.  

Det känns som om våra barn har blivit stora och det kommer ställas högra 

krav på dem samtidigt känner man som förälder att de fortfarande är små 

och behöver med stöd i leken o lärande och även hjälp med påklädning vid 

utgång  

I citatet ovan beskriver också vårdnadshavarna att de har en känsla av att deras barn har 

blivit stort men samtidigt betonar de att de fortfarande upplever sitt barn som litet och 

behöver hjälp och stöd med olika saker. Utav detta tolkar jag att denna känslan blir en 

förändring i vårdnadshavarnas livsvärld, att de upplever sitt barn som litet men samtidigt 

måste de hantera upplevelsen av att deras barn kliver in i skolans värld. Vårdnadshavarna 

drar paralleller till skolan i och med barnens förestående övergång till förskoleklassen, 

många av vårdnadshavarna lyfter också funderingar kring högre krav på barnen då de 

börjar förskoleklassen och skolans värld. I sina svar lyfter många av vårdnadshavarna 

sina tankar kring barnens nuvarande kunskaper och vilka kunskaper som de förväntar sig 

att barnen kommer tillägga sig i och med övergången till förskoleklass.  

Spännande, nyfiken, nervöst. Känns som en stor omställning både för 

barnet och föräldrarna. 

Många tankar hur det ska bli. Går ifrån en trygg förskoleverksamhet till 

skolvärlden. Känns som stort steg. 

Att mitt barn egentligen (kunskapsmässigt läs, skriv, matematik) skulle 

kunna börja ett år tidigare. Men! Lekfullheten är så pass viktig att jag valde 

att vänta. För mig som förälder ser jag det som att mitt barn börjar skolan. 

 […]Lära sig läsa, skriva och räkna 

 Det passar bra nu när läs och skrivintresset har kommit igång 

 Spännande att börja skolan och få lära sig läsa och bli bättre på att räkna 

 Vårt barn känns redo att börja förskoleklass och få fler utmaningar 

Vårdnadshavarna uttrycker en känsla av att förskoleklassen är ett naturligt steg för barnen 

att ta samt att de förväntar sig att förskoleklassen ska innebära fler utmaningar för barnen, 

i en skolmiljö. De lyfter barnens kunskaper som de fått med från förskolan, samt en 

önskan att dessa ska utvecklas i förskoleklass. I analysen av datan framkom det också 

många funderingar kring relationer i samband med övergången. I samband med 

övergången till förskoleklass så kan barngruppen förändras och blandas upp med andra 

barn från andra förskolor och tillsammans bildar barnen nya förskoleklasser. Detta gör att 

de gruppkonstellationer som fanns på förskolan kan brytas i övergången till 

förskoleklassen och nya barnen kan behöva bilda nya relationer, detta var något många 

vårdnadshavare nämnde i enkäten.  

 Vilka kompisar han får med sig i sin klass 

Roligt, men samtidigt en osäkerhet. Särskilt med tanke på att bryta upp 

gruppen man har gått med tidigare.   

Att hon får gå med sina kompisar 

Bra att det är delvis samma barn 
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Vårdnadshavarna beskriver blandade tankar inför förskoleklassen och fenomenet att 

klasserna blandas upp. För många barn och vårdnadshavare är barngruppen från förskolan 

en trygghet att ta med sig i övergången, eftersom så mycket annat kan vara nytt i 

förskoleklassen så blir vetskapen av att barngruppen är nästan den samman både en 

trygghet och en utmaning. 

6.1.2 Vårdnadshavares kontext  

Den sociokulturella teorin nämner också begreppet Kontext och även detta begrepp är ett 

viktigt verktyg i analysen av data. Kontext […] är ett begrepp som kan användas för att 

beskriva människora tillvaro […] (Kroksmark 2011). Begreppet kontext innebär i denna 

studien själva övergångsprocessen, i vilket sammanhang sker processen och hur påverkas 

vårdnadshavarna av kontexten i övergångsprocessen. Begreppet innebär också i studien, 

hur formulerar sig vårdnadshavarna kring övergången? Upplever dem att de har fått 

information och har de många frågor kring processen gällande en övergång? En övergång 

från förskola till förskoleklass är som lyfts tidigare en process och en betydande del även 

för barnens vårdnadshavare. Vårdnadshavarna upplever en förestående övergång lika 

starkt som barnen, och även de behöver förberedas inför övergången. I enkäten skriver 

vårdnadshavarna om inför själva övergångsprocessen.  

Fick mycket torftig information om vad som barnen kommer vara med om i 

förskoleklassen.  

Mkt info har vi fått, och jag känner att det är lätt att kontakta lärare/rektor 

för vidare info. 

I samband med den förestående övergången, enkäterna är besvarade i maj månad, svarade 

några vårdnadshavare att de upplever att de fått mycket information kring förskoleklass. 

De skriver också att de känner en tillit till de pedagoger och rektorer som kommer ansvara 

för barnen samt att vårdnadshavarna fått de uppgifter som behövs för att kunna ta egen 

kontakt och ställa mer frågor. Samtidigt skriver andra vårdnadshavare att de inte fått 

mycket information, samt att den var ”torftig” gällande vad deras barn kommer vara med 

om i förskoleklassen. Vikten av att delge vårdnadshavarna information blir tydlig i 

enkäten då de som fått bra information känner en tillit och trygghet inför övergången, 

medan vårdnadshavarna som fått mindre information känner en större nervositet och de 

har många funderingar.  

Nya rutiner, funderar över lämning och hämtning. 

Kommer hon få bra fröknar, hur funkar fritids? 

Finns det vuxna närvarande vid alla raster? Har skolan lika stor koll på 

vårt barn som på dagis? Lika mycket information? 

Om det funkar som ett klassrum då de måste sitta stilla mycket och så  

Det är massor med barn som börjar samtidigt, blir det inte rörigt i början? 

Att vårdnadshavarna bli insatta i kontexten inför övergången är en bärande del för att 

möjliggöra för en mild och stabil övergång även för vårdnadshavarna. I citaten ovan 

skriver vårdnadshavarna om funderingar de har inför övergången och de frågor de har 

inför övergången. Deras funderingar rör bland annat fritids, personal och omsorgen av 

barnet. Vårdnadshavarna skriver om funderingar kring mängden personal och därmed 

omsorgen av barnet. Inför en övergång så borde vårdnadshavare få möjlighet att träffa 

barnets kommande pedagoger för att få möjlighet att ställa sina frågor samt att känna en 

tillit till pedagogerna inför övergången. Genom att göra vårdnadshavarna delaktiga i 
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kontexten kring processen av en övergång så möjliggörs det för en mild och stabil 

övergång både för vårdnadshavare och barn. Inför en övergång  innebär kontexten också 

att vårdnadshavarna får möjlighet att själva föra vidare viktig information kring sitt barn 

till de nya lärarna, vilket citatet nedan belyser.  

Eftersom vi har ett barn med en språk försening så är det viktigt att 

personalen får all information vid överlämningen 

Vårdnadshavarna skriver om vikten av de får känna sig delaktiga och hörda inför en 

förestående övergång, samt vikten av att de får delge sig av information som är bärande 

för barnets fortsatta skolgång. Att göra vårdnadshavare delaktiga i kontexten av 

förskoleklass inför övergången är en bärande del i processen av övergången eftersom 

vårdnadshavarna är delaktiga i övergången, inte bara barnen.  

6.2 Vårdnadshavare som genomgått övergången tidigare kontra 
vårdnadshavare som står inför övergången för första gången 
På första delen av enkäten fanns det en fråga där vårdnadshavarna kunde kryssa i 

alternativen ja eller nej på frågan ifall de har äldre barn som tidigare gått i förskoleklass. 

Av de 134 stycken som svarade på enkäten så svarade 105 vårdnadshavare att de inte 

hade äldre barn som tidigare gått i förskoleklass, därmed svarade 71 vårdnadshavare att 

de hade äldre barn som tidigare gått i förskoleklass. 

6.2.1 Vårdnadshavarnas skilda uppfattningar kring kulturen i förskoleklass 

Begreppet Kultur innebär i denna studien möte med den nya kulturen i förskoleklassen. 

Kultur används som ett samlingsord för möte med pedagoger, barn, och miljöer. Som jag 

nämnde ovan så fick vårdnadshavarna kryssa i om de gjort en övergång tidigare med äldre 

barn eller om denna förestående övergång var deras första övergång. Genom att utgå från 

denna fråga samt verktygen för att analysera data fick jag syn på hur vårdnadshavare som 

gjort övergången tidigare, jämfört med vårdnadshavare som inte gjort övergången 

tidigare, upplever kulturen i förskoleklass.  

Tidigare genomgått övergången med äldre barn Ej gjort övergången tidigare 

Vår son har en bror som går på fritids så han känner 

till lokaler och pedagoger  

 

Att han fortfarande skall känna 

sig trygg i den nya miljön  

 

 

Citaten ovan är tydliga exempel på hur vårdnadshavare funderar kring kulturen i 

förskoleklass och möten med den nya miljön. Vårdnadshavare till barn som har syskon 

som gjort denna övergång tidigare känner sig mer bekväma inför övergången eftersom de 

redan känner till pedagoger och lokaler. Vårdnadshavarna beskriver också en trygghet för 

deras son som kommer göra övergången i och med att han redan mött pedagoger och 

lokaler. Medan vårdnadshavare som gör övergången för första gången lyfter en oro över 

hur deras barn ska känna en trygghet i mötet med den nya miljön och kulturen i 

förskoleklassen.  

Tidigare genomgått övergången med äldre barn Ej gjort övergången tidigare  

Kul att få träffa fler kompisar utanför sin 
förskolegrupp. Sen är det ju många barn som ska 
skolas in så det är klart att man funderar på hur 
det ska bli!  

Många barn, orolig att varje 
enskilt barn inte blir sett. Trånga 
lokaler (lite personal)   
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Spännande att börja ”skolan”. Stora barngrupper 
förhoppning om att trots det pedagogerna 
kommer att se mitt barn (alla förstås) och hjälper 
honom med hans behov. Att han kommer in i 
gruppen och fungerar socialt  
 

Stort steg. Hört att de får ta mer 
ansvar. Inte lika mycket tillsyn 
ute på gården = stor oro. Rädslan 
att han inte ska trivas. Stora 
grupper. 

 

I analysen av data uppkom vårdnadshavarnas funderingar kring kulturen i förskoleklass 

gällande nya klasskamrater och barngruppen. Gällande dessa funderingar fann jag att 

vårdnadshavarna uttryckte liknande funderingar, oavsett om de gjort övergången tidigare 

med äldre barn eller inte. Min slutsats av detta är att vårdnadshavare känner en oro inför 

storleken på barngruppen och mötet med nya kompisar oavsett om de har tidigare 

erfarenheter av förskoleklassen eller inte. I citaten nedan skriver vårdnadshavarna om 

kulturen i förskoleklass gällande trygghet och utmaningar.  

Tidigare genomgått övergången med äldre barn Ej gjort övergången tidigare 

Känns roligt och bekvämt att vår dotter ska gå 

på samma avdelning/spår som sin syster. Vårt 

barn känns redo att börja förskolan och få fler 

utmaningar  

 

Tryggheten (från det lilla till det 

stora) knyta skor, toalettbesök etc 

vuxna tillhands. Spännande, ny 

värld. Lite läskigt (stora barn, trafik) 

 

 

Vårdnadshavarna skriver att de tycker det är bekvämt att deras dotter ska gå på samma 

avdelning som sin äldre syster samt att de upplever att deras barn är redo och behöver 

flera utmaningar. Vårdnadshavarna utrycker en känsla av trygghet genom att deras 

yngre barn ska gå samma väg som sin äldre syster, det blir också en trygghet i och med 

att vårdnadshavarna har genomgått denna övergången tidigare med det äldre barnet så 

vet de av tidigare erfarenheter hur övergången kommer gå till.  Medan vårdnadshavare 

till barn som tidigare inte genomgått övergången skriver om en oro inför att gå från en 

mindre och trygg verksamhet till en stor och ny skola. Samtidigt som de skriver om 

kulturen i förskoleklass som en ny och spännande värld så lyfter de att de tycker det är 

lite läskigt.  

Tidigare genomgått övergången med äldre 

barn 

Ej gjort övergången tidigare 

Hon tycker det ska bli roligt. Hennes syster 
går där nu så hon känner sig rätt ”hemma” 
redan. Då hon är född sent på året har jag och 
min sambo diskuterat huruvida hon är redo 
eller inte. Vi har kommit fram till att hon är 
redo 

Rädd för att förskoleklassen ska bli 
för mycket “skola” dvs för höga 
krav, för mycket ansvar osv. Rädd 
att förskoleklassen färgats för 
mycket av skolan verksamhet 
istället att förskoleklassen ska 
präglas förskolans pedagogik. Vill 
inte tappa den lekfulla inlärningen. 
Tror det är ett för stort glapp 
mellan verksamheterna. För 
många barn. 
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Det kommer gå bra. Min stora flicka 
utvecklades väldigt mycket under förskoleåret 
så jag har stor tilltro till förskoleklassen 

Kommer han att bli 
omhändertagen? Har varit så bra 
innan kommer det fortsätta så? 

Mamma släpper sitt minsta barn till skolans 
värld med både en viss sorg men även lusten 
över barnets nyfikenhet 

Kommer han att kunna anpassa sig 
till att göra som fröknarna vill och 
som de andra barnen gör? 

Jag tror att det kommer att kännas konstigt 
för systrarna att inte vara tillsammans på 
dagarna längre. De har stor trygghet i 
varandra. Jag känner till Es nya lärare sedan 
tidigare och känner mig trygg med dom. Jag 
är mycket nöjd med Es placering 

Att mitt barn får all hjälp hon 
behöver 

 

I citaten ovan blir det tydligt att vårdnadshavare till barn som tidigare gjort övergången 

skriver om mötet med den nya kulturen som något de känner en trygghet och tillit inför, 

eftersom de har äldre barn som redan gjort övergången. För de vårdnadshavarna upplevs 

inte mötet som något nytt eller skrämmande. Vårdnadshavarna kan använda sig av sina 

tidigare erfarenheter i övergången och i mötet med kulturen i förskoleklass. En intressant 

aspekt är vårdnadshavaren som skriver att hon släpper sitt minsta barn med en viss sorg, 

jag tolkar att inget med övergången påverkar vårdnadshavaren förutom att hennes minsta 

barn nu växer upp och inte längre är ett barn.  

I citaten ovan så skriver vårdnadshavare till barn som ej gjort övergången tidigare om 

olika funderingar och rädslor de har inför mötet med den nya kulturen. De skriver om 

funderingar gällande kulturen och omsorgen i förskoleklass, samt förväntningar på 

kulturen och om deras barn kommer kunna anpassa sig till det. En vårdnadshavare skriver 

om rädslor gällande den nya kulturen i förskoleklass och att förskoleklass ska bli för 

mycket ”skola”.  

6.2.2 Vårdnadshavares skilda uppfattning kring övergångens kontext  

Begreppet kontext används i denna studie som ett verktyg för att få syn på hur 

vårdnadshavarna uttrycker sig kring sammanhanget inför övergångsprocessen till 

förskoleklass, hur de har blivit insatta i kontexten för förskoleklass. Sammanhanget i 

dessa citat lyfter hur vårdnadshavarna uttrycker sig kring informationen, vetskapen de har 

fått kring förskoleklass samt deras tidigare erfarenheter.  

Vårdnadshavarna skriver om deras funderingar och åsikter kring själva inskolningen. 

Vårdnadshavare som genomgått övergången tidigare med äldre barn skriver att 

inskolningen var deras första tanke inför övergången samt att de ser fram emot 

övergången och de anser att de har fått en fin introduktion inför övergångsprocessen. 

Medan vårdnadshavare som inte gjort övergången till förskoleklass tidigare skriver att de 

har funderingar kring mängden barn som skolas in samtidigt och om den faktorn gör att 

det kan bli en rörig start. I citaten nedan skriver vårdnadshavare som inte gjort övergången 

tidigare att de upplever att inskolningen till förskoleklass får för lite tid.  

Tidigare genomgått övergången med äldre 
barn 

Ej genomgått övergången tidigare 

Inskolningen  
 

Det är massor med barn som börjar 
samtidigt blir det rörigt i början?  
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Ser fram emot det med glädje och har fått 
en jättefin introduktion 

 

Upplever att inskolning till 
förskoleklassen är för lite. i denna 
förskoleklassen där barnen får träffa 
lärare och vara i lokalen endast vid ett 
tillfälle 2 ½ timme. Men bra att 
förskolan ser till att gruppen träffas 

 

 

Jag drar slutsatsen av att vårdnadshavare som gjort övergången tidigare till viss del är 

insatta i övergångens kontext i och med deras tidigare erfarenheter. Vårdnadshavare som 

inte deltagit i övergångsprocessen däremot har inga tidigare erfarenheter att använda sig 

av då de lyfter tydliga funderingar kring sammanhanget i övergången, samt att de inte fått 

den mängden information de kan behöva för att känna en trygghet i övergången gällande 

inskolningen.  

I analysen av enkäterna uppkom vårdnadshavarnas svar kring informationen de fått samt 

vilka frågor de har inför övergången. Att vårdnadshavarna blir delaktiga och informerade 

om övergångens kontext är som sagt en viktig del av övergångsprocessen.  

Tidigare genomgått övergången med äldre 
barn 

Ej genomgått övergången tidigare 

Lika mycket information? Jag känner mig väldigt trygg. Mycket 
info har vi fått. 

Undrar vilka hennes klasskompisar blir. 
Hoppas att de plockar ihop klasser beroende 
på var de bor, så att klasskompisarna bor 
nära 

Nya rutiner. Funderar över lämning 
och hämtning. Kontakt med större 
barn på fritids. Funderar över 
övergången från mindre förskola 

 

I citaten ovan  skriver vårdnadshavare som tidigare gjort övergången med äldre barn att 

de funderar kring informationen och om de kommer få lika mycket som i förskolan. 

Vårdnadshavarna skriver också om sina funderingar kring barngruppen och 

klasskonstellationen. Medan vårdnadshavare till barn som tidigare inte gjort övergången 

anser att de har fått bra med information och de känner en trygghet i övergången. 

Vårdnadshavare som ej gjort övergången tidigare skriver också om sina funderingar kring 

kontexten i övergången; hur fungerar de nya rutinerna, kontakten med större barn på 

fritids samt själva övergången.   

Tidigare genomgått övergången med äldre barn Ej genomgått övergången 
tidigare 

Att det ska bli en bra grupp med barn.  Att det blir 
en trygg och bra övergång 

Vilka lärare han kommer att få. 
Vilka kompisar han får med sig i 
sin klass 

Vi har ett äldre barn, som gör att övergången 
känns mindre ”dramatisk” 

Vilka kompisar som skulle 
komma i samma grupp, att han 
ska tycka det är roligt att ”lära” 
sig saker. 

Hon är tack vare sin storebror välinformerad om 
vad det innebär med förskolan. Självklart lite 
spänd och lite nervös inför starten 

Det känns lite nervöst, nytt! 
Hoppas allt flyter på bra med 
tider, kompisar osv 
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Citaten ovan belyser att vårdnadshavare som tidigare gjort övergången med äldre barn 

har användning av sina tidigare erfarenheter gällande att vara insatt i kontexten av 

övergången. Vårdnadshavarna skriver uttryckligen att övergången blir mindre 

”dramatisk” i och med att de har ett äldre barn de gjort övergången med tidigare. Samt att 

de skriver att deras barn är ”välinformerade” tack vara sitt äldre syskon vilket underlättar 

i övergången. Vårdnadshavare som inte genomgått övergången tidigare med äldre barn 

skriver om deras funderingar kring kontexten av övergången, och av förskoleklass. De 

nämner sina  funderingar gällande vilka lärare barnet kommer få, vilka kompisar hamnar 

i samma klass samt uttrycker en förhoppning om att ska ”flyta på bra”.  

6.3 Sammanfattning 
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste resultaten som framkom i studien. 

 

 Vårdnadshavarna skriver om sin funderingar gällande de nya mötena som sker i 

förskoleklass och de lyfter främst funderingar kring vilka kompisar som deras 

barn kommer att få gå med. De skriver också om möten med nya pedagoger och 

hur deras barn kommer reagera på dessa möten. 

 I vårdnadsahavarnas svar framkom att de ansåg att barnet tar ett kliv in 

skolvärlden och vuxenvälden i och med den förestående övergången. De skriver 

att barnet får andra krav på sig samt att de nu är ”stora barn”. Dock finns det vissa 

skillander i vårdnadshavarnas svar, vissa skriver att deras barn har blivit stort 

medan andra fortfarande uttrycker att de ser på sina barn som små och lyfter 

funderingar över hur deras ”lilla” barn kommer klara förskoleklass samt en oro 

över omsorgen i förskoleklass.  

 Resultatet visade också en skillnad i vårdnadshavarnas svar gällande om de 

genomgått övergången tidigare eller inte. Vårdnadshavarnas tidigare erfarenheter 

av en övergången hjälper dem inför kommande övergångar med yngre barn. De 

vårdnadsahavare som har äldre barn på samma skola skriver också  att de upplever 

det som en trygghet för det barnet som ska precis ska göra övergången från 

förskola till förskoleklass.  
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7 Diskussion  
I detta avsnitt kommer jag lyfta och diskutera det slutsatser jag kommit fram till. Utifrån 

resultatet och analysen av resultatet kommer jag nämna ytterligare aspekter och slutsatser 

jag uppmärksammat i resultatet. Som en avslutande del av detta avsnitt skriver jag om 

förslag till vidare forskning utifrån denna studien.  

7.1 vikten av att göra vårdnadshavare delaktiga i övergångsprocessen 
Analysen av resultatet visar att vårdnadshavare har en mänga olika tankar och funderingar 

inför deras barns förestående övergång från förskola till förskoleklass. Analysen av 

resultatet påvisar också hur vårdnadshavare uttrycker sig  beroende på om de deltagit i en 

övergång tidigare med äldre barn jämfört med vårdnadshavare som inte deltagit i 

övergången tidigare. En bärande aspekt i analysen av resultatet är vikten av att göra 

vårdnadshavarna delaktiga inför övergången samt att uppmärksamma vårdnadshavarnas 

funderingar och  besvara dem. Detta står också tydligt utskrivet i Läroplanen för 

förskolan- 16 under rubriken Övergång och samverkan. Det ska även finnas 

samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och dess vårdnadshavare inför 

övergångar från förskolan till förskoleklass, skolan och fritidshemmet (Skolverket 2016 

s.13 ). Inför en förestående övergång till förskoleklass är det bärande att också förbereda 

barnets vårdnadshavare och familj.  

I analysen av resultet uppkom också aspekten gällande de olika möten som sker i en 

övergång. Vårdnadshavarna skriver om aspekter så som  de nya lokalerna, skolgården, 

mötet med nya kompisa samt mötet med äldre barn. Detta kan kopplas till Ackesjö (2016) 

som betonar att övergången från en verksamhet till skola är en process för alla inblandade, 

samt att den genomsyras av olika möten. Att vårdnadshavarna får information om 

processen samt upplever situationer med dessa möten innan eller under övergången skulle 

vara ett effektivt sätt att göra vårdnadshavarna delaktiga i övergången. I 

övergångsprocessen anser jag att det är bärande att vårdnadsahavarna inför övergången 

får möjlighet att träffa barnets nya lärare, hälsa på i det nya lokalerna samt får möjlighet 

att tillägga sig så mycket kunskap som möjligt om övergångsprocessen och om 

förskoleklassen för att bidra till en mjuk och stabil övergång för både vårdnadshavare och 

barn.  

 Detta blir tydligt i analysen av resultatet gällande hur vårdnadshavarna skriver om de 

genomgått övergången tidigare med äldre barn eller inte. I vårdnadshavarnas svar blir det 

tydligt att deras tidigare erfarenheter kring övergången bidrar till att de uttrycker sig 

annorlunda jämfört med vårdnadshavare som inte gjort övergången tidigare med äldre 

barn. Samt att de känner en trygghet och tillit till övergångsprocessen då de har 

erfarenheter av den sen tidigare.  

I den genomförda studien och dess resultat så analyserades vårdnadshavarnas svar kring 

kontexten av övergången. Vårdnadshavarna skriver om sina funderingar kring 

exempelvis inskolning, fritids, information och stora barngrupper. De lyfter funderingar 

kring om de kommer få lika mycket information i förskoleklass, att inskolningen  är för 

kort samt att många barn ska skolas in samtidigt och de skriver funderingar gällande hur 

fritids fungerar.  

Att vårdnadshavare sätts in i kontexten, sammanhanget i hur en övergång samt 

förskoleklass fungerar är en bärande aspekt i att sträva efter att göra vårdnadshavarna 

delaktiga och sträva efter en mjuk övergång både för familjen och barnet. Inför en 

förestående övergång behöver vårdnashavarna få information om hur olika situationer 

kommer fungera så att de kan hinna förbereda sig själva samt reflektera kring hur de ska 
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hantera situationerna. Ackesjö (2013) skriver om mjuk övergång utifrån barnens 

perspektiv och att via en mjuk övergång strävar förskolan och förskoleklassen efter att 

likna varnandra via exempelvis att samma normer, rutiner och regler råder. Men jag anser 

att detta perspektiv också kan appliceras utifrån vårdnadshavarnas perspektiv så att 

vårdnadshavarna också får information om att samma normer, rutiner och regler gäller i 

förskoleklassen så som i förskolan. Detta för att underlätta för en mjuk övergång för 

vårdnadshavarna också, samt att de på så sätt redan har en bra inblick i övergångens och 

förskoleklassens kontext oavsett om de gjort övergången sen tidigare med äldre barn eller 

inte. 

7.2 Vårdnadshavares tal om sina barn 
I analysen av resultatet uppmärksammades hur vårdnadshavarna formulerade sig kring 

sina barn och hur de tolkade sina barn inför den förstående övergångsprocessen. I många 

av enkätsvaren uppmärksammandes att vårdnadshavarnas svar kunde tolkas i att de 

antingen såg sitt barn som litet eller som stort. I enkät svaren formulerade sig 

vårdnadshavarna kring sina barn som exempelvis  ”minstingar”, ”släpper sitt minsta barn” 

och vissa av vårdnadshavarna formulerade sig kring barnet som ”stort”, ”redo” och ”på 

väg in i vuxenvärlden”. Detta anser jag är en intressant aspekt kring hur vårdnadshavare 

tänker om sina barn inför en förestående övergång. Vårdnadshavarna som skrev om sitt 

barn som stort drog ofta paralleller till skolan och hur stort de ansåg att deras barn var på 

grund av inträdet i skolan. Vårdnadshavarna skrev också om sitt barn som redo att börja 

skolan samt att de lyfte kvaliteter som de ansåg att deras barn hade för att vara redo inför 

föreskoleklassen, exepelvis läs-och skrivkunnighet. Detta uppmärksammande också 

Kinkaed-Clark (2015) i sin studie, att vårdnadshavare betonade vissa färdigheter som 

barnen behövde inför en övergång från förskola till skola. 

 I analysen av resultatet uppkom också de vårdnadshavare som skrev om sitt barn som 

”litet”. Vårdnadshavarna skriver om funderingar så som ifall deras barn är redo för 

övergång och om barnet kommer bli sett samt omhändertagen. Vårdnadshavarna lyfter 

omsorgen en del i samband med övergången samt övergången från det trygga till det nya 

okända. Vårdnadsahavarna lyfter deras egna känslor inför deras ”lilla” barns övergång. 

En vårdnadshavare skriver dessutom att hen släpper sitt minsta barn till skolans värld med 

sorg. Genomgående med att vårdnadsahavarna skriver om sitt lilla är att de skriver om en 

känsla av förlorad tid då deras barn växer upp framför ögonen på dem samt att de uttrycker 

en oro inför hur omsorgen gentemot deras barn är i förskoleklassen. Eftersom 

vårdnadshavarna skriver om omsorgen i förskoleklass tolkar jag att vårdnadshavarna ser 

sitt barn som ett litet barn fortfarande och behöver hjälp med samma saker som det gjort 

i förskolan. Vårdnadshavarna har i detta fall svårt att se sitt barns utveckling. Jag tolkar 

att även vårdnadshavarnas barnsyn på sitt egen barn påverkar övergångsprocessen både 

för vårdnadshavarna och barnet.  

 

7.3 Vårdnadshavares formuleringar kring förväntningar inför 
förskoleklass 

Jag uppmärksammade också hur vårdnadshavarna formulerade sig kring deras 

förväntningar på förskoleklassen och de skrev mycket om att förskoleklassen är ett 

naturligt steg för barnen och deras utveckling. I några enkäter uppmärksammade jag att 

vårdnadshavarna lyfte aspekter som kunde tolkas till att de ansåg att förskolan inte lärde 

deras barn något, utan det var först nu i förskoleklass som de kommer att få lära sig saker. 

Denna aspekt tycker jag är väldigt intressant eftersom förskolan verkar för att fostra, 

ombesörja och utveckla barnen och lägger ofta en viktigt grund inför förskoleklass och 
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skola. I svaren från vårdnadshavarna kom även ordet Stimulans upp, att vårdnadshavarna 

hoppades att i och med övergången till förskoleklass så kommer barnen få stimulans. 

Detta anser jag också är en intressant aspekt. Hur menar vårdnadshavarna där? Menar de 

att barnen får stimulans i och med att de hamnar i en mer skollik miljö med högre krav 

och förväntningar på dem? Detta anser jag hade varit intressant att gå vidare med och 

fråga lite mer kring de formuleringarna och vilka förväntningar som vårdnadshavarna har 

på sina barn men även på lärarna i förskoleklassen.  

 
7.4 Förslag till vidare forskning 

Aspekter jag finner intressanta att forska vidare kring är främst att gå vidare med 

vårdnadshavarnas röster efter övergångsprocessen.  Förslag på frågställningar vid en 

möjlig vidareforskning; Hur upplevde de övergången? Fick de svar, hjälp och stöd av 

pedagoger och rektorer under övergångsprocessen? Upplever de att de involverades samt 

togs på allvar under övergångsprocessen? Genom att fullfölja och uppmärksamma 

vårdnadshavarnas röster inför samt efter en övergångsprocess kan forskare utvärdera samt 

reflektera kring hur vårdnadsahavare faktiskt tänker samt upplever en övergångsprocess.  

 

 

 

Ytterligare en aspekt som jag finner intressant att forska vidare kring är, som jag skriver 

i avsnittet ovan, vårdnadshavares förväntningar på förskoleklassen, då många av dem 

skriver om förskoleklass som ett forum för deras barn att ”lära sig saker” samt ett forum 

för utveckling och de skriver upprepade gånger om förskoleklass som skola. Jag finner 

det intressant att ställa frågor kring hur de upplever att förskolan lära och utvecklar deras 

barn jämfört med förskoleklassen.  
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Bilagor 

Bilaga A Enkät  
Skriv ner det första Du kommer att tänka på vad det gäller Ditt barns förestående övergång 

från förskola till förskoleklass: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Sätt ett kryss i passande ruta nedan. 

 

Ditt barn som ska börja i förskoleklass är 

 

 

 

 

 

 

Har Du äldre barn som tidigare har gått i förskoleklass? 

 

 

 

 

Får jag kontakta Dig om jag har ytterligare frågor? 

Ange i så fall Din mejladress: 

__________________________________________________________ 

D 

 

 

Flicka Pojke 

  

 

Ja Nej 

  

 



  
 

II 

Hur väl stämmer nedanstående  

påståenden in på Dig? 
Sätt ett kryss i passande ruta nedan. 

 
1. Hemma samtalar vi med vårt barn om den  

förestående övergången från förskola till  

förskoleklass. 

Mitt barn…. 

 
2. … ser med glädje fram emot att börja 

 i förskoleklass. 

 

 

3. … uttrycker oro över att börja  

i förskoleklass. 

 

Jag som vårdnadshavare… 

 
4. … har många tankar, funderingar och  

frågor om mitt barns inträde i förskoleklass. 

 

5. … ser med glädje fram emot mitt barns  

inträde i förskoleklass. 

 

6. … känner oro inför mitt barns inträde i  

förskoleklass. 

 

 

7. … upplever att jag har blivit informerad  

om förskolans arbete med att förbereda  

barnen inför övergången till förskoleklass. 

 

8. … upplever att jag har blivit informerad 

 om förskoleklassens verksamhet. 

 

 

9. … upplever att jag har blivit informerad 

 om och fritidshemmets verksamhet. 

 

D  Lämna gärna kommentarer på baksidan. Tack för din medverkan!! 

Stämmer Stämmer 

till viss 

del 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

inte alls 

    

 

 

 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



  
 

III 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


