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Title ”We have a boy who knows the whole rainbow, so it would be fun if they could 

continue to work with that.” 

- A qualitative study about how teachers in class of preschool and preschool 

teachers are collaborating with each other’s during children’s transitions.   

 

Abstrakt 

När barn tar steget över från förskola till förskoleklass är det för många av dem början 

till nya kunskaper. De byter fysisk miljö, lärare och behöver också många gånger skapa 

nya kompisrelationer. Vår intervjustudie med lärare i förskoleklass och förskollärare i 

förskolan ska bidra med kunskap kring hur de samverkar med varandra vid barns 

övergång från förskola till förskoleklass för att kunna skapa kontinuitet i 

undervisningen. 

Detta är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som underlag där vi 

intervjuat tre förskollärare och tre lärare i förskoleklass. Vi har använt oss av en 

kvalitativ metod där det är respondenternas svar som står i centrum. Genom att 

repetitivt läsa materialet har vi sedan kunnat skapa olika kategorier utifrån 

respondenternas svar.   

Vår studie visar att förskollärare och lärare i förskoleklass tycker det är viktigt att 

förbereda barnen inför övergång från förskola till förskoleklass och att samverkan är 

viktigt för att kunna skapa en röd tråd i undervisningen. Vår studie visar också att det 

finns flera hinder i samverkan mellan förskola och förskoleklass. Dessa hinder kan vara 

av organisationsmässig karaktär och att lärare i förskoleklass och förskollärare inte har 

tillräckligt med insyn i varandras verksamheter. Detta leder i sin tur till att all 

information inte kommer fram och att det blir svårt för lärare i förskoleklass att skapa 

en kontinuitet i undervisningen.  

Nyckelord 

Övergång, förskola, förskoleklass, undervisning, samverkan, undervisningskontinuitet, 

socialt samspel. 

Keywords 

Transition, preschool, nursery class, education, integration, educational continuity, 

social interaction. 
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1. Inledning 

“En övergång kan både vara spännande och skrämmande beroende på. Det kan ge en 

känsla av att växa, bli större. Samtidigt som mycket hamnat i gungning.” Det skriver 

tidningen förskolan inför höstterminens start läsåret 17/18. En övergång i den här 

studien är den som barnen gör mellan förskola och förskoleklass. Vid en föreläsning 

med Helena Ackesjö hösten 2016 berättade hon om problematiken kring hur 

förskoleklassens uppdrag ofta upplevts som otydligt och att det hamnat någonstans i 

ingenmanslandet mellan förskola och skola. Att förskoleklassen, som från början var en 

del av förskolan, numera ofta har sina lokaler i anslutning till skolan har också bidragit 

till en osäkerhet kring hur undervisningen ska bedrivas. Förskoleklassen är inte som 

förskolan men den är heller inte som skolan, menar Ackesjö (2016). Samtidigt har 

synen på förskolan förändrats och verksamheten har mer och mer börjat likna skolans 

verksamhet.  

Detta har också fått konsekvenser för undervisningen menar Ackesjö (2016) När barn 

tar steget över från förskola till förskoleklass är det för många av dem början till nya 

kunskaper. De byter fysisk miljö, lärare och behöver också många gånger skapa nya 

kompisrelationer. Vad gäller undervisningen i förskoleklass är det dock, trots att det är 

mer skolorienterat, mycket som känns igen från förskolans verksamhet. Barnen 

repeterar kunskaper de redan kan istället för att utmanas vidare. Ackesjö (2016) nämner 

särskilt en flicka som i förskoleklassen tappade intresset för undervisningen eftersom 

hon redan gjort samma uppgifter i förskolan. Med brister i insynen i varandras 

verksamheter, menar Ackesjö (2016), att barnen riskerar att tröttna och tappa 

motivationen.  

Under de senaste åren har förskoleklassens uppdrag delvis reviderats och förtydligats 

och i den nya revideringen av förskolans läroplan var det just kapitlet om samverkan 

mellan förskola, förskoleklass och fritidshem som förtydligades. I Läroplanen för 

förskolan (98, rev 2016, s 13) står att “inför övergångar ska de berörda skolformerna 

och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande. 

Vi vill med denna intervjustudie med lärare i förskoleklass och förskollärare i förskolan 

ska bidra med kunskap kring hur de samverkar med varandra vid barns övergång från 

förskola till förskoleklass för att kunna skapa kontinuitet i undervisningen. I förskolan 

finns det förankrat hos pedagogerna att undervisningen ska utgå från barnens intressen 

och tidigare kunskaper. Men vad händer med dessa kunskaper när barnen börjar i 

förskoleklass? I blanketten “Generell överföring” som Skolverket tagit fram lyfts denna 

punkt, överlämnande förskollärare ska lyfta fram barnens kunskaper och intressen. Hur 

använder lärare i förskoleklass informationen som de får av lärare i förskoleklass och 

vilken betydelse har barnens tidigare kunskaper i undervisningen? Finns det någon 
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samverkan där dessa kunskaper lyfts? På så sätt får vi en inblick i hur en övergång kan 

se ut mellan förskola och förskoleklass och hur förskollärare och lärare i förskoleklass 

samarbetar. 

2. Syfte och frågeställningar 

Vår intervjustudie med lärare i förskoleklass och förskollärare i förskolan ska bidra med 

kunskap kring hur de samverkar med varandra vid barns övergång från förskola till 

förskoleklass för att kunna skapa kontinuitet i undervisningen.  

Utifrån syftet har vi format följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver förskollärare organisationen kring barns övergångar från förskola 

till förskoleklass?    

2. Hur redogör lärare i förskoleklass och förskollärare för deras samverkan med 

varandra vid övergång? 

3. Hur skapar lärare i förskoleklass kontinuitet i sin undervisning i förskoleklass i 

förhållande till den information de får av förskollärare?   
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3. Bakgrund/Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer bakgrund och tidigare forskning att presenteras. Här kommer vi 

först att presentera förskolans och förskoleklassens verksamhet. I det inbegriper hur 

barns lärande i förskolan och förskoleklassen är tänkt, vilken roll pedagogerna har samt 

betydelsen av det sociala samspelet och rutiner i verksamheten. Därefter kommer vi att 

presentera olika typer av kontinuitet som finns i samband med barns övergångar från 

förskola till förskoleklass och hur förskollärare och lärare i förskoleklass samarbetar 

med varandra. Vi kommer också att ta upp vilka hinder som kan finnas vid samverkan 

och vid barns övergång från förskola till förskoleklass.  

 

3.1 Förskolans och förskoleklassens verksamheter  

3.1.1 Barns lärande i förskolan och i förskoleklass 

I och med revideringen av förskolans läroplan 2010 har förskolan gått från att vara mer 

omsorgsinriktad till att lägga mer fokus på barns lärande och kunskaper inom 

skolorienterade ämnen (Ackesjö, 2016). Strävansmålen inom olika skolorienterade 

ämnen, såsom matematik, naturvetenskap och språkutveckling, har också blivit fler och 

har fått större utrymme i förskolans läroplan. Ackesjö (2016) skriver att förskolan har 

fått en allt mer förberedande roll för skolans verksamhet. På många förskolor finns idag 

särskilda grupper med fem- och sexåringar som ska fungera som en förberedelse inför 

förskoleklass.  Även om förskolan går mot att blir mer skollik är fortfarande begrepp 

som omsorg och lek av stor betydelse. Leken och det lustfyllda lärandet ska genomsyra 

verksamheten, detta i förhållande till barnens egna intressen och erfarenheter. I 

förskolans läroplan skrivs detta fram som en grundpelare för barns utveckling och 

lärande. “Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 

verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter”(Lpfö 98 rev 2016, s. 9). 

Förskoleklassen är en egen skolform och är till skillnad från skolan inte obligatorisk 

(Skolverket, 2013). Förskoleklassen har länge präglats av en mer förskolelik 

undervisning som ändå ska följa grundskolans läroplan. Därför har många som arbetar i 

förskoleklass upplevt uppdraget otydligt och haft svårt att veta hur läroplanen ska 

tillämpas på bästa sätt (Skolverket 2014). Skolans värdegrund ska utgöra 

utgångspunkten för undervisningen i förskoleklass. Detta trots att förskoleklassen precis 

som förskolan har strävansmål istället för uppnåendemål. Strävansmål innebär att 

förskoleklassen till skillnad från skolan inte har kunskapsmål som barnen behöver 

uppnå utan målen som finns är något som undervisningen i verksamheten ska sträva 

emot. År 2011 kom den nya revideringen av läroplanen för grundskolan. I den har 

förskoleklassen tillskrivits ett eget kapitel om undervisningens syfte i förskoleklass. I 
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samband med den kom också ett stödmaterial vars syfte var att förtydliga 

förskoleklassens uppdrag ännu mer.  Undervisningen i förskoleklass har som syfte att 

arbeta i riktning mot de kunskapskrav som kommer senare i grundskolan. Enligt 

skollagen ska undervisningen i förskoleklassen “stimulera elevers utveckling och 

lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning” (skolverket 2014, s. 8). 

Undervisning innebär enligt skollagen ”sådana målstyrda processer som under ledning 

av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden”. Detta går att se som ett led i att undervisningen 

i förskoleklass, precis som den i förskolan, under de senaste åren gått från att vara mer 

omsorgsinriktad till mer inriktad mot kunskap och lärande (Ackesjö 2016). Leken, 

kreativiteten och barns intressen framskrivs fortfarande som viktiga värden samtidigt 

som undervisningen också ska vara utmanande för barnen. “Undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter 

som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare 

genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper“ ( Lgr11, s. 20). 

3.1.2 Pedagogers roll i förskola och i förskoleklass 

På 1970 - talet beskrev socialstyrelsen pedagogernas arbete i förskolan som “socialt 

omhändertagande” medan arbetet i förskoleklass, då lekskolan, skulle vara en mer 

pedagogiskt inriktad verksamhet (Ackesjö 2011). Med tiden infördes allmän förskola 

för sexåringar, vilket innebar att alla sexåringar hade rätt till att vistas i förskolan 525 

timmar/år. Motivet bakom detta var att i åldershomogena grupper förbereda 

sexåringarna inför övergången till skolan och den arbetsform som bedrevs där (Ackesjö 

2011). Även om förskoleklassen fortfarande inte är en obligatorisk skolform går idag 

nästan alla sexåringar i förskoleklass. Den senaste siffran från skolverket visar att 

läsåret 2015/2016 gick 97%   av alla sexåringar i förskoleklass (Skolverket 2016). 

Enligt Ackesjö (2016) ställs förskollärarna idag inför pedagogiska utmaningar. 

Förskolan ses inte längre som en plats där barnen förvaras och tillbringar sin tid när 

föräldrarna arbetar utan betraktas som en plats där barnen ska lära, utvecklas och 

förberedas inför kommande skolgång. Enligt Lpfö 98, rev 2016 ska förskollärarna 

ansvara för att barnen “ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper” men samtidigt ska de ansvara för att barnen 

“erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm”. Idag är också undervisning ett 

vedertaget begrepp i förskolan i och med den nya skollagen (Skolinspektionen, 2016). 

Skolinspektionen (2016) menar att eftersom det i förskolans läroplan inte finns någon 

annan angiven tolkning än just skollagens definition av undervisning, vilken vi nämnde 

tidigare, så är det fortfarande mycket upp till den enskilda förskolläraren att tolka 

begreppet och applicera det på verksamheten. I förskolan kan undervisning och 

förskollärarens uppdrag handla om lärande i en dialog med varandra och inte begränsas 

till vuxenstyrda aktiviteter. Undervisning ska också ske utifrån det som barnen är 
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intresserade av (Skolinspektionen, 2016). 

Ackesjö (2010) skriver att på grund av förskoleklassens plats mittemellan förskola och 

skola så kan det vara svårtolkat för lärarna i förskoleklass att veta vad de har för roll. 

Förskoleklassen är ingen skolverksamhet men heller ingen förskoleverksamhet utan den 

är en verksamhet där förskola och skola ska smälta samman. Pedagogerna ska bedriva 

undervisning men inte på skolnivå och samtidigt ska de ge leken utrymme men inte lika 

mycket som i förskolan. Pedagogerna deltar heller inte i leken på samma sätt som i 

förskolan. I den fria leken är barnen ofta ensamma deltagare medan de vuxna håller sig 

en bit ifrån (Ackesjö, 2011).   

3.1.3 Barns sociala samspel  

Ackesjö (2016) skriver att en övergång mellan förskola och förskoleklass är en social 

övergång där gamla relationer lämnas och nya ska inledas. Dessa sociala relationer och 

barnens sociala samspel blir viktiga eftersom förskolans läroplan bygger på kunskap 

och lärande i samspel med varandra och i ett sammanhang. Detta lyfts fram på så vis att 

“lärandet ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn och som på att barnen 

lär av varandra, Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande”(Lpfö 98 rev 2016, s 7). I detta samspel ses leken som ett viktigt redskap och 

det är barnens samspel i den som ska främja lusten till utveckling och lärande (Lpfö 98 

rev 2016). Det sociala samspelet är också betydelsefullt för de lärandesituationer som 

sker i förskolan. Förskolans läroplan bygger på en sociokulturell lärandetradition, vilken 

grundades av Vygotskij (Säljö, 2010). Det handlar om att barn i samspel med varandra 

delger varandra sina kunskaper. I detta samspel utmanar barnen varandras kunskaper för 

att kunna gå vidare och utveckla sitt lärande. Detta betonar också Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) som menar att barnen genom leken lär sig olika typer av 

sociala koder i det samspel som sker. Eftersom leken ofta byter deltagare, ledare, regler 

och förhållningssätt behöver barnen hela tiden ompröva sina hypoteser kring hur det 

fungerar i leken. Detta leder till att barnen utvecklar sin kommunikativa kompetens som 

de sedan har nytta av i samspel med andra (a.a).  

Precis som i förskolan ligger det i förskoleklassen stort fokus på barns sociala samspel 

och hur de lär i samspel med varandra. Grundskolans läroplan säger att 

“undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt 

känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges möjlighet att 

utveckla och pröva sin identitet och sina uppfattningar i möte och samspel med andra.” 

(Lgr 11, s. 20) Precis som i förskolans läroplan bygger undervisningen i förskoleklassen 

på att elever lär i samspel med varandra och med vuxna. I det stödmaterial som getts ut 

för att förtydliga förskoleklassens uppdrag lyfts det fram att undervisningen således ska 

organiseras så att den uppmuntrar just detta (Skolverket, 2016). När vuxna ger eleverna 

positiv respons i det sociala samspelet stärks elevernas självbild och ger dem bättre 



 Linnéuniversitetet                     Självständigt arbete 
 Förskollärarprogrammet Växjö                                                                           2FL01E, 15 hp 
 Maria Lundmark & Fanny Söderström                                                             vt-ht 2017 

11 

 

förutsättningar för lärande. Även sammanhanget som eleverna befinner sig i är viktigt 

och de sociala samspel som sker där. Ett sådant sammanhang som lyfts fram i såväl 

förskolans läroplan som i grundskolans är leken. I den kan barnens samarbets- och 

kommunikationsförmåga tränas (Skolverket, 2014). 

3.1.4 Rutin och struktur i förskolan och i förskoleklass 

Rutiner utgör en stor del av dagen i förskolan. Strukturen kan variera från förskola till 

förskola men bygger till stor del på olika dagsrutiner i förhållande till barnens egna 

planer och aktiviteter. Förskolans läroplan lyfter fram att “förskolan ska erbjuda barnen 

en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö”( Lpfö 

98, rev 2016, s. 7). Under en dag ska såväl omsorg och omvårdnad som andra 

aktiviteter kunna vägas samman på ett balanserat sätt. Förskolans läroplan (2016) lyfter 

också fram vikten av flexibilitet i strukturen då barnen under en dag i förskolan ska 

kunna växla mellan olika aktiviteter såväl inomhus som utomhus samt också få 

utrymme till att själva vara delaktiga och styra över sin dag.  

En annan sak som styr strukturen i förskoleklass är vilka aktiviteter som betonas som 

viktiga. Eftersom miljön tillåter mer “skol-lika” aktiviteter känner barnen ofta att det är 

skolarbete som värderas högt och väljer också gärna de aktiviteterna framför den fria 

leken (Ackesjö, 2011). Med skol-lika aktiviteter menar Ackesjö (2011) sådana 

aktiviteter som är utformade utefter undervisningen i grundskolan. Barnen förväntar sig 

att förskoleklassen ska vara en arena som är mer lik den bilden som de har av skolan.  

En annan avgörande faktor är skolans organisation, vilken har stor påverkan på den 

fysiska miljön. Att bedriva förskolepedagogisk verksamhet i skolans lokaler har en stor 

inverkan över hur lärarna lägger upp och planerar sin undervisning. Lokalernas 

utformning är alltså avgörande för vilken undervisning som är möjlig att bedrivas. 

Strukturen går således inte bara att härleda till lärarna i förskoleklassen utan också till 

vad skolans organisation tillåter i form av vilka möjligheter som lärarna ges (Ackesjö, 

2011).  

Enligt Ackesjö & Persson (2010) ska förskoleklassen fungera som en bro mellan 

förskola och skola där det ska skapas en ny pedagogik. Det handlar om att den ska utgå 

från förskolans tänk kring kunskap och lärande och att detta sen ska utgöra grunden för 

bron mellan förskola och skola. Karlsson mfl (2006) menar att när barn tar klivet över 

till förskoleklassen så blir det en mer skol-lik vardag för dem. Det blir fler styrda 

aktiviteter och de får ta mer ansvar. Detta innebär att det idag pratas om att barnens 

övergång till skolan redan ligger mellan förskola och förskoleklass. Även Skolverket 

menar att förskoleklassen är en mer skol-lik verksamhet där leken blir schemalagd, den 

blir en utfyllnad mellan de strukturerade aktiviteterna istället för en samordnad helhet. 

De rutinsituationer som finns i förskolan finns till viss del kvar men då förskoleklassen 

ofta har sin undervisning i skolans lokaler har detta också inverkan på den pedagogiska 
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miljön och vilken struktur som undervisningen är upplagd utefter (Ackesjö, 2011). 

Miljön har ofta, likt skolan, inte mycket utrymme för lek och rörelse vilket gör att 

barnen tolkar det som att de är i skolan. Det finns dock ofta en plats för rollekar såsom 

byggvrå och hemvrå vilket ändå signalerar att det inte är “riktig skola”, fortsätter 

Ackesjö (2011). En annan faktor som påverkar dagens struktur är anpassningen efter 

tiden. I förskolan spenderar barnen ofta längre dagar, i förskoleklassen är de endast en 

begränsad tid under dagen vilket gör att verksamheten styrs mer av klockan (a.a).  

Ackesjö (2016) skriver även om den ambivalenta förskoleklassen, vilket innebär att 

förskoleklassen har hamnat lite “mellan stolarna”. Detta kan leda till att frågan ställs om 

huruvida förskoleklassen hör hemma i skolans värld eller i förskolan. Förskoleklassens 

verksamhet anpassas inte till barnens behov utan det verkar vara viktigare att se till 

skolverkets förväntningar och behov, därför syns det att förskoleklassen börjar allt mer 

likna skolans verksamhet men att förskoleklassen inte har hittat sin identitet än (a.a).  

 

3.2 Barns övergångar från förskola till förskoleklass 

Enligt en studie av Docket & Perry (2007) så är en positiv start i förskoleklassen 

grunden till en lyckad kunskapsutveckling hos barn, både inom de sociala färdigheterna 

och i ämneskunskaperna. Förskoleklassen ska fungera som en mjuk övergång mellan 

förskola och skola (Ackesjö, 2016). Dessa övergångar ska enligt förskolans läroplan ske 

i samverkan med förskoleklass och fritidshem. “När barnets övergång till de nya 

verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för 

att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska 

särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd” (Lpfö 98 rev 2016, 

s. 14). 

Fabian och Dunlop (2007) skriver att en övergång ska göras så smidig som möjlig. För 

att barnet ska känna en trygghet och tillförlitlighet så ska klyftan mellan förskola och 

förskoleklass göras så liten som möjligt. Detta har stor betydelse för barns utveckling 

och lärande. För att inte göra klyftan stor mellan förskola och förskoleklass så är det bra 

om förskoleklassen är så lik förskolan som möjligt, att det finns en igenkänningsfaktor.  

Gränsen är dock hårfin då den inte får bli för lik för då utmanas inte barnen tillräckligt 

och det kan istället göra att barnens utveckling och lärande bromsas. Dessa övergångar 

kallar Ackesjö (2014) ”mjuka övergångar”, vilket betyder att verksamheterna läggs upp 

så att de påminner om varandra för att barnen ska känna igen sig. Detta kan handla om 

att lärare i förskoleklass lägger upp sin undervisning enligt förskolans arbetssätt för att 

barnen ska känna en trygghet i att de känner igen saker från förskolan som de nu ser i 

förskoleklassen. Det kan även handla om att förskoleklassen använder sig av förskolans 

regler, rutiner o.s.v. (a.a). 
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Vid en övergång från förskola till förskoleklass sätts olika typer av kontinuitet i rörelse. 

Ackesjö (2016) skriver om fysisk- och kulturell- (dis)kontinuitet, 

undervisnings(dis)kontinuitet och social (dis)kontinuitet. Beroende på hur 

organisationen ser ut i förskoleklass så ser också den fysiska och kulturella övergången 

olika ut. Eftersom förskoleklassen nästan alltid finns i skolans lokaler så blir 

övergången till förskoleklass också en övergång till en skolmiljö. Detta kallar Ackesjö 

(2016) för den fysiska kontinuiteten och innebär övergången mellan de olika fysiska 

miljöerna som finns i förskola och förskoleklass. Den fysiska diskontinuiteten innebär 

en förändring i miljön men även de rutiner som fanns i förskolan och som inte längre 

finns i förskoleklassen. Det kan handla om att i förskolan så finns det ett kök som 

barnen får mat ifrån men i förskoleklassen så får de gå till en matsal och äta. Detta kan 

vara en positiv upplevelse för barnen men kan även upplevas som något barnen är 

oroliga för.  

Den kulturella kontinuiteten innebär att barnen känner igen sig i den pedagogiska 

inramningen som finns. Barnen kan således känna igen sig i de pedagogiska miljöerna 

som finns i förskoleklassen och vilka villkor som råder i de olika rummen. Ackesjö 

(2006) menar att om barnen känner igen den pedagogiska inramningen i förskoleklass 

från förskolan så kan de använda sina tidigare erfarenheter från förskolan i den nya 

miljön i förskoleklassen. Ett barn som lämnar förskolan kan således lämna förskolans 

fysiska miljö i form av förskolans lokaler samtidigt som de ändå kan känna igen sig i 

det som den nya pedagogiska miljön kommunicerar i förskoleklassens lokaler (Ackesjö, 

2016). Detta innebär att de känner igen det material som finns i de olika rummen och på 

så vis också vet vilka villkor som gäller där.  

De kan också känna igen den verksamhet/undervisning som bedrivs där. Detta kallar 

Ackesjö (2016) för undervisningskontinuitet, vilket också kan beskrivas som de mål och 

det syfte som finns med undervisningen i förskoleklass: Mycket av den undervisning 

som bedrivs i förskoleklass kan kännas igen från förskolan samtidigt som det också 

finns mycket hämtat från skolan. Att barnen känner igen sig i den övergången kan både 

vara positivt och negativt. En del av barnen, menar Ackesjö (2016) upplever att 

förskolan är ett avslutat kapitel när de börjar i förskoleklass vilket i sin tur innebär att de 

vill möta nya och svårare utmaningar. Andra barn upplever det som positivt att de 

känner igen förskolans pedagogik i undervisningen i förskoleklass. En diskontinuitet i 

undervisningen kan enligt Ackesjö (2016) innebära att det inte finns någon röd tråd i 

undervisningen. Att barnen sitter och upprepar samma aktivitet i förskoleklassen som de 

redan gjort i förskolan kan således vara en diskontinuitet om det innebär exakt samma 

undervisning och inte fördjupar barnens kunskaper. En kontinuitet skulle i detta fallet, 

enlig Ackesjö (2016), kunna vara att lärarna i förskoleklass istället fördjupar barnens 

kunskaper istället för att upprepa.  
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Den sociala kontinuiteten eller diskontinuiteten handlar om de relationer som barnen 

lämnar och de nya sociala konstellationer som de hamnar i. Ackesjö (2016) menar att 

många barn kan känna oro inför de nya kompisrelationer som de kan tvingas skapa i 

förskoleklassen. En del barn har inte med sig några kompisar från förskolan och känner 

således inte de nya kompisar som de ska gå tillsammans med i förskoleklassen. Andra 

barn har med sig flera kompisar från sin förskola och behöver på det viset inte oroa sig 

på samma sätt över de nya relationer som de kan behöva skapa (a.a).  

3.2.1 Barns upplevelse av övergång mellan förskola och förskoleklass 

I en studie i förskoleklass av Ackesjö och Persson (2014) upptäckte de att en del barn 

skaffade sig något som Ackesjö kallar övergångskompetens. Detta innebär att barnen 

hittar på en egen taktik för att kunna klara av övergångar vid olika aktiviteter, denna 

taktik kan de senare använda sig av i nya sammanhang. När barnen börjar förskoleklass 

så har de ofta redan i förskolan genomgått några övergångar eller förändringar mellan 

olika avdelningar i förskolan. Från hemmet till småbarnsavdelning, från 

småbarnsavdelning till syskonavdelning och sen från syskonavdelningen till fritids (som 

de oftast börjar på innan de börjar i förskoleklass) och sen vidare till förskoleklass. 

Därför har de, när de börjar i förskoleklass, redan erfarenhet av övergångar och det 

känns därför inte lika främmande för dem att börja i förskoleklass.  

Något som Ackesjö (2016) även tar upp är barnens förväntningar när de går från 

förskola till förskoleklass. Deras förväntningar på förskoleklass är att det är som att 

börja i skolan och att de i förskoleklass ska sitta still, räcka upp handen och få läxor 

medan förskolan är ett ställe för lek och lättare kunskaper. När de sedan börjar i 

förskoleklass och det då inte blir som de har tänkt, och undervisningen till stor del 

kännetecknas av lek och inte alls är den undervisningsmetod de väntat sig, så kan en del 

barn känna sig lättade och nöjda med att det är så medan andra barn blir besvikna och 

sätter sig emot (a.a).  

Lumholdt (2015) skriver om Garpelin och hans studie om hur barn uppfattar övergångar 

och om att förstå barns vägar till lärande mellan förskola – skola. I hans forskning har 

det kommit fram att barnen idag vill ha utmaningar. De vill se skillnaden mellan 

förskola – förskoleklass vilket är motsatsen till den ”mjuka övergången”, som Ackesjö 

(2014) skriver om, där mycket i förskoleklass känns igen från förskolan. Barnen är 

spända över att få börja skolan och ser fram emot att få tydliga gränser, att tro på sig 

själva. De behöver inte skyddas genom den mjuka övergången (a.a). Detta skulle då 

innebära att den “mjuka övergången som Ackesjö (2014) skriver om inte alls är det som 

barnen själva uppskattar.  

I Australien har Dockett och Perry (2007) gjort en studie som fått samma resultat som 

Garpelins. Även de har kommit fram till att barnen har förväntningar på att få börja 

skolan. De känner sig stora, det är fler styrda lärandeaktiviteter och det är spännande 
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med något nytt och annorlunda (a.a). Ackesjö (2016) skriver hur barnen kan ha 

svårigheter att tolka den verksamhet som bedrivs i förskoleklassen. Detta kan förklaras 

med att barnen “gör skolstart” två gånger - en gång i förskoleklass och en gång i årskurs 

1.  

3.2.2 Samverkan mellan förskola och förskoleklass 

År 2016 reviderades förskolans läroplan och kapitlet om samverkan mellan förskola och 

förskoleklass förtydligades. I den nya revideringen från 2016 står det att “förskolan ska 

samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för 

att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv“(Lpfö 98, rev 

2016, s.13). Även förskollärarens uppdrag i relation till samverkan med lärare i 

förskoleklass har reviderats. Den samverkan som finns gällande barns tidigare 

kunskaper och deras lärande har alltså förstärkts i och med den nya revideringen. Det 

som skiljer sig från 2010 års kapitel om samverkan mellan förskola, förskoleklass och 

fritidshem är att förskollärare och personal i skola, fritidshem och skola även har som 

riktlinje att ansvara för att utbyta information gällande undervisningens innehåll. Detta 

för att kunna skapa ett sammanhang. I 2010 års upplaga finns inte alls detta framskrivet 

på samma sätt. I den nya revideringen ska förskollärare “ansvara för att i samverkan 

med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet utbyta erfarenheter samt 

information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i barnens utveckling och lärande, och vid övergångar särskilt 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i utvecklingen”(Lpfö 98 rev 2016, s.14). 

Eftersom barnen lämnar förskolan för den nya miljön framskriver förskolans läroplan 

(98, rev 2016) att det ska finnas samarbetsformer vilkas syfte är att främja just 

övergången mellan förskola och förskoleklass. Denna samverkan kan beroende på 

kommun, förskollärare och lärare se ut på olika sätt. Ackesjö (2016) beskriver några 

olika former för samverkan. En form för samverkan är för att barn från förskolan ska 

lära känna förskoleklassens miljö och lärare så finns möjligheten att göra aktiviteter 

ihop någon/några dagar i veckan. Ackesjö (2016) nämner exempel som att förskollärare 

och lärare i förskoleklass, tillsammans med barnen, har idrott tillsammans någon dag i 

veckan. Enligt en studie av Ackesjö (2013) så kan samverkan mellan förskola och 

förskoleklass också innebära att barnen förbereds inför förskoleklass genom att lärarna 

från förskoleklassen kommer och hälsar på barnen i förskolan vid ett eller flera 

tillfällen. Förskolebarnen kan också göra besök i förskoleklassen genom att hälsa på 

sina kommande lärare och leka i förskoleklassens lokaler. Dessa besök gör att barnen 

förbereds för det som ska komma och att de får en inblick i hur det är att gå i 

förskoleklass. En samverkan kan också ske i form av ett överlämningssamtal där 

förskoleklassen bjuder in förskolan för ett samtal kring de barn som ska börja till hösten 

(a.a). 
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För förskollärare och lärare i förskoleklass har Skolverket gett ut ett stödmaterial 

gällande olika övergångar som heter ”Övergångar inom och mellan skolor och 

skolformer”. I inledningen till stödmaterialet hänvisar Skolverket till skollagen som 

lyfter fram barnens inflytande som en viktig faktor inför övergången. “I skollagen anges 

att barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller 

henne.” (Skolverket 2014, s 8) Detta kan handla om att barnen får uttrycka deras 

förväntningar eller önskemål inför övergången. För att detta ska kunna bli möjligt måste 

det finnas en samverkan mellan förskollärare och lärare i förskoleklass. Vilken 

information som överlämnas kan bero på olika saker. Dels kan det hänga ihop med att 

förskolan och skolan inte omfattas av samma sekretesslag. Innan förskolan lämnar över 

information om barnen som ska börja i förskoleklass måste vårdnadshavarna till barnen 

på förskolan godkänna det (Olsson, 2016). Vilket förtroende som finns mellan 

personalen i förskolan och förskoleklassen kan också påverka vilken information det är 

som överlämnas. Skolverket har även en blankett vid namn “Generell överföring” där 

vårdnadshavare, förskollärare och barn tillsammans fyller i vad barnet tycker om att 

göra, vad hen är bra på och vad hen kan behöva hjälp med i förskoleklassen. I 

blanketten kan också förskollärare tillsammans med vårdnadshavare fylla i om det finns 

något som kan vara bra för mottagande skola att veta, det kan vara om barnet är i 

särskilt behov av stöd eller andra anpassningar som kan behöva göras för barnet 

(Skolverket 2014). 

3.2.3 Hinder vid samverkan 

Alatalo, Meier och Franks (2014) forskningsstudie visade att förskollärare ofta upplever 

att avståndet mellan förskola och förskoleklass är alltför stort. Detta trots att de lärare 

som arbetar i förskoleklass ofta har sitt ursprung i förskolans verksamhet. De menar att 

avståndet till stor del beror på att förskolan och förskoleklassen har olika syn på barns 

lärande och när olika saker behövs göras. Dessa missförstånd och felaktiga antaganden, 

menar författarna, gällande varandras verksamheter beror till stor del på avsaknad av 

kommunikation och samarbete men också brist på resurser och tid för planerade träffar 

och för att samtidigt få sin egen verksamhet att fungera (a.a).  

Något annat som kan påverkas vid bristande kommunikation mellan förskollärare och 

lärare i förskoleklass är kontinuiteten i undervisningen. Dunlop (2006) har gjort en 

studie som berör detta. För att förbättra övergången mellan förskola och förskoleklass 

anser Dunlop (2006) att det är viktigt att både förskollärare och lärare avsätter tid till att 

mötas och samtala och att lärare i förskoleklass tar tillvara barnens kunskaper som de 

har med sig från förskolan vid planering av sin verksamhet och undervisning. 

Kontinuitet kräver även att barns tidigare erfarenheter från förskolan förmedlas till 

förskoleklassen. Om det inte sker så finns risken att barnens erfarenheter och kunskaper 

inte uppmärksammas i förskoleklassen. Detta anser också Docket och Perry (2007) 

vilka menar att om förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklassen inte har en god 
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inblick i respektive verksamhet så kan det dras förutfattade meningar. Det kan i sin tur 

leda till att de beskyller varandra för att inte följa upp barnens kunskaper. När de finns 

en brist i kommunikationen mellan förskola och förskoleklass så blir det ett hinder för 

kontinuiteten.  

För att kunna kommunicera och delge information om barnen så krävs att det att det ges 

tillfällen och finns möjligheter att göra det. Ackesjö (2016) menar att det genomförs 

överlämningar i form av överlämningssamtal men att dessa ofta handlar om barnen som 

grupp och inte som enskilda individer. Detta kan medföra problem då all information 

om barnen inte når fram till lärarna i förskoleklass. Vid övergången läggs ofta vikten 

vid det sociala samspelet och barnens kompisrelationer för att skapa en så trygg 

övergång som möjligt. Det som hamnar i skymundan är barnens tidigare kunskaper och 

vad de lärt sig i förskolan.  Detta kan innebära att den kontinuitet som borde finnas inte 

finns och att lärare i förskoleklass inte har någon förförståelse eller lärdom om vad 

barnen i förskolan bär med sig för kunskaper till förskoleklassen (a.a). Ackesjö (2016) 

framskriver vikten av att istället våga prata om det enskilda barnets förmågor och om 

verksamhetens innehåll.  Om den informationen är den som lärare i förskoleklass delges 

kan de lättare lägga upp sin undervisning utefter barnens tidigare kunskaper och möta 

dem där de befinner sig i sin utveckling (Ackesjö, 2016).  

Dahlberg och Lenz Taguchi (2015) anser att det kan vara svårt att bedriva undervisning 

i förskoleklass om förskollärare och lärare inte kan samverka. Detta förklarar de med att 

förskollärare kan i sitt arbetssätt vara inriktade på att se barns lek, lärande och sociala 

utveckling medan lärare i förskoleklass är inriktade på att se barns kunskapsutveckling. 

Om förskollärare och lärare har samma synsätt och samverkar med varandra så innebär 

det en optimal och fördelaktig verksamhet (a.a).   

3.2.4 Uppföljning  

I skolverkets förtydligande av förskoleklassens uppdrag står det att verksamheten och 

undervisningen ska följas upp som en del i det systematiska kvalitetsarbetet (skolverket, 

2014) Detta görs för att se att lärarna i förskoleklass arbetar utefter de nationella målen 

som finns i grundskolans läroplan och för att se om undervisningen tillgodoser 

elevernas behov. Det står dock ingenting om huruvida lärare i förskoleklass ska ha ett 

uppföljningssamtal med förskolan för att berätta för dem hur det har gått för barnen i 

förskoleklass. Inte heller förskolans läroplan skriver något om uppföljning tillsammans 

med förskoleklassen utan beskriver samverkan endast utifrån en förberedande roll (Lpfö 

98, rev 2016). Även i Ackesjö (2016) framskrivs samverkan mellan förskola och 

förskoleklass ha en förberedande karaktär. Inte heller Alatalo, Meier och Franks (2014) 

skriver någonting om uppföljning mellan förskola och förskoleklass i sin 

forskningsrapport. De framskriver vikten av vilken information om barnen som bör 

lämnas över till förskoleklass från förskolan för att kunna skapa en så trygg övergång 
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för barnen som möjligt. Hur detta sedan följs upp av förskola och förskoleklass är 

ingenting som nämns i studien (a.a).  

 

3.3 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 

I vår analys kommer vi att utgå från de teoretiska utgångspunkter som beskrivs under 

bakgrund och tidigare forskning. De begrepp som kommer att vara i fokus i analysen av 

resultatet är undervisnings(dis)kontinuitet och social kontinuitet. Ackesjö (2016) 

beskriver de här formerna av kontinuitet som viktiga att ta hänsyn till vid barns 

övergång från förskola till förskoleklass. Undervsinings(dis)kontinuitet innebär hur 

lärarna i förskoleklass utformar undervisningen. Består undervisningen av repetition 

från förskolan eller tar lärarna i förskoleklass hänsyn till barnens tidigare kunskaper från 

förskolan och formar undervisningen därefter. Ackesjö (2016) menar att det ofta kan bli 

en diskontinuitet i undervisningen där barnen ägnar sig åt sådant som de redan kan 

istället för att utmana sina kunskaper vidare. Detta kommer vi att lyfta i analysen i 

relation till den information om barnen som lärare i förskoleklass tar del av vid olika 

typer av samverkan med förskollärare.  

Vi kommer också att lyfta begrepp såsom samverkan, hinder vid samverkan och 

sekretess mellan förskola och förskoleklass. I samband med detta så kommer vi också 

att lyfta aspekter som tid och organisation. Vid barns övergång från förskola till 

förskoleklass ska det, enligt förskolans läroplan (98, rev 2016) och Lgr 11 finnas en 

samverkan mellan förskola och förskoleklass. Vid denna samverkan får lärare i 

förskoleklass ta del av information kring de barn som ska börja i förskoleklass. I 

samband med detta upplever förskollärare och lärare i förskoleklass, enligt Atalo, Meier 

och Frank (2014) olika hinder vilket kan göra att det blir en brist i kommunikationen 

mellan förskola och förskoleklass. Detta kommer vi, utifrån studiens resultat, att 

diskutera i vår analys. De olika hinder som finns vid samverkan kommer analyseras i 

relation till kommunikationen mellan förskola och förskoleklass, barns övergångar, 

planerade träffar för samverkan samt tid och organisation. I samband med detta kommer 

vi också att lyfta lärare i förskoleklass och förskollärares möjlighet till uppföljning 

sinsemellan.  
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer denna studies metod att presenteras. Här kommer vi presentera 

hur vi gått tillväga vid insamling av data, motivera vårt urval och presentera hur vi gått 

tillväga vid genomförandet. Vi kommer också att presentera hur vi bearbetat vår 

insamlade data samt diskutera den metod som vi valt att utgå från i uppsatsen. 

  

4.1 Metodval 

Vår intervjustudie med lärare i förskoleklass och förskollärare i förskolan ska bidra med 

kunskap kring hur de samverkar med varandra vid barns övergång från förskola till 

förskoleklass för att kunna skapa kontinuitet i undervisningen. Med utgångspunkt i den 

här studiens syfte vill vi genom våra frågeställningar ta del av lärare i förskoleklass och 

förskollärares egna tankar och erfarenheter kring detta. För att i sin tur kunna svara på 

dessa kommer intervjuer att behöva göras med förskollärare och lärare i förskoleklass.  

Den metod som vi kommer använda oss av för att kunna genomföra detta är en 

kvalitativ metod. Allwood och G. Eriksson (2017) menar att kvalitativ forskning kan 

definieras på många olika sätt. I den här studien innebär kvalitativ forskning att det är 

informanternas egna ord och åsikter som används som data. En kvalitativ metod innebär 

enligt Allwood och G. Eriksson (2017) att det är meningsinnehållet som ska studeras 

och att det är en tolkningsbaserad forskningsmetod. I detta fall är meningsinnehållet det 

som respondenterna i studien berättar och hur vi sedan tolkar detta i relation till tidigare 

forskning. 

Denscombe (2016) skriver att det handlar om att forskaren går in med ett öppet sinne 

och inte låter egna fördomar styra. Det går att likna vid att ge sig ut på en upptäcktsresa. 

Då denna kvalitativa metod härleds från data är den också induktiv, vilket betyder att 

det är en noggrann analys av enstaka studier, som inte utgår från någon teori utan 

istället utgår från data. Datan är i det här fallet de kvalitativa intervjuerna som 

genomförts med förskollärare och lärare i förskoleklass.  

  

4.2 Datainsamlingsmetodik 

För att bäst kunna svara mot studiens syfte har vi valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer där förskollärare och lärare i förskoleklass utgör instrumenten för insamling 

av data.  Alvesson och Söderberg (2008) hänvisar till Glaser och Strauss som menar att 

varje person skapar sin egen teori om hens verklighet. Detta innebär att de respondenter 

som deltar i studien bidrar med empiriska kunskaper i ett vetenskapligt syfte.  

Enligt Denscombe (2016) klassificeras intervjuerna i strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. I vår undersökning har vi 
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använt oss av semistrukturerade intervjuer men med inslag av strukturerad intervju då vi 

har samma frågor till alla som vi intervjuar. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren har färdiga frågor som ställs men att ordningen på frågorna inte har någon 

större betydelse och att den intervjuade får möjlighet att utveckla sina svar genom 

följdfrågor som intervjuaren ställer. Intervjuaren är således flexibel i sin roll som 

intervjuare. I en strukturerad intervju har intervjuaren stark kontroll över alla frågor och 

respondenterna har begränsade svarsalternativ (a.a). En sådan intervju upplever vi hade 

begränsat respondenterna i sitt sätt att svara. När respondenten istället tillåts att utveckla 

sina svar och får följdfrågor blir svaren också utförliga och tillförlitliga. Det bidrar 

också till ett rikt material där det finns många olika mönster att finna (Denscombe, 

2016).  

 

4.3 Urval 

Vi har valt att använda oss av ett subjektivt urval. Denscombe (2016) skriver att ett 

subjektivt urval innebär att få personer avsiktligt väljs ut som deltagare i studien. Dessa 

deltagare väljs då ut utifrån deras relevans för studien och deras erfarenheter av eller 

kunskaper om ämnet. Det innebär att vi redan innan har en viss kännedom om 

deltagarna och att vi tror att de kan ge värdefull data och svara mot de frågeställningar 

som är studiens syfte. Vi valde ut tre förskollärare i förskolan som har erfarenhet av 

övergångar och tre lärare som är verksamma i förskoleklass. Eftersom studien fokuserar 

både på undervisning i förskolan och i förskoleklassen samt samverkan däremellan var 

det viktigt för oss att ha deltagare från båda grupperna. Detta går att hänvisa till studiens 

syfte där just både lärare i förskoleklass och förskollärares synpunkter efterfrågas. 

Nedan följer en kort beskrivning av deltagarna i studien. Namnen på deltagarna är 

fiktiva. 

Förskollärare Maja: Arbetar på en förskola i ett mindre samhälle. Har 13 års 

erfarenhet av att arbeta i förskolan och arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 1-5 

år.  

Förskollärare Anna: Arbetar på en liten förskola i ett samhälle. Har 17 års erfarenhet. 

och arbetar på en avdelning med 3-5 åringar.  

Förskollärare Sara: Arbetar på en liten förskola i ett samhälle. Arbetar på en 

avdelning som rymmer max 17 barn i åldern 3-5 år. Har 19 års erfarenhet.  

Lärare i förskoleklass Maria: Arbetar i förskoleklass i ett mindre samhälle. Har 25 års 

erfarenhet av att arbeta i förskola och förskoleklass.  

Lärare i förskoleklass Josefine: Arbetar i förskoleklass i ett mindre samhälle. Har 18 
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års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass.  

Lärare i förskoleklass Lena: Arbetar i förskoleklass på en mindre skola. Har 20-25 års 

erfarenhet av att arbeta i förskoleklass men även i förskola.  

Förskollärarna i studien har olika lång erfarenhet av att arbeta i förskolan och har alla 

erfarenhet av att arbeta med överlämning från förskola till förskoleklass. Alla 

förskollärare i studien arbetar på en äldrebarnsavdelning. Vi valde medvetet att 

intervjua förskollärare på en äldrebarnsavdelning just för att överlämning från förskola 

till förskoleklass är en återkommande del i deras verksamhet och något som sker varje 

vårtermin. Detta går att hänvisa till det subjektiva urvalet då vi valt deltagarna utifrån 

deras yrkeskompetens inom ämnet. Av bekvämlighetsskäl valde vi ut förskolor/skolor i 

närheten av där vi bor.  

Samverkan mellan förskola och förskoleklass har under de senaste åren både 

förtydligats och förändrats (Lpfö 98 rev 2016). De förskollärare och lärare i 

förskoleklass som deltar i studien är på något sätt involverade i överlämningar just nu 

vilket ökar chansen för att de har nya kunskaper och erfarenheter kring överlämningar 

vilka baseras på den forskning och det samhällspolitiska läget som råder just nu. Detta 

innebär att studien baseras på aktuella metoder och forskning. 

 

4.4 Genomförande 

Vi började med att maila ett samtyckesbrev till de deltagare som tackat ja till att vara 

med i studien. I brevet fick de ta del av vår studie, information om oss, hur deras eget 

deltagande kan bidra med kunskap i ämnet och vilka etiska överväganden som bör tas 

hänsyn till innan du som deltagare deltar i en forskningsstudie.  

Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplatser och det är de själva som 

har valt tid. Intervjuerna gjordes oftast under arbetstid inne på respektive respondents 

personalrum. Intervjuguiden fanns med som ett stöd att luta sig mot i den öppna 

intervjun. Enligt Bryman (2011) så blir en semistrukturerad samtalsintervju ett stöd till 

ämnet, att man har intervjuguiden att luta sig mot men samtidigt så finns flexibiliteten 

att inte behöva ta frågorna i ordningsföljd utan kunna följa respondentens tankar (a.a). 

Under intervjuns gång spelades samtalen in med våra mobiltelefoner så att vi senare 

skulle kunna transkribera all information. Tack vare inspelningen och transkriberingen 

kunde vi också gå tillbaka och lyssna efter tonfall och pauser, vilka har betydelse för 

hur vi uppfattar det som respondenterna säger. Den sortens följdfrågor som ställdes 

under intervjun var av fördjupande karaktär. Detta innebar att vi vid några tillfällen 

under intervjuerna bad respondenterna att vidareutveckla sina svar.  

Intervjuerna gjordes på mindre och större förskolor i Nässjö och Jönköping kommun. 
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De deltagande var förskollärare och lärare i förskoleklass, varje förskollärare hade 

också kontakt med respektive lärare i förskoleklass för att vi på så vis skulle kunna få 

bådas syn på övergången. Detta blir också intressant i den aspekten då rutinerna som 

förekommer är lika för båda men kan uppfattas olika.  

Vid genomförandet av en intervju är det viktigt att ta hänsyn till olika relationella 

aspekter. För att respondenterna ska våga säga sina åsikter och tankar är det, i relation 

till det relationella perspektivet, viktigt att skapa en bra atmosfär. Det relationella 

perspektivet, menar Aspelin (2010), är ett sätt att se på ett utbildningssammanhang där 

möten mellan människor är i fokus. En bra atmosfär innebär i det här fallet att 

deltagarna själva har valt tid för intervjun. Detta skapar en bra grund för öppenhet och 

tillit. Det innebär också i den här studien att vi lyssnar in deltagarna och är mottagliga 

för deras tankar och åsikter. Vi visar också med vårt kroppsspråk att vi lyssnar. Detta 

gör vi genom att ge olika typer av bekräftelse under intervjun, som att nicka, le och ta 

fasta på den information som ges. Det innebär att eftersom vi valt att använda oss av en 

semistrukturerad intervjuform är det viktigt att lyssna in deltagarna och ställa 

följdfrågor om tillfälle ges.  

Andra aspekter som tas hänsyn till i ett socialt perspektiv är att de frågor som ställs är 

öppna frågor. Vi ställer också följdfrågor för att kunna fånga in så många olika nyanser 

som möjligt i deltagarnas svar. Att ställa följdfrågor innebär också att materialet som 

samlas in blir mer nyanserat och varierat. Detta ger en bra förutsättning för att svara mot 

studiens syfte och frågeställning 

 

4.5 Bearbetning av data 

För inspelning av data användes våra privata mobiltelefoner. Innan intervjun startade 

informerades deltagarna om inspelningen och fick ge sitt samtycke kring det. Analysen 

är grundad på data och för att kunna bearbeta likheter och skillnader i deltagarnas svar 

transkriberades intervjuerna ord för ord. Frågeställningarna fick utgöra rubriker vid 

analys av deltagarnas svar. Genom att jämföra mönster, likheter och skillnader i 

deltagarnas svar kunde dessa sedan kategoriseras och sammanställas under de olika 

rubrikerna. För att kunna kategorisera och tolka materialet har materialet lästs 

upprepade gånger. Genom att noggrant läsa materialet kan kategoriseringar lättare göras 

och variationer och olika nyanser upptäckas. Denscombe (2016) skriver om kodning av 

data som ett sätt att tolka och kategorisera respondenternas svar vid kvalitativ metod. 

Kodningen kan grundas på förekomsten av ett särskilt ord eller uttryck. I detta fall gick 

kodningen till på det vis att vi utgick från frågeställningarna i syftet. Under dessa gjorde 

vi sedan underkategorier där vi markerade förekomsten av olika ord, vilka var kopplade 

till frågeställningarna, i olika färger. Dessa olika färger blev sedan till olika 
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underkategorier till frågeställningarna.  

Resultatet ska svara mot de frågeställningar som studien bygger på. Här är det av vikt 

att de intervjufrågor som respondenterna fått svara på svarar mot just detta. Genom att 

noggrant läsa igenom materialet kan vi se om de frågorna som ställts gjort det i linje 

med frågeställningar och syfte. De citat som valts ut i studien används för att visa att de 

tolkningar som gjorts är rimliga och för att svara mot de kategoriseringar som gjorts.  

Vid bearbetning av data bör vi vara medvetna om våra egna fördomar men också om de 

teoretiska fördomar som kan finnas. Det är viktigt att vi går in med ett öppet sinne och 

att vi i bearbetningen inte läser in våra egna fördomar utan enbart det som 

respondenterna svarar. Kategoriseringen ska ske utifrån det och inte utifrån våra 

värderingar.  

4.6 Etiska överväganden 

Vid en kvalitativ intervju finns det olika etiska överväganden som bör tas ställning till 

innan intervjun genomförs och som deltagarna i studien bör ha kännedom om. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra krav att förhålla sig till som forskare: 

Informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Utifrån dessa krav informerades deltagarna om deras villkor för att vara med i studien 

och vad deras deltagande skulle innebära. 

Informationskravet innebär att studiens syfte måste redovisas för deltagarna. Annan 

information som bör delges deltagarna är vilka det är som är ansvariga för studien och 

vid vilken institution som forskaren är verksam vid. Detta görs dels för att deltagarna 

ska veta vad de ger sig in i men också för att de lättare ska kunna kontakta de som 

ansvarar för studien. Vetenskapsrådet (2002) lyfter också fram vikten av att ge 

deltagarna information kring vilka vinster i ny kunskap som deras deltagande kan bidra 

till. I beskrivningen av studiens syfte i brevform fick deltagarna information kring 

vilken betydelse som deras deltagande och kunskaper har för forskningen och vilken ny 

kunskap som deras deltagande kan bidra till. Brevet innehöll också information om oss 

som genomförde studien, samt vid vilken fakultet som vi studerar vid.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste avge ett samtycke till om de vill delta i 

forskningen eller inte. Förutom det är det viktigt att göra dem medvetna om att deras 

deltagande är frivilligt och att de svar som de avger inte kommer att användas till annat 

än forskning (vetenskapsrådet 2002). Detta informerades deltagarna om via det brev 

som mailades ut till varje deltagare.  Enligt vetenskapsrådet (2002) hänger detta också 

ihop med hur aktiva deltagarna är i forskningen. Deltagarna har alltså vid informationen 

om studien också fått ge sitt samtycke kring om de vill delta eller inte. De informerades 

om att de, vid ett aktivt deltagande, har möjlighet att närsomhelst avbryta sin 

medverkan (a.a). 
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Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i studien inte går att identifiera av någon 

utomstående. De uppgifter som finns om deltagarna ska avrapporteras på ett sådant sätt 

att det genom att ta del av studien ej går att identifiera enskilda individer. Det är viktigt 

att personuppgifterna lagras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 2002). Som forskare är det dock viktigt att vara medveten om att även 

om personuppgifter utelämnas så kan viss presentation av data, om den är tillräckligt 

detaljerad, ändå göra så att någon individ känns igen. Därför är det viktigt att vidta 

åtgärder för att avidentifiera personerna, särskilt viktigt är det om deltagarna i intervjun 

har några utmärkande drag. Deltagarna i studien kommer att ges fingerade namn. 

Beskrivningen av deltagarna kommer också att vara så pass övergripande att ingen 

utomstående ska kunna identifiera någon av dem.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som deltagarna lämnar ej får användas för icke-

vetenskapliga syften och kommersiellt bruk. De uppgifter som deltagarna lämnar kan 

alltså inte lånas ut till företag som bedriver marknadsföring inom samma 

forskningsområde som deltagarna lämnat information kring (Vetenskapsrådet 2002). I 

den här studien innebär det att deltagarna, innan sitt deltagande, fått information kring 

vad deras uppgifter kommer att användas till. Deltagarna blev också försäkrade om att 

uppgifterna endast kommer att användas till forskning och att andra privatpersoner inte 

kommer kunna använda deras uppgifter i andra sammanhang. 

 

4.7 Metoddiskussion 

I en kvalitativ studie är det viktigt att den är trovärdig och tillförlitlig. Enligt 

Denscombe (2016) handlar trovärdighet om hur forskare kan visa hur exakt kvalitativa 

data är. Vissa åtgärder kan hjälpa till att visa läsaren att det finns en rimlig sannolikhet 

att data är exakt. I den här studien har mycket tid lagts på materialet, vilket innebär att 

det har bearbetats noggrant för att hitta nyanser och variationer. Detta ökar 

trovärdigheten för att den kvalitativa tolkningen är exakt.  

Pålitlighet bör finnas i en studie för att den ska vara trovärdig. Det innebär att forskaren 

måste visa tydligt var all information kommer ifrån i studien så att det inte bara är 

forskarens egna tankar som påverkar. I en kvalitativ studie så är forskaren delaktig i 

studien genom att befinna sig på fältet så då kan det vara lätt att forskarens egna 

bedömningar finns i studien. Därför är det viktigt att bevisa att data även kommit från 

andra forskare. Därför är det bra att vi har varit två forskare i denna studie. Vi har 

granskat vår studie för att se att det inte finns några antaganden som har påverkat 

undersökningen och även sett till syfte och frågeställningarna för att se att 

undersökningen varit relevant i förhållande till dem. 

En annan viktig aspekt i en studie är om studien är generaliserbar eller ej. Alltså om det 
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går att använda resultatet i den här studien i andra studier (Denscombe, 2016). Eftersom 

vår studie är en fallstudie är det svårt att dra några allmänna sanningar av de resultat vi 

får fram. Studien är också relativt liten vilket innebär att det inte är säkert att resultatet 

är generaliserbart för alla förskollärare och lärare i förskoleklass. Genom att använda 

informationen i den här studien kan läsaren sedan bedöma om informationen i den här 

studien går att tillämpa på andra fall. Detta kallar Denscombe (2016) för överförbarhet. 

Alltså finns det en slags igenkänning i resultatet som också återfinns i andra studier och 

går att använda i annan forskning.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet i form av respondenternas 

intervjusvar. Utifrån vårt syfte och frågeställning har dessa intervjusvar sedan 

kategoriserats i olika underrubriker.  

 

5.1 Förskollärares beskrivning av organisationen kring barns övergångar  

från förskola till förskoleklass 

Här presenteras förskollärares beskrivning av hur organisationen ser ut kring barns 

övergångar från förskola till förskoleklass. Dessa beskrivningar har vi sedan delat in i 

förberedelser inför barnens övergångssituationer och fysiska träffar med lärare i 

förskoleklass.  

5.1.1 Förskollärares förberedelse inför barnens övergångssituationer 

När förskollärarna i intervjun diskuterar barnens övergång från förskola till 

förskoleklass återkommer de hela tiden till att de på olika sätt förbereder barnen för 

denna övergång. Alla tre förskollärare i intervjun har olika sätt som de förbereder 

barnen på inför övergången. Detta börjar förskollärarna med redan tidigt under hösten 

för att barnen långsamt ska vänja sig vid att detta är sista året på förskolan. Sara säger 

att de som en del i förberedelsen läser böcker för barnen om övergångar. 

“Vi har bland annat lånat mycket böcker från bokbussen som handlar om 

övergångar, Alfons Åberg……hmmm…tror den hette Pirrig eller nåt.. Sen 

pratar vi mycket om övergången om de barnen som har gått här tidigare och 

när de började förskoleklass. Tror vi börjar förbereda dem lite smått redan 1 år 

innan.” (Sara, förskollärare) 

Förskollärarna betonar också vikten av att diskutera övergången tillsammans med 

barnen, då många barn har bilden av förskoleklassen som en skolverksamhet. Sara 

berättar att de därför diskuterar mycket om vilka rutiner som finns i förskoleklass och 

att de förbereder barnen på att det fortfarande är mycket lek. Detta eftersom att många 

barn tror att förskoleklassen präglas av “traditionell skolundervisning”.  

Förskolläraren Maja berättar att barnen också får välja ett kort som de har med sig till 

förskoleklassen. Kortet ska spegla något som de tycker om att göra och som visar vem 

de är. Kortet sitter sedan uppe i förskoleklassens lokaler när barnen börjar på 

höstterminen.   

“Sen får ju alltid barnet med sig och får sitta med oss pedagoger och välja ett 

kort. och då vet dom att när jag kommer tillbaka i höst så sitter jag uppe på 

väggen. Det här tycker jag om. Och det ser dom ju fram emot. Det vet jag vi 
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hade en kille “Fröken är den lappen där nu när jag kommer efter sommarlovet 

då?”. (förskollärare Maja)  

Förskollärarna betonar också att de gör aktiviteter tillsammans med barnen i slutet av 

vårterminen för att barnen ska ha med sig en positiv bild av förskoletiden.  Aktiviteterna 

kan vara i form av en utflykt och görs tillsammans med förskoleklassen, berättar 

förskolläraren Anna. 

Maja berättar att hon som en del av förberedelsen skulle vilja ha mer kontakt med 

förskoleklassen. Hon förklarar att genom att ha en inblick i det som förskoleklassen 

arbetar med leder till att de i förskolan kan förbereda barnen på ett annat sätt. Som ett 

exempel nämner hon att arbeta temainriktat och då låta förskoleklassen ta vid där 

förskolan slutat. 

“Nä men lite såhär nån träff att kanske tre träffar på den sista terminen innan 

dom ska börja. Och att vi pratar och diskuterar och att vi får med vad arbetar 

dom med och vad kan vi ta med oss hit och förbereda barnen på. Bara några 

möten. Och att vi kanske kan komma med två barn nån dag och att ta med dom 

andra två nästa gång. Och sen kanske man skulle kunna ha nåt tillsammans. A 

men vi arbetar med a vi säger kroppen nu igen då. Då kanske dom kan fortsätta 

så det blir en röd tråd att dom utvecklar det(…)Och det skulle nog vara en 

trygghet för barnen med för då kanske dom får du vet kontakt.”(förskollärare 

Maja) 

5.1.2 Fysiska träffar 

Förskollärarna beskriver också barnens övergångssituationer ur en social synvinkel. 

Barnen får vid olika träffar möta de nya kompisarna vilket ska gynna det sociala 

samspelet när de sedan börjar i förskoleklass. Hur de olika förskolorna går tillväga och 

vad de har för rutiner kring detta ser lite olika ut. Förskolläraren Maja berättar att de 

tillsammans med de andra förskolorna har sexårsträffar för att barnen ska lära känna 

varandra och få ett ansikte på varandra innan de börjar i förskoleklass. Detta sker vid tre 

tillfällen där de gör lite olika aktiviteter. Detta betonar även Maria som är lärare i 

förskoleklass, och tar emot de barn som Maja syftar på, som viktigt och en bra grund 

inför deras arbete i förskoleklass.  

“Alltså dom är ju inte som främlingar för varandra utan dom känner ju, dom 

har ju en relation. De har lite knutit an. Så det har man ju haft jättegod nytta av. 

Att dom känner igen varandra och vet lite. Den har gått på den förskolan och 

den heter det. Dom har ett ansikte på varandra.” (Maria, lärare i förskoleklass) 

Två av förskollärarna som intervjuats berättar att de har gympa tillsammans med 

förskoleklassen en gång i veckan. Gemensamt för alla förskolor som deltagit i studien är 
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att de gör besök i förskoleklassen. Besöken kan se lite olika ut beroende på vilken 

förskola barnen går på. I den ena förskolan besöker barnen tillsammans med 

förskolläraren förskoleklassen. Där får de bekanta sig med miljön och med sina nya 

lärare och kompisar. Förskolläraren Anna berättar att besöken kan se ut på lite olika 

sätt. Oftast, berättar hon, brukar en pedagog stanna kvar men ibland kan de också lämna 

barnen där för att hämta dem några timmar senare. Hon berättar också att de rutiner som 

finns för samverkan och träffarna och de rutiner som de har i förskolan också ger 

barnen förutsättningar för en trygg övergång till förskoleklass.   

“Jag tror att det har en stor betydelse. Om barnen känner igen sig när de 

kommer till förskoleklassen så tror jag inte att de är lika nervösa. Det är ju en 

oro att börja något nytt, så är det ju för alla. Men om vi har de här rutinerna 

med att hälsa på i förskoleklassen, att åka på utflykt med dem, att prata mycket 

om förskoleklassen i förskolan så tror jag inte att det blir en lika stor 

oro.”(Förskollärare Anna) 

 

5.2 Lärare i förskoleklass och förskollärares redogörelse för deras samverkan  

med varandra vid övergång 

Här presenteras lärare i förskoleklass och förskollärares redogörelse av deras samverkan 

med varandra i samband med övergångssituationer. Denna samverkan har vi delat in i 

olika underkategorier såsom planerade träffar mellan förskola och förskoleklass, 

överlämningssamtal och uppföljning mellan förskola och förskoleklass.  

5.2.1 Planerade träffar mellan förskola och förskoleklass 

Lärarna i förskoleklass berättar att de besöker förskolan där barnen som ska börja 

förskoleklass går. De träffar då barnen i “deras egna” invanda förskolemiljö. Vid detta 

tillfälle är det alltid en ansvarig förskollärare med. Josefine som är lärare i förskoleklass 

berättar att dessa besök brukar vara ungefär en timma. Maria, som också är lärare i 

förskoleklass, berättar att hon ser detta som ett unikt tillfälle att lära känna dem och 

kunna ställa lite frågor till förskolläraren och barnen.  

“Man kan liksom själv som pedagog, lärare i förskoleklass, få chansen att ställa 

lite frågor. Man kanske har sett nåt eller undrar nåt och då har man chansen att 

fråga det direkt. Hur är det med det här? Jag ser det här. Är det liksom? Dom 

tycker det här är jättekul, är det ett intresse dom har? Jag tycker det är bra att 

man liksom kan få en feedback tillbaka direkt både från båda håll så.”(Josefine, 

lärare i förskoleklass) 

Dock upplever de att träffarna är för få och att de gärna skulle gå iväg vid fler tillfällen. 

Det som hindrar är att de har en egen verksamhet samtidigt som också måste fungera. 
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“Vem ska då ta hand om våra barn?” säger de.   

Efter att de har hälsat på barnen i förskolan berättar lärarna i förskoleklass att barnen 

kommer till förskoleklassen och hälsar på. Hur ofta de träffas skiljer mellan de olika 

förskolorna och förskoleklassen. Det kan handla om att få testa att äta mat i 

förskoleklassens matsal, ha samling, leka i deras lokaler och träffa kompisar och sina 

nya lärare. Lärarna berättar att tillfällena är viktiga och att de ger barnen en inblick i hur 

det är att gå i förskoleklass. Efter några träffar känner barnen igen sig och kan då känna 

en trygghet i att de känner igen miljö, lärare och barn när de sen börjar i förskoleklass.  

“För just att man ska ha ett ansikte, man ska ha ett namn på min nya fröken, 

hon heter Josefine. Har sett lokalerna, sett lite, blivit lite nyfiken på undrar var 

min plats ska va för alla har ju sin egna plats som man jobbar, och plats på 

mattan och vilken låda och sådär så man väcker nyfikenheten sådär. Så att dom 

är jätteviktiga, just att det är korta stunder men det är ju flera korta stunder så 

som är så viktiga.”(Josefine, lärare i förskoleklass) 

När lärarna i förskoleklass diskuterar samverkan gör de det vid ett flertal tillfällen ur ett 

socialt perspektiv. De betonar att träffarna görs med syftet att barnen ska känna sig 

trygga och känna igen varandra när de börjar i förskoleklass. Läraren Maria betonar att 

det också ofta är det som är utmaningen vid övergången.  

“Utmaningarna många gånger är ju att få ihop dom till en fungerande grupp. 

Dom ska funka ihop och dom ska lära känna varandra och att lära känna 

skolans miljö. Det är många saker man tycker är självklart men som man. Bara 

dom kommer bort till matsalen dom vet inte vart dom ska ta vägen och dom står 

där med sin tallrik och plupp så åker potatisen.” (Maria, lärare i förskoleklass) 

För att göra barnen ännu tryggare vid övergången nämner lärarna att de önskar tid för 

fler träffar tillsammans med barnen. Både i deras egen förskolemiljö, men framförallt 

efterfrågas fler besök i förskoleklassen. Lena, lärare i förskoleklass, menar att själva 

överlämnandet ofta går bra men att det som saknas kan vara tiden och inblicken i 

varandras verksamheter. Lena menar på att förskolans uppdrag förändrats mycket under 

de senaste åren och att lärare i förskoleklass kanske inte alltid har kunskap om det nya 

uppdraget som förskolan har.   

“Jag ser inga svårigheter i överlämnandet men det som saknas är tid. Vi har 

tyvärr inte tid att gå och hälsa på i förskolan så mycket som man kanske önskar 

att man skulle göra. Sen kan det även handla om okunskap. Vi som jobbar i 

förskoleklass har kanske inte jobbat alls i förskola eller så var det väldigt 

längesen och då jobbade vi inte efter Lpfö 98. Då jobbade vi efter det 

pedagogiska programmet och efter det flyttade vi till skolan och då vet vi inte 
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vad man jobbar med eller hur verksamheten ser ut. “ (Lena, lärare i 

förskoleklass) 

5.2.2 Överlämningssamtal som samverkan mellan förskola och förskoleklass 

Alla förskollärare i intervjun berättar att de har ett överlämningssamtal tillsammans med 

mottagande lärare i förskoleklass. Inför detta överlämningssamtal fyller de i en blankett 

från Skolverket, vilken heter “Generell överföring”. I den blanketten, berättar 

förskollärarna, får barnen själva berätta vad de tycker om att göra och vad de är bra på. 

Detta fyller sedan förskollärarna i. Utöver det får även ansvarig förskollärare och 

barnets vårdnadshavare fylla i barnets styrkor, vad hen kan tänkas behöva hjälp med 

och om det finns något som är bra för mottagande personal i förskoleklass att veta. För 

att de ska kunna berätta detta för lärarna i förskoleklass måste vårdnadshavarna 

godkänna och lämna sin underskrift, berättar förskollärarna.  

“Vi gör ju även en intervju med barnen om hur de känner inför att börja 

förskoleklass(...) Det är ju för att barnet ska känna sig så tryggt som möjligt när 

det börjar förskoleklass. Om vi har haft kontakt med personalen i 

förskoleklassen och gått igenom barnen, de pedagogerna har varit och träffat 

våra barn och vi har varit och hälsat på hos dem så lär de ju känna varandra 

successivt. Då blir det ju inte en chock när de sen ska börja förskoleklassen för 

då ”känner” de ju varandra redan litegrann.”(förskollärare Anna) 

Vid detta samtal diskuteras barnen enskilt. En av förskollärarna berättar att de också, 

vid detta tillfälle, berättar vad de har arbetat med i sin verksamhet. Detta innebär att 

förskolläraren inte enbart diskuterar barnen enskilt utan också försöker förmedla 

barnens tidigare kunskaper och deras intressen. Förskolläraren Maja berättar att de 

också brukar skriva en lapp vid sidan av blanketten om “Generell överföring” där de 

berättar om vad de arbetat med i sin verksamhet. Syftet med denna lapp menar hon är 

att förskoleklassen ska kunna ta vid undervisningen där förskolan slutat.   

“Vi har en pojk nu som kan hela regnbågen, så det vore ju jättekul om dom 

fortsatte att arbeta med det här då. Sen om inte det finns tid för det och så men 

man kan ju få in så mycket. Vi har ju lättare att arbeta med dom enskilda. Där 

är det ju så stor grupp dom arbetar med. “ (Förskollärare Maja) 

Maja menar att det är viktigt med en inblick i varandras verksamheter för att skapa en 

kontinuitet i undervisningen. Hon menar att hon får uppfattningen av att förskoleklassen 

arbetar med samma sak som de gjort i förskolan och att det då blir för mycket 

upprepning för barnen. Som ett led i detta ger hon förslaget att en förskollärare följer 

med barnen upp i förskoleklassen. 
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“Det skulle inte va så fel heller att den som arbetat med sexåringarna följer med 

upp i förskoleklassen och arbetar vidare där. För jag tror att du vet nu kommer 

ju undervisningsbegreppet här och hur medvetna är dom om det som arbetar i 

förskoleklassen. För vi har ju utvecklat våran förskoleverksamhet stort, jag 

tycker vi har kommit jättelångt med vad vi arbetar med. Med dom ämnena vi 

arbetar med. Så jag tror att det missas lite där att dom inte har den förståelsen. 

Eller förståelsen, dom har inte den inblicken i vår verksamhet. “ (förskollärare 

Maja) 

Även lärare i förskoleklass beskriver överlämningssamtalet med förskolan och berörd 

förskollärare som ett viktigt led i övergången. Där kan de ta del av barnen kunskaper 

och också få reda på om barnet behöver hjälp med något inför övergången och senare i 

förskoleklassen. Två av förskollärarna berättar att de upplever att förskolan gjort ett bra 

arbete när de fyllt i blanketten om “Generell överföring” från Skolverket. 

“Nä alltså för förskolan är ju jättebra på att berätta också vad de har gjort och 

lite varför. Vi vill ju gärna veta deras syften med saker och ting så att vi själva 

också kan ha våra syften. Man vet vad barnen har med sig och vart vi ska så 

småningom med dom då. “(Josefine, lärare i förskoleklass) 

Även Lena som är lärare i förskoleklass bekräftar att blanketten är viktig för att 

förskoleklassen ska kunna ta emot barnet på bästa sätt.  

“Vi skickar även ut ett frågeformulär där barnen ska svara på lite frågor om sig 

själv. Det kan vara ”Vad gillar du att leka med?” När barnet har svarat på 

frågorna så får vi det formuläret till oss och vi kan då lättare se lite vad barnet 

är intresserat av. Vi får även ett papper från förskollärarna där de skrivit om 

vad de tycker om barnet och om det är något speciellt vi ska veta.” (Lena, lärare 

i förskoleklass) 

Eftersom det råder sekretess mellan förskola och förskoleklass och informationen som 

överlämnas måste godkännas av vårdnadshavarna upplever lärarna i förskoleklass också 

blanketten som ett hinder vid övergången. De menar att om allt kom fram så skulle det 

kunna ge dem redskap för att kunna bemöta barnen på bästa sätt.  

“Vissa saker kanske inte alltid framkommer. Och som kanske hade velat veta. 

För då hade man kunnat möta det här barnet mycket bättre när det kommer till 

oss. De här strategierna har vi haft när det här händer och det här har funkat. 

Sen säger man kanske det ändå mellan raderna lite så. Men det kan jag känna 

som ett litet hinder att inte alltid allt kommer fram riktigt och att det ska va ett 

positivt dokument och det har vi ju också diskuterat att man är väl ändå så 

professionella. Alltså man stämplar ju inte några barn bara för att det står lite 
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negativa rader. Snarare känner man att det är nåt man vill veta för att kunna 

möta det här barnet på bästa sätt.” (Maria, lärare i förskoleklass) 

5.2.3 Uppföljning mellan förskola och förskoleklass 

Uppföljning med förskollärare är något som lärare i förskoleklass efterfrågar. Två av 

lärarna i förskoleklass berättar att de tidigare haft uppföljningssamtal men att det förra 

året av någon anledning inte blev av. Ett uppföljningssamtal är önskvärt, menar lärarna i 

förskoleklass, för att dels själva kunna ställa frågor men också för att ge förskollärarna 

respons på hur det gått. Lena berättar att det i hennes förskoleklass inte finns någon 

uppföljning med förskolan, vilket hon tycker är synd och något som kan förbättras i 

samverkan.  

“Det känns lite konstigt att det inte görs. Det blir ett så abrupt avslut på nåt sätt. 

Att när de har lämnats över så är de helt lämnade till oss och förskollärarna har 

inte en aning om hur det har gått. Det är vi dåliga på. Vi borde samtala mer 

med varandra egentligen. Vi säger ju till barnen att kommunikation är a och o 

och det gäller ju faktiskt oss också.” (Lena, lärare i förskoleklass) 

Josefine och Maria har tidigare haft uppföljningssamtal tillsammans med berörd 

förskollärare och specialpedagog från förskolan. Båda har uppskattat det men Josefine 

menar på att det nu ska bli någon ändring kring det vilket hon tycker är synd.  

“Vi har ju också fått till den här rutinen att i oktober, november nånting så har 

det ju legat ett uppföljningsträff med, där vi har informerat förskolepersonalen 

som har lämnat över hur det har gått. Men nu i höstas så var det inget och vi vet 

inte riktigt men nu är det ju en ny rektor och nu hade de anammat en ny plan, 

som vi tyckte att vi hade fått till en bra plan härute då(...) Vi saknar det och vi 

har ju pratat med personalen om att det ju är jättesynd. “(Josefine, lärare i 

förskoleklass) 

Anna var däremot tveksam till samarbetet mellan dem och förskoleklassen. Hon önskar 

att det fanns en uppföljning så att de får veta hur det gått med barnen och om deras 

undervisning i förskolan har haft någon nytta för undervisningen i förskoleklass.  

“Det är väl isåfall det där med uppföljningen. Man har lärt känna barnen i så 

många år och sen slutar det tvärt(...) Fick t ex höra från en mamma 

häromdagen att en pojke som vi haft vantrivs i förskoleklass. Han gråter varje 

kväll för att han inte vill gå dit. Denna pojke minns jag var väldigt orolig och 

blyg och jag berättade för lärarna i förskoleklassen att han var så och berättade 

att han känner en trygghet när han får sitta och pärla med pärlplattor för då 

sitter han själv och pysslar med något han gillar samtidigt som han har en 

överblick över de andra. Men när jag frågade mamman om han inte pärlade i 
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förskoleklassen så sa hon nej. Detta gjorde mig så ledsen!. “ (Anna, 

förskollärare) 

Hon fortsätter med att berätta att de vid uppföljningssamtalet ofta kan lugna 

förskollärarna om de tidigare haft någon oro kring något barn. Det har också fungerat 

som ett sätt för lärarna i förskoleklass att diskutera något som de upptäckt. Vid ett 

samtal kan de då fråga förskollärarna hur de gick tillväga eller bemötte det på förskolan. 

Hon tycker också att det är konstigt att kommunen väljer att ta bort det då en bra 

samsyn mellan förskola och förskoleklass är något som de strävat efter.  

 

5.3 Hur lärare i förskoleklass skapar kontinuitet i sin undervisning i förskoleklass i 

förhållande till den information de får av förskollärare 

I detta avsnitt presenteras hur lärare i förskoleklass skapar kontinuitet i sin undervisning 

i förskoleklass i förhållande till den information de får av förskollärare vid 

överlämningssamtal och fysiska träffar. Undervisningen har vi sedan valt att dela in i 

underkategorier såsom hur den bedrivs, om det finns en kontinuitet eller diskontinuitet i 

den och vilken betydelse som det sociala samspelet har för den.  

5.3.1 Undervisning utifrån information från förskolan 

Alla lärare i förskoleklass som deltagit i studien upplever att förskolan är bra på att dela 

med sig av barnens intressen och deras tidigare kunskaper. Maria, lärare i förskoleklass, 

menar att även om förskolan är bra på att dela med sig av information kring barnen så 

kan hon ändå önska en större inblick i förskolans verksamhet, detta för att kunna 

anpassa undervisningen efter det de fått reda på om barnen vid överlämningssamtalet. 

“Sen skulle man önska kanske att man hade lite mer koll på vad de har, man jag 

ju bra koll på vad de gör men lite mer mellan förskola och förskoleklass. Vad 

har förskolan jobbat med och det säger de ju såhär men sen är det så många 

och sen blir det så många till slut att då kommer man inte riktigt ihåg. Var det 

den som gjorde det eller den som gjorde det?” (Maria, lärare i förskoleklass) 

Lena, lärare i förskoleklass, menar att hon använder sig av det förskolan skrivit i 

överlämningen i sin undervisning i förskoleklass. Hon berättar också att hon ser 

samverkan som ett sätt att skapa bästa möjliga undervisning för barnen, utifrån vad de 

tidigare kan. Hon menar att den information som förskolan överlämnar ger henne stöd 

att möta barnet på ett bra sätt. Detta menar hon också är ett bra sätt att se vilka barn som 

behöver stöd i sin undervisning.  

“När vi fått in formulären som både barn, förskollärare och föräldrarna har 

skrivit, vi har besökt förskolan, barnen har hälsat på oss och bekantat sig med 
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miljön, oss och barnen, vi har haft samtal med förskollärarna och annat så 

brukar jag kolla lite var barnen ligger i sin utveckling för då blir det lättare för 

mig att veta hur jag ska jobba med barnen framöver och vilka som kanske 

behöver lite extra hjälp.” (Lena, lärare i förskoleklass) 

5.3.2 Diskontinuitet eller kontinuitet i undervisningen 

Två av lärarna i förskoleklass menar att uppdraget är diffust och svårtolkat eftersom 

förskoleklassen hamnat mittemellan förskola och skola. Josefine som är lärare i 

förskoleklass menar att synen på samverkan förändrats mycket under de senaste åren. 

För några år sedan upplevde hon att lärarna i förskoleklass gärna ville att barnen skulle 

vara oskrivna blad när de kom till förskoleklassen och att de helst inte skulle veta om 

deras tidigare kunskaper. Idag upplever hon att det har stor betydelse för 

undervisningen att veta vad de gjort i förskolan. 

“Innan kan jag känna, jag jobbade med det äldre gardet när jag kom och 

jobbade då. Dom det var, en mur ska man inte säga men “jaha nu slutar de hos 

er på förskolan nu tar vi över dom.” Och dom ville inte veta så mycket, för dom 

var inte inne i det. Utan dom ville ha lite oskrivna blad som dom skulle upptäcka 

själva...Men jag känner att det är bättre att man vet hur det här barnet liksom 

mår och hur det, vad det går för liksom så att man möter dom på rätt nivå för 

det är ju jätteviktigt. “ (Josefine, lärare i förskoleklass) 

Josefine menar också att det många gånger handlar om att ha lång erfarenhet för att 

undervisa i förskoleklass. Eftersom att uppdraget är lite svårtolkat så menar hon att de i 

undervisningen ofta tar det bästa av förskolans pedagogik samtidigt som de har koll på 

strävansmålen mot trean. Även Maria håller med och menar att de många gånger gör 

det som de själva tycker är roligt. 

En annan sak som kommer fram i intervjuerna är att de under de senaste åren märkt att 

barnen har med sig mycket mer kunskap ifrån förskolan. Trots att dagen till stor del 

handlar om rutiner menar de att de försöker ta hänsyn till vad barnen kan när de börjar. 

Till exempel så gör de ett test enligt Bornholmsmodellen för att få reda på vart barnen 

ligger kunskapsmässigt. De har också ett inskolningssamtal med barnen för att få veta 

deras intressen. De berättar också att de inte håller på att repetera för mycket i onödan 

om de märker att barnen redan kan det.  

“Det här har dom jobbat med det här är dom jätteduktiga på. Och det märker 

man ju tycker jag. Mycket det här med matte kan jag känna att dom har mycket 

mer förkunskaper med sig. Men det här har vi jobbat med i förskolan, det 

kommer vi ihåg. Och även språkligt sett och då, och då känner vi ju också att 

har dom förkunskaper så håller vi ju inte på. Till exempel om dom är 
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jätteduktiga på rim finns det ju ingen anledning att vi håller på och traggla utan 

då kan man ju ganska snabbt hoppa vidare. “ (Maria, lärare i förskoleklass) 

Trots detta upplever lärarna i förskoleklass att de skulle kunna arbeta utefter barnens 

intressen och kunskaper ännu mer. Det de upplever som ett hinder för detta är storleken 

på barngruppen i relation till antalet personal.  

“Att man kunde dela upp dem i färre i grupperna. För det är det som är så svårt 

att har man kanske sjutton eller arton och ska du ha…….det…...det……. tar sån 

tid om alla liksom…… man får begränsa. Det är ju det man känner ibland att 

man får begränsa dem ibland för att man är så många. Vi har ju 36 stycken, 

även om man är uppdelat på två så blir man ju ändå väldigt väldigt 

många.”(Maria, lärare i förskoleklass) 

5.3.3 Undervisning och det sociala samspelet 

Lärarna i förskoleklass upplever att det de får arbeta mest med i förskoleklassen är det 

sociala samspelet. För att barnen ska bli trygga i förskoleklassen arbetar de mycket med 

rutiner. Detta för att barnen ska kunna koncentrera sig på att skapa kompisrelationer 

istället för att fundera kring vad de ska göra under dagen, vem de ska sitta med i 

matsalen eller under samlingen. Det är också här som de lärare i förskoleklass vi 

intervjuat diskuterar barnens intressen och tidigare kunskaper. De menar på att dessa 

kan fungera som en nyckel i samspelet och för att som lärare lära känna barnen. Maria 

menar att det kan vara ett sätt att nå fram till de barnen som kan ha svårt med det sociala 

samspelet. 

“Speciellt de här barnen som är lite svåra att nå att man försöker ha en ingång 

där till deras intresse för att nå dom. Vad det nu kan handla om. Att man kanske 

kan avleda eller distrahera med såna saker. Jag vet att den här killen är 

jätteintresserad av dinosaurier, det kan ju va ett sätt för mig att nå honom eller 

henne då och möta dom.” (Maria, lärare i förskoleklass) 

De använder också barnens sociala färdigheter till att skapa lekgrupper i förskoleklass. 

De barn som har sociala band till varandra sen tidigare får till en början bilda 

lekgrupper för att de i dessa ska kunna känna sig trygga och utveckla nya 

kompisrelationer. Även här menar lärarna på att det är i leken som de kan ta del av 

barnens intressen och sedan använda dessa i undervisningen.  

“Alltid har man nån trygghetskompis med sig men sen är det alltid några man 

ser att de där skulle nog passa varandra eller så tänker vi att de där behöver vi 

bryta, dom är så väldigt. Det är dom två och inga andra duger liksom. Och då 

får man ju passa på och liksom så man hittar nya så det är ju lite det här med 

att man ska bli trygg i skolan men ändå våga sig liksom skaffa nya kompisar och 
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träna lite socialt då och träna på att göra andra saker.” (Josefine, lärare i 

förskoleklass) 

Lärarna menar även att social kompetens handlar om att ge barnen egenskaper så att de 

blir positivt bemötta av andra. För att bli vänligt bemött och respekterad av andra så ska 

man möta andra likadant. Att leka med sina kompisar i den fria leken gör att den sociala 

kompetensen utvecklas väldigt mycket. I den fria leken härmar de ju ofta vuxna, gör 

som de vuxna gör. Lärarna poängterar även att det är viktigt att de pratar mycket om hur 

man är en bra kompis, hur man ska bete sig i samhället. Att man säger “tack”, “hej”, 

“hejdå” o.s.v. 

“Leken är ju jätteviktig för barnens utveckling. I leken har de det sociala 

samspelet, de hämtar kunskaper, kommunicerar, turtagningar och ja… hur 

mycket som helst! Listan kan göras lång och det roliga är att de själva inte 

förstår hur mycket de lär genom leken.” (Lena, lärare i förskoleklass) 

De pratar även om att det är viktigt att få in leken i undervisningen och undervisningen i 

leken och att det då är de vuxna, pedagogerna, som finns där som stöd för att vägleda 

barnen i det. Men de pratar även om att det är svårt att hitta en bra balansgång så att det 

inte blir för mycket “skola”. Det är inte alltid lätt att få med leken i undervisningen. Två 

lärare i förskoleklass beskriver hur de gör för att få ett lustfyllt lärande i leken.  

“Jag försöker ta med leken i undervisningen men tycker nog rent allmänt att det 

är för lite lek i undervisningen. Men det är svårt.. Att hitta en balansgång 

mellan lek och lärande så att det inte blir för skolinriktat(...)Om barn tycker att 

något är svårt och man gör det lite lekfullt så märker man att de har lättare att 

förstå. Men vi utgår ju alltid från barnens intresse. Leken är ju jätteviktig för 

barnens utveckling. I leken har de det sociala samspelet, de hämtar kunskaper, 

kommunicerar, turtagningar och ja… hur mycket som helst! (Lena, lärare i 

förskoleklass) 
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys. Här kommer vi att analysera 

resultatet i förhållande till litteratur som tagits upp i tidigare forskning och våra egna 

tankar. Analysen kommer likt resultatet att presenteras utifrån våra frågeställningar.   

 

6.1  Förskollärares beskrivning av organisationen kring barns övergångar  

från förskola till förskoleklass 

Vi kan se att det som är gemensamt för alla förskollärare i studien är att de alla betonar 

vikten av att förbereda barnen inför att börja i förskoleklass. Både när det gäller fysiska 

träffar men också genom att berätta vad de har arbetat med i sin verksamhet och genom 

att samtala med de lärare i förskoleklass som ska ta vid. Detta tolkar vi som att 

förskollärarna har kännedom om de typer av kontinuitet som Ackesjö (2016) skriver om 

men att de inte använder just de begreppen. Även om förskollärarna i studien inte 

använder sig av de uttrycken av kontinuitet, vilka Ackesjö (2016) beskriver, är det ändå 

tydligt att det är något som de tar hänsyn till för att skapa en kontinuitet i miljön, 

undervisningen och i det sociala samspelet. Ett exempel på detta är när förskolläraren 

Maja berättar att de har träffar med de andra förskolorna i närområdet för att barnen ska 

känna igen varandra när de börjar i förskoleklass. Detta går att härleda till den sociala 

kontinuiteten som Ackesjö (2016) beskriver som viktig för barnens lärande i 

förskoleklass. När barnen redan har en relation till varandra kan de istället koncentrera 

sig på den undervisning som bedrivs menar, Ackesjö (2016).  

Som en förberedelse för förskoleklass diskuteras även förskoleklassens rutiner enligt en 

av förskollärarna. Undervisningens struktur är något som kan variera från förskoleklass 

till förskoleklass. Ackesjö menar (2016) att förskoleklassen kan uppfattas som 

ambivalent där de som arbetar där inte själva vet vilken pedagogik som ska styra 

undervisningen. Men då förskoleklassen nästan uteslutande finns i skolans lokaler är det 

oftast skolans pedagogik som får råda menar Ackesjö (2016). Denna ambivalens går 

också att se i de intervjuade förskollärarnas förberedelse av barnen. Barnen har ofta 

bilden av förskoleklassen som skol-lik. Förskolläraren Anna berättar att de rutiner de 

har i förskolan ger barnen förutsättningar för en trygg övergång till förskoleklassen. Om 

barnen känner igen sig när de sedan börjar i förskoleklass så upplever hon att de inte 

blir lika nervösa. Detta beskriver Ackesjö (2014) som en mjuk övergång. Även Fabian 

& Dunlop (2007) skriver att klyftan mellan förskola och förskoleklass ska göras så liten 

som möjligt och att detta har betydelse för barnens fortsatta lärande. Att barnen har 

kännedom om förskoleklassens verksamhet görs således för att de ska kunna känna sig 

trygga när de sedan börjar. Detta bekräftar även förskollärarna i studien och förklarar att 

de gör barnen medvetna om vilka rutiner som finns i förskoleklassen innan de börjar. 

Detta betonar också lärarna i förskoleklass, vilka menar att en medvetenhet om 
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rutinerna gör att barnen istället kan koncentrera sig på att skapa sociala relationer. 

Genom att veta rutinerna i förskoleklassen behöver barnen inte bekymra sig om att vad 

som händer under dagen utan det är redan bestämt av lärarna i förskoleklass. Detta kan, 

som lärarna i förskoleklassen säger, skapa en trygghet men kan också leda till att barnen 

inte får utrymme för sina egna intressen i undervisningen. Att barnen inte får utrymme 

för sina intressen är något som lärarna i förskoleklass skulle vilja men som på grund av 

tidsbrist och stor barngrupp ofta får ställas åt sidan. Detta trots att det är något som 

förskollärarna vid övergång till förskoleklass betonar som viktigt. En bra insikt i 

varandras verksamheter menar de kan skapa just den här kontinuiteten i undervisningen 

som eftersträvas. 

Vi kan också se att förskollärarna i sitt arbete med barns övergångar har intentionen att 

förskoleklassen ska fungera som en röd tråd till deras egen verksamhet. Maja, 

förskollärare, betonar flera gånger att hon önskar att barnen inte behöver repetera för 

mycket i förskoleklass utan att de istället tar tillvara på barnens kunskaper. Hon menar 

att övergången skulle kunna börja mycket tidigare och att de redan på hösten sätter sig 

in i varandras verksamheter för att kunna skapa den bästa övergången för barnen. Det 

Maja uttrycker oro för går att koppla till det Ackesjö (2016) skriver om 

undervisningsdiskontinuitet. Det handlar om att barnen får göra saker som de redan 

gjort eller kan istället för att utmanas utifrån sina egna kunskaper. Hur de väljer att se på 

barnens övergång kan alltså få stora konsekvenser för den fortsatta undervisningen. Så 

länge förskollärare fortsätter att delge information kring varje barns kunskaper och 

intressen finns möjligheterna för förskoleklassen att skapa undervisningen utefter det. 

Detta kanske då inte blir det mjuka övergången som både Ackesjö (2014) och Fabian 

och Dunlop (2007) beskriver men istället blir övergången ett tillfälle att ta reda på hur 

undervisningen kan formas i förskoleklass. Detta kan då som förskollärarna i studien 

beskriver göras genom fysiska träffar där barnen får lära känna både varandra och 

lärarna i förskoleklass och förskoleklassens miljö.  

 

6.2 Lärare i förskoleklass och förskollärares redogörelse för deras samverkan  

med varandra vid övergång 

Det vi kan se i våra intervjuer med lärare i förskoleklass och förskollärare är att de i 

grund och botten tycker att det finns en bra samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. De berättar att det finns former för samverkan som de använder sig av 

såsom fysiska träffar, överlämningssamtal och till viss del även uppföljning. Det vi kan 

se är att förskollärare och lärare i förskoleklass kan ha olika uppfattning kring vilken 

information det är som ska överlämnas och vilken information som är viktig att ha 

kännedom om. Lärarna i förskoleklass berättar att det är värdefullt för dem att komma 

ut på förskolan och möta både barn och ansvarig förskollärare, detta för att direkt kunna 
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ställa frågor kring något som de upptäckt. Dessa frågor kan röra den enskilde individen, 

som också är den som diskuteras vid överlämningssamtalet. Ackesjö (2016) skriver hur 

barnen ofta diskuteras i grupp och att information som lärare i förskoleklass hade 

behövt veta ofta hamnar mellan stolarna. Förskollärarna som deltagit i vår studie 

berättar att barnen diskuteras enskilt vid detta tillfälle och att de utöver att förmedla 

information om barnen också berättar vad de arbetat med i sin verksamhet. Ändå menar 

lärare i förskoleklass att information “glöms bort” att förmedlas och att de kan upptäcka 

saker som förskollärarna inte nämnt vid överlämningssamtalen eller besöken. Att 

information “glöms bort” att nämnas kan också bero på att det råder sekretess mellan 

förskola och förskoleklass och att förskollärarna helt enkelt inte har tillåtelse av 

vårdnadshavarna att lämna informationen vidare.  

Det vi kan se i resultatet är att både förskollärare och lärare i förskoleklass upplever att 

det finns hinder i samverkan som gör att information som borde förmedlats inte 

förmedlats. Hinder kan handla om olika missförstånd och felaktiga antaganden gällande 

varandras verksamheter enligt Alatalo, Meier och Frank (2014). Detta kan bero på 

bristen av kommunikation och samarbete men även bristen på tid och resurser. I detta 

fall menar de flesta lärare i förskoleklass att det handlar om att förskollärarna ibland inte 

berättar allt eftersom det dokument som de har med sig vid överlämningssamtalet är ett 

dokument som måste godkännas av vårdnadshavarna. De lärare i förskoleklass som vi 

intervjuat upplever att de får läsa “mellan raderna” för att kunna ta del av viss 

information. Även detta kan leda till att det så småningom blir en brist i kontinuiteten i 

undervisningen. Detta menar Dunlop (2003) som hävdar att det är viktigt med 

samverkan mellan förskola och förskoleklass för att skapa den här kontinuiteten. Detta 

var något som framförallt förskollärare lyfte som viktigt. Alla intervjuade förskollärare 

uttryckte en oro över att förskoleklassen inte lyssnar till den information som delges vid 

samverkan. De nämnde heller inget om att ha en gemensam syn på barnet och barnets 

lärande för att medverka till ett bra samarbete. Många gånger blir det en samverkan utan 

samsyn där “fel” saker lyfts. Förskollärare efterfrågar mer kontinuitet i undervisningen 

och ett samarbete med förskoleklass för att kunna skapa den kontinuitet som Ackesjö 

(2016) beskriver som viktig för barns fortsatta lärande. Lärare i förskoleklass efterfrågar 

istället en tydligare information från förskollärare där även barnens svaga sidor kan 

lyftas. Det dokument som finns vid överlämningen är ett positivt dokument och skulle 

då behöva göras om för att passa båda parter. Att som en förskola ha med sig ett eget 

dokument, utöver “Blanketten om generell överföring” från skolverket, för att i den 

berätta mer om sin egen verksamhet och barnens kunskaper kan vara ett alternativ. Ett 

annat alternativ, kan vara, som en förskollärare nämner att ha en närmre kontakt med 

förskoleklassen för att skapa en röd tråd i undervisningen.  

Även sekretess kan vara ett hinder. Den blankett som lämnas mellan förskola och 

förskoleklass innebär att barn, föräldrar och förskollärare fyller i men om det är något 
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som vårdnadshavarna inte vill ska komma fram så måste det följas. Vilket innebär att 

förskollärarna inte får prata med lärarna i förskoleklassen om det är något speciellt som 

de anser att lärarna behöver veta om just det barnet. Olsson (2016) menar att det kan 

hänga ihop med vilken sekretesslag förskolan och skolan har. Omfattas de inte av 

samma sekretesslag så betyder det att vårdnadshavarna måste godkänna all information 

om deras barn som lämnas över till förskoleklassen.  

En annan sak som lärarna i förskoleklass uppfattar som ett hinder i samverkan är tid och 

organisation. Både Lena, Maria och Josefine berättar att de skulle vilja se fler tillfällen 

där de och förskollärarna kan samverka. Detta för att kunna skapa den kontinuitet i det 

sociala samspelet och i undervisningen som Ackesjö (2016) beskriver. Alla lärare i 

förskoleklass menar att överlämningen ofta går smidigt men det som de skulle vilja är 

att ha fler träffar tillsammans med förskoleklassen. Då de själva redan har en klass har 

de svårt att få till detta organisationsmässigt. För att kunna utveckla övergångarna 

menar Lena, Maria och Josefine att de skulle vilja ha mer uppföljning med förskolan. 

Detta menar de skulle vara ett bra tillfälle att berätta för förskolan hur det gått för 

barnen i förskoleklass, och även ett sätt att få svar på saker som dykt upp längs vägen 

som de inte vetat om innan.  

 

6.3 Hur lärare i förskoleklass skapar kontinuitet i sin undervisning i förskoleklass i 

förhållande till den information de får av förskollärare 

I tidigare kapitel har vi beskrivit hur förskolan blivit mer skol-lik och hur fokus mer och 

mer flyttats från omsorg till lärande inom de förstärkta målområdena. Dessa ska 

fortfarande gå hand i hand men även lärare i förskoleklass börjar märka av skillnader i 

barnens kunskaper idag mot vad det var för några år sedan. Detta skriver även Ackesjö 

(2016) som menar att även i förskoleklass värderas de “skol-lika” aktiviteterna högre 

vilket gör att barnen ofta väljer dem framför den fria leken. Detta går också se hos de 

lärare i förskoleklass som deltagit i den här studien. De menar att det blivit allt viktigare 

att ta hänsyn till barnens tidigare kunskaper och intressen för att kunna bedriva 

undervisning i förskoleklass. Josefine som arbetat i förskoleklass länge bekräftar det 

ändrade synsättet och menar att det är viktigare idag att veta vad barnen är intresserade 

av för att kunna använda detta i sin undervisning. Tidigare var detta ingen information 

som hennes forna kollegor tyckte var viktig utan barnen skulle helst vara oskrivna blad 

när de kom till förskoleklass. Eftersom förskolan idag har en läroplan som bygger på 

lärande utifrån erfarenheter, intressen och kunskaper i en kontext tillsammans med 

andra skulle det vara konstigt om förskollärarna inte förmedlade information om sin 

undervisning till lärare i förskoleklass. Även förskolans läroplan (98, rev 2016) 

framhåller att förskollärarna i förskolan och lärare i förskoleklass har som riktlinje att 

utbyta information om just undervisningen.  
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Det är inte bara i undervisningen som Ackesjö (2016) menar att det kan finnas 

kontinuitet utan även i det sociala samspelet. Just det sociala samspelet lyfter de 

intervjuade lärarna i förskoleklass fram som viktigt för barnen. De skapar lekgrupper 

som utgår från trygghetskompisar som barnen känner sedan tidigare från förskolan. De 

använder också deras tidigare kunskaper och intressen för att lära känna dem bättre och 

skapa ett förtroende. Den information som förskolan lämnar menar lärare i förskoleklass 

främst används i leken och i det sociala samspelet. Genom att ha information om 

barnens intressen kan de skapa goda relationer till barnen och forma lekgrupper. Detta 

blir en slags social kontinuitet i och med att de har med sig sina kompisar de känner 

från förskolan. Det är också med hänsyn till den sociala kontinuiteten som lärarna i 

förskoleklass menar att har så mycket rutiner i förskoleklassen. Detta förklarar de med 

att barnen genom att veta vart det ska sitta och vad som händer under dagen istället kan 

koncentrera sig på de sociala relationerna. Josefine som är lärare i förskoleklass 

förklarar att de använder barnens sociala färdigheter till att skapa lekgrupper i 

förskoleklassen. Ackesjö (2016) skriver också hur just den leken har utrymme i 

förskoleklassens undervisning.  

Ackesjö (2016) skriver om undervisningskontinuitet vilket betyder att en del av 

undervisningen som bedrivs i förskoleklass kan kännas igen från förskolan samtidigt 

som det är en del hämtat från skolan. Det är både för - och nackdelar att barnen känner 

igen sig från förskolan. En del barn behöver känna igen sig för att känna en trygghet, en 

trygghet i att de vet vad undervisningen handlar om. Medan en del barn vill ha nya 

utmaningar och tycker att förskolan är avslutad (a.a). Lärarna i förskoleklass uttrycker i 

intervjun att de försöker att bedriva undervisning utefter den information som förskolan 

lämnar. Det finns också en oro med från förskolan att barnens kunskaper inte tas vara 

på. Som vi nämnt innan så upplever lärarna i förskoleklass att barnen har med sig mer 

kunskaper till förskoleklass än vad de hade för några år sedan. Detta menar Maria att 

hon försöker ta hänsyn till för att hålla uppe barnens intressen och för att skapa en 

kontinuitet i undervisningen. Hon menar att om barnen kan något så går de snabbt 

vidare i undervisningen. Hon menar att det finns en önskan att bedriva undervisningen 

mer utefter den information som fås från förskolan men att tiden och resurserna inte 

alltid finns där. Då skulle det kunna skapas den kontinuitet i undervisningen som 

Ackesjö (2016) beskriver.  
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7. Resultatdiskussion 

I den här studien har vi synliggjort de hinder som förskollärare och lärare i förskoleklass 

upplever finns i samband med övergångar och vid samverkan. Vi har också synliggjort 

hur lärare i förskoleklass arbetar vidare med den information som de får i samband med 

samverkan med förskolan. I vår analys kan vi se att det finns ett samarbete mellan 

förskollärare och lärare i förskoleklass och att lärare i förskoleklass till viss del också 

formar sin undervisning utifrån den information de fått ta del av i den samverkan. Vi 

kan också se att förskollärare förbereder barnen inför övergången till förskoleklass på 

olika sätt och att de upplever denna förberedelse som viktig. Det som fått störst fokus 

och som både förskollärare och lärare i förskoleklass upplever är att det finns flera 

hinder i deras samverkan. Dessa hinder är ofta utebliven information som lärare i 

förskoleklass behövt veta och förskollärare som upplever att den information de delar 

med sig av gällande undervisningen inte tas till vara på tillräckligt. Detta resultat kan vi 

se som en konsekvens av att det brister i kommunikationen mellan förskollärare och 

lärare i förskoleklass. Vi kan också se att det hänger ihop med att förskollärare och 

lärare i förskoleklass värderar olika typer av information. Förskollärare betonar att de 

vill att förskoleklassen ska ta vid där de slutat i undervisningen medan lärare i 

förskoleklass säger att de gärna vill bli informerade om barnet har några svårigheter för 

att de lättare ska kunna bemöta detta när de börjar i förskoleklass. Genom att tydliggöra 

vilken information som bör lämnas vid samverkan mellan förskola och förskoleklass 

kan förskollärare och lärare i förskoleklass på ett lättare sätt prioritera detta vid sina 

träffar. 

 

7.1 Didaktiska implikationer 

Resultatet visar att lärare i förskoleklass och förskollärare bör bli mer medvetna än vad 

de är idag kring vilken information som bör lämnas vid övergångar. Det kan också göra 

lärare i förskoleklass mer medvetna om förskolans verksamhet och hur de kan utnyttja 

deras arbete med barnen på bästa sätt i sin egen undervisning. Genom att förskollärare 

och lärare i förskoleklass blir mer medvetna om varandras verksamheter kan samverkan 

bli bättre, rätt information lämnas och det kan skapas en kontinuitet i undervisningen. 

För att detta ska kunna ske krävs det en samverkan och för att en samverkan ska kunna 

ske så krävs tid. Men kanske bör tiden prioriteras? Hur organiseras 

överlämningssamtalen på bästa sätt så att alla kan träffas? Den här studien kan genom 

att belysa tidsbristen för fler kontinuerliga träffar skapa förutsättningar för att detta är 

något som prioriteras och lyfts upp till ytan. Eftersom förskolan läroplan (2016) skriver 

om att det ska finnas en övergång som främjar undervisningen i förskoleklass är det upp 

till förskolechefer och skolans rektorer att skapa förutsättningar för att detta ska kunna 

ske. Det framkom också i intervjuerna att det inte fanns någon uppföljning efter att en 

överlämning skett. Om en uppföljning inte görs så kanske det heller inte kommer fram 
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att det behövs mer tid för samverkan. En uppföljning kanske behövs som ett avslut på 

övergången och för att då diskutera framtida samverkan.  

Genom att ta del av resultatet i studien kan förskollärare, förskolechefer, rektorer och 

lärare i förskoleklass påverka rutinerna som finns vid övergångar så att de istället för att 

bli hinder främjar barns övergångar till förskoleklass. Det är tydligt att det krävs en 

tydlighet kring vilken information som ska lämnas. Då lärare i förskoleklass riktar visst 

missnöje mot blanketten från skolverket som används vid överlämningssamtalen, 

kanske denna blankett behöver omformas. Det är också så att lärare i förskoleklass 

behöver bli tydligare kring vad de vill veta om barnen som lämnar förskolan. Kanske 

behövs det en reform för förskoleklassen där uppdraget mer förtydligas för att de lärare 

som arbetar där ska kunna veta vilken typ av undervisning som de ska bedriva. Hade 

uppdraget varit tydligt hade det säkert inte skett lika många missförstånd i samverkan 

mellan förskola och förskoleklass. Istället hade de, med kunskap om varandras 

verksamheter, kunnat främja barns övergångar mellan förskola och förskoleklass och 

skapat en verksamhet utefter barnens kunskaper och intressen.  

 

7.2 Metoddiskussion 

Utifrån det resultat vi fått i studien känner vi att den metod vi valt var väl lämpad för 

dess syfte, en kvalitativ studie med en intervjuguide och semistrukturerade intervjuer 

med tre förskollärare och tre lärare i förskoleklass. Om vi hade gjort en kvantitativ 

undersökning hade vi inte alls fått samma djupgående svar och kunnat komma fram till 

samma analys. Genom att välja en kvalitativ undersökning fick vi inte bara svar på vår 

intervjuguide utan kunde också ställa följdfrågor till deltagarna vilket gjorde svaren mer 

nyanserade. Vi kände också att det var bra att ha ett gediget material när vi sedan skulle 

läsa och kategorisera det. Deltagarna satt och svarade var för sig vilket är både positivt 

och negativt. Hade de suttit i grupp så hade de kunnat svara gemensamt på frågorna. 

Men genom att de satt var för sig så blev de heller inte påverkade av varandra. Då 

intervjuerna endast är gjorda med ljudupptagningar och ingen filmning så fanns det inte 

möjlighet att få med alla kroppsuttryck och ansiktsuttryck. Hade intervjuerna filmats så 

hade sådant kunnat inkluderas i transkriberingen. Det hade skapat ytterligare en 

dimension i resultatet och förtydligat deltagarnas svar. Det hade också kunnat innebära 

att vi tolkat intervjumaterialet annorlunda, vilket till viss del kunnat ge ett annorlunda 

resultat.  

Hade vi valt att använda oss av enkätundersökning i vår studie hade det inte gett samma 

ingående svar som vi nu fick av förskollärarna och lärarna i förskoleklass. Nu pratade vi 

med förskollärarna och lärarna i förskoleklass en och en och vi fick en personlig kontakt 

och kunde få höra deras åsikter och tankar. Även om en del svar var lika varandra så 

fick vi veta exakt hur en övergång förbereds och går till från var och en. Det går att få 
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ett mer djup i svaren vid en intervju då det går att ställa följdfrågor. En enkätstudie hade 

inte blivit lika ingående. En annan tanke är att alla respondenter i studien hade mer än 

10-års yrkesverksamhet. Flera av dem påpekade att de sett hur synen på barns 

övergångar förändrats över tid. Hade en nyutexaminerad lärare i förskoleklass gett 

samma svar i detta avseende? Eller hade hen haft en tydligare bild av uppdraget i 

förskoleklass? Detta är alla frågor som bör tas i beaktande i relation till studiens 

resultat.  

Vi valde också att skapa kategorierna i resultatet utefter de svar som vi fick från 

deltagarna. Om vi hade utgått från en färdig teori och letat efter specifika svar från 

början istället för att låta materialet tala så hade resultatet med stor sannolikhet blivit ett 

annat. Det hade säkert fortfarande svarat på våra frågeställningar men inte blivit lika 

nyanserat. Eftersom vi valde att låta materialet tala kunde vi ju också upptäcka mönster 

som kanske inte kommit med om vi redan i förväg bestämt vad vi letat efter.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Efter att ha genomfört den här studien kan vi se flera olika möjligheter till vidare 

forskning inom ämnet. Ett steg skulle kunna vara att gå vidare med de hinder som 

förskollärare och lärare i förskoleklass ser i sin samverkan med varandra. Studien skulle 

kunna undersöka hur den ultimata samverkan skulle kunna se ut, vilken information 

som båda parter vill ska förmedlas och under vilka former som det kan tänkas ske. En 

annan sak som skulle kunna vara intressant att gå vidare med är fördjupning i hur 

undervisningen bedrivs i förskoleklassen. Hur mycket utrymme får egentligen barnens 

intressen och tidigare kunskaper. Vi har ju varit inne och snuddat vid det i den här 

studien men det skulle vara intressant att göra en fördjupning i det och jämföra olika 

förskoleklasser. Finns det en skillnad i undervisningen mellan olika förskoleklasser 

beroende på vilken information de har fått från förskolan?  

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka de uppföljningsrutiner som finns i 

samband med övergång från förskola till förskoleklass. I vår studie var det något som 

efterfrågades av respondenterna därför skulle det vara intressant att se om det finns 

förskolor och förskoleklasser som har uppföljning efter en övergång och hur de 

rutinerna i så fall ser ut? Vad ger uppföljningen förskollärare och lärare i förskoleklass? 

Dessa är alla aspekter som dykt upp i vår studie och som skulle vara intressanta att 

fördjupa sig i.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga A Intervjuguide 

 

Intervjuguide förskollärare  

1. Hur beskriver förskollärare deras arbete med barnen i samband med övergång? 

Beskriv din förskola och ditt arbete med barnen. 

● Hur ser dagen ut? 

● Vilka rutiner finns det? 

● Vilken betydelse har rutinerna under dagen? 

● Vilken typ av undervisning (lärande) bedrivs i din förskola 

● Tar du hänsyn till barnens förkunskaper och intressen? På vilket sätt i så 

fall? 

● Vilken roll har leken i undervisningen? 

● Hur tänker du barns sociala samspel i förskola främjas bäst? 

 

2. Övergången 

Vilka utmaningar och hinder i barnens övergång från förskola till förskoleklass ser du? 

Görs någon uppföljning efter övergången? 

Finns det något som skulle kunna förbättras vid övergången? 

 Hur organiseras samverkan mellan förskola – förskoleklass? 

● Varför sker samverkan? 

● Vad diskuteras när ni samarbetar med förskoleklassen? 

● Diskuteras barnen enskilt eller gruppvis? 

● Vilken information förmedlar ni vid övergången? 

● Hur lyfter ni fram barnens intressen och erfarenheter? (vad har barnen att 

säga till om)?  

● Om ni fick välja. Hur skulle ni vilja att samverkan mellan förskola och 



 Linnéuniversitetet                     Självständigt arbete 
 Förskollärarprogrammet Växjö                                                                           2FL01E, 15 hp 
 Maria Lundmark & Fanny Söderström                                                             vt-ht 2017 

50 

 

förskoleklass såg ut? 

 

Intervjuguide lärare i förskoleklass  

1. Hur beskriver lärare i förskoleklass deras arbete med barnen i samband med 

övergång? 

Beskriv din förskola och ditt arbete med barnen. 

● Hur ser dagen ut? 

● Vilka rutiner finns det? 

● Vilken betydelse har rutinerna under dagen? 

● Vilken typ av undervisning (lärande) bedrivs i din förskoleklass 

● Tar du hänsyn till barnens förkunskaper och intressen? På vilket sätt i så 

fall? 

● Vilken roll har leken i undervisningen? 

● Hur tänker du barns sociala samspel i förskola främjas bäst? 

2. Övergången 

Vilka utmaningar och hinder i barnens övergång från förskola till förskoleklass ser du? 

Görs någon uppföljning efter övergången? 

Finns det något som skulle kunna förbättras vid övergången? 

 Hur organiseras samverkan mellan förskola – förskoleklass? 

● Varför sker samverkan? 

● Vad diskuteras när ni samarbetar med förskolan? 

● Diskuteras barnen enskilt eller gruppvis? 

● Vilken information förmedlar ni vid övergången? 

● Hur lyfter ni fram barnens intressen och erfarenheter? (vad har barnen att säga 

till om)?  

● Om ni fick välja. Hur skulle ni vilja att samverkan mellan förskola och 

förskoleklass såg ut? 
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10.2  Bilaga B Samtyckesbrev 

Hej! 

Vi heter Fanny Söderström och Maria Lundmark och studerar till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver vi vårt examensarbete (på grundläggande 

nivå) om övergångar/samverkan mellan förskola och förskoleklass. Studiens syfte är att 

bidra med kunskap kring hur lärare i förskoleklass, i samverkan med barn och 

förskollärare, tar tillvara på barnens kunskaper och erfarenheter från förskolan. Vi 

tänker att du med din yrkeserfarenhet har mycket kunskap att bidra med i ämnet, 

kunskap som i sin tur kommer att bidra till nya insikter inom forskningsområdet. Vi vill 

i denna studien veta hur du tänker kring övergångar och samverkan, vilken information 

är viktig att förmedla vid övergången, hur bedriver ni er undervisning i 

förskola/förskoleklass? Detta är några frågor som vi vill veta era synpunkter på i den 

här studien.  

Nu undrar vi om du skulle vilja vara med och medverka i vår studie.? Om du skulle 

tacka ja, vilket vi hoppas, så kommer du i studien att garanteras anonymitet. Det innebär 

att vi kommer använda oss av påhittade namn i studien så att ingen utomstående kan 

urskilja din medverkan. Innan du deltar i vår studie är det också viktigt att du ger ditt 

samtycke till att delta. Även om du ger ditt samtycke är du fri att, närhelst du vill, 

avbryta din medverkan. Om du vill att allt material stryks är det bra om du informerar 

oss om det så att vi kan tillgodose det. Vi vill också informera om att det du säger 

endast kommer att användas för vår studie och i forskningssyfte. Det innebär att ingen 

annan kan använda sig av din information i andra sammanhang.  

Vi skulle bli jätteglada om du ville delta i vår studie och bidra med kunskap i ämnet.  

Om du har några frågor så kontakta oss gärna. Du når oss på: 

Fanny Söderström 

070-8511653 

Maria Lundmark 

073-9699151

 


