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Abstrakt 
Teachers work with childrens separation and exit from preschool  

Studiens syfte är att börja fylla den kunskapslucka som finns om barns separation och 

utträde från verksamheter och det genom att studera hur fyra förskolor med olika 

förutsättningar hjälper barnen att separera sig och avsluta sin tid på förskolan. Studiens 

frågeställningar lyder:  
 

- Hur arbetar förskollärare för att hjälpa barn att avsluta sin tid från förskolan? 

- Vad kan variationerna i förskollärares arbetsätt bero på? 

 

Studien har ett sociokulturellt perspektiv med intervjuer som metod. Respondenterna 

upplevdes överraskade av frågorna och att de inte förväntade sig frågor om utträdet och 

separationen från förskolan utan snarare om övergången och att de egentligen inte 

arbetade med utträdet på något speciellt sätt. I studiens resultat framgår det att alla 

förskollärare arbetar likvärdigt med barnens utträde. De hade bland annat samtal i 

vardagen, avslutade teman och en familjekväll som aktiviteter för att hjälpa barnen i sitt 

utträde från förskolan.  I resultatet finns det ingen större variation på förskollärarnas 

arbetsätt. Men den variation som finns kan bero på förskollärarnas förhållningsätt till 

övergångar. Endast en av de fyra förskolorna har någon form av planerad aktivitet där 

de aktivt arbetade med att hjälpa barnen i sin separationsprocess från förskolan. 

 

Nyckelord 
Separationsprocess, separationsarbete, utträde, övergång, förskola, förskoleklass 
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1 Inledning 
Övergångar mellan verksamheter beskrivs ofta som hotfulla och problematiska för 

barnen skriver Ecclestone (2007) och därför antas barnen behöva stöttning under den 

här processen. De här argumenten har legat i grund för övergångsarbetet i 

utbildningsdebatter (a.a.).  Sen början av 2000-talet har man börjat tänka om kring 

barnens övergångar (Lago, 2014). Tidigare låg fokus hur barn kan anpassas till skolan 

och den nya miljön, nu ligger fokus i stället på hur skolan kan anpassas så de kan ta 

emot barnen på bästa sätt. Lago använder sig av begreppet socialisation för att beskriva 

barns övergång. Begreppet är kritiskt laddat och ses ofta som en ensidig process där 

barnet är ett tomt ark som ska förändras och bli vuxna. Men Lago menar att begreppet 

också kan ses som en process där både barn och vuxna samspelar och där individen ses 

som aktiv och kreativ i sin egen socialisation. Socialisation blir då något som går att 

identifiera i återkommande aktiviteter som människor delar. Lago skriver att ”det 

konkreta görandet och vilka aktiviteter som bidrar till socialisation kan på detta sätt 

lyftas fram och det flyttar fokus till socialisationens hur snarare än vad” (Lago, 

2014:34).  

 

Det finns en kunskapslucka och forskning på området hur förskolan kan hjälpa barnen 

på bästa sätt att avrunda sin tid i förskolan är knapp. Av de förskolor jag har kommit i 

kontakt med under utbildningens gång har jag i obetydlig grad identifierat arbete med 

barns separation från förskolan. Däremot får arbetet med att ge barnen förutsättningarna 

för en mjuk övergång mycket uppmärksamhet, vilket absolut inte är dåligt. Jag ställer 

mig frågande varför inte båda processerna (separation och anpassning) får lika mycket 

utrymme. Ackesjö (2013a) kom i sin studie fram till hur förskollärarna ansåg att barnen 

per automatik skolades ut ur verksamheten då de skolades in i förskoleklassen. Det här 

förhållningssättet till övergångar kan leda till att separationsarbetet från förskolan 

försummas (a.a.). När jag började sätta mig in i den forskning som gjorts visar det sig 

att lärare i allmänhet fokuserar på barns anpassning till och inträde i den nya 

verksamheten snarare än separation från och utträdet ur den gamla verksamheten. 

Dessutom saknas forskning på området. Därför har jag valt att lägga fokus på barns 

separation och utträdet från förskolan i samband med övergången till förskoleklass. Den 

här studien är genomförd på fyra förskolor med olika förutsättningar, för att skapa 

kunskap om hur de hjälper sina barn i processen att avsluta sin tid på förskolan.   

 

Studien kan inspirera och hjälpa förskolor i sitt uppdrag att hjälpa barnen i processen att 

avsluta sin tid på förskolan.  

 

 



  
 

1 
 

2 Bakgrund och tidigare forskning  
I läroplanen för förskolan och i Skollagen står det hur förskolan ska främja alla barns 

utveckling och lärande samt ge barnen en livslång lust att lära (Skolverket, 2010). 

Forsberg och Lindberg (2010) menar att begreppet ”livslångt lärande” grundas i 

samhällets syn på kunskap. Författarna skriver att utbildningens bidrag till samhället har 

fått ett ökat intresse både ur ett politiskt och nationalekonomiskt perspektiv då 

utbildning involverar så många människor. Ekonomiskt sett är utbildning vårt största 

politiska område, det i sig ger ett stort intresse för frågor som berör skolgången.  

 

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) sammanställer forskning som gjorts över barns 

övergångar och menar att den i huvudsak identifierar två olika världar. De två olika 

världarna är förskolan och skolan som ställs mot varandra. Lago (2014) beskriver de två 

olika världarna, i förskolan är leken central och det är en annan frihet jämt emot 

förskoleklassen. I förskoleklassen går barnet till ett nytt sammanhang där styrning och 

lärande är de centrala delarna.  

 

Sandberg (2012) konstaterar att övergångar för yngre barn har studerats av flera 

forskningsgrupper. Men fokus har då legat på ett verksamhetsperspektiv, hur 

skillnaderna mellan verksamheterna och dess kultur kan överbyggas (a.a.). Barnens 

utträde från förskolan faller på något sätt bort. Ackesjö (2013a) har dock studerat barns 

utträde ur förskolan och inträde i förskoleklass, med fokus på förberedande aktiviteter.  

 

2.1 Mjuk övergång 
Som tidigare nämnts har den tidigare forskningen om barns övergångar lagt fokus på ett 

verksamhetsperspektiv, hur skillnaderna mellan verksamheterna och dess kulturer kan 

överbyggas (Sandberg, 2012). Ackesjö (2014) har valt att kalla det för mjuk övergång. 

Ackesjö beskriver begreppet som en pendlande rörelse ”där barnen får möta både 

kontinuiteter och diskontinuiteter, samt att tolka och om tolka de olika arenorna” 

(Ackesjö, 2014:97). Alltså en fram- och - tillbaka- process där barnen får pendla mellan 

verksamheterna. En mjuk övergång kan konstrueras genom att planerade aktiviteter 

genomförs där barnen får möjlighet till att både anpassa sig till den nya verksamheten så 

väl som att separera sig från den gamla. Även Wong (2014) skriver hur en mjuk 

övergång kan underlätta övergången för barnen. Hon anser att en stor stressfaktor för 

barnen är att pedagogiken skiljer sig åt i de båda verksamheterna. För att motverka den 

faktorn betonar Wong vikten av att pedagogerna i de båda verksamheterna samarbetar. 

Förskollärarna i förskoleklassen kan till exempel hälsa på sina framtida elever, föreslår 

författaren. Wong skriver även att man kan göra lektionerna mer lekbaserade och 

utforskande som förskolebarnen är vana. Skouteris, Watson och Lum (2012) skriver 

också om hur samverkan mellan verksamheterna är viktig för att barnen ska få en mjuk 

övergång. De framhåller att barnens övergång kan forma barnens framtida inlärning och 

sociala förutsättningar, därför är det viktigt att barnen får de bästa förutsättningarna vid 

övergången.  

 

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) skriver hur William Corsaro och Luisa Molianri 

kom fram till hur barn kan få/göra en relativ mjuk övergång mellan verksamheterna 

genom bland annat återkommande aktiviteter. Dock upplever både barn och 

vårdnadshavare att övergången var svårare än förväntat. Corsaro och Molianri skriver 

hur förskolorna i Italien satsar mycket på gruppen så att barnen utvecklar starka band 

och att det är en bidragande faktor bakom barnens lyckade övergångar. Corsaro och 

Molianri (2008) skriver att det finns flera aspekter till barnens lyckade övergångar. En 
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av dem är att regeringen satsar på hög kvalitet i förskola och skola. En annan är att 

barngruppen och minst en lärare följs åt i de olika verksamheterna, det skapar en trygg 

grupp med starka band mellan barn, lärare och vårdnadshavare.  Den sista aspekten som 

författarna tar upp är att läroplanen för både förskola och skola har en tydlig struktur 

kring övergången, vilket både förbereder och hjälper barnen i deras övergång.  

 

Wong (2014) beskriver i sin studie ett program de kallar Zippy’s friends. Programmets 

syfte är att ge barnen bättre förutsättningar att kunna hantera sina känslor och konflikter 

som kan uppstå vid övergången mellan skolformer. Dock framhåller författaren att 

barnen inte kan hantera alla sina problem själva utan behöver aktiv stöttning från 

vårdnadshavare och pedagoger. Wong kom i sin studie fram till att de barn som deltagit 

i Zippy’s friends använde sig av de strategier de lärt sig och hade på så sätt ett försprång 

jämt mot de andra barnen som inte deltagit. Får barn en smidig övergång kan det 

påverka barnens beteende hela livet, skriver författaren. Wong skriver även att det 

behövs fler studier hur pedagoger kan hjälpa barn att hantera tankar och problem (a.a.).  

 

2.2 Kontinuitet och diskontinuitet 
Förskolan är en plats där barnet har spenderat många år och byggt upp sin identitet och 

skapat djupa relationer (Ackesjö, 2014). När det är dags för femåringarna att göra 

övergången till förskoleklass lyfter Lago (2014) olika aspekter som kan minska risken 

för negativa konsekvenser som kan uppstå i samband med övergången. Att skapa 

kontinuitet och tydlig struktur är en viktig grund samt att förbereda barnen på de 

kunskaper som kommer att krävas efter övergången i den nya verksamheten.  

 

Kontinuitet och diskontinuitet är ofta något som kommer upp i studier om barns 

övergångar skriver Lago (2014). Ofta ses kontinuitet som det önskvärda och de studier 

som gjorts på området brukar ha fokus på hur diskontinuiteter och de skillnader som en 

övergång innebär kan göras så små som möjligt (a.a.). Övergångsarbetet går ut på att 

skapa kontinuitet anser Lam och Pollard (2006). Det som framförallt skapar kontinuitet 

är att övergången upplevs som tydlig och trygg. Uppstår det problem i övergången som 

behöver hanteras får omsorgen ta stort utrymme anser författarna, i stället för att tro att 

barnen kan klara av att själva handskas med en komplex situation.  

 

Forskningslitteraturen framhåller ofta föreställningar om att barn behöver kontinuitet i 

övergångar. Men frågar man barnen blir svaret ett annat. De önskar även tydliga gränser 

och viss diskontinuitet. Som exempel skriver Ackesjö (2013b) om positiva aspekter från 

diskontinuitet vid övergångar. Barn i en övergångsprocess förväntar sig ofta en skillnad 

från förgående verksamhet. Förändringen är en del av att bli äldre, en del av att bli mer 

kompetent. Om förändringen inte motsvarar barnens förväntningar kan de bli besvikna.   

 

2.3 Separation och anpassning 
Barnens övergångar kan ses som en dubbelriktad process skriver Ackesjö (2014) då en 

övergång inte bara handlar om anpassningen till den nya verksamheten utan även en 

separation från den gamla. Ackesjö skriver hur de förberedande besöken i den nya 

verksamheten, det vill säga förskolebarnens besök i förskoleklass och skola under 

vårterminen före själva övergången, även kan fungera som en förberedelse av 

separationen från förskolan. Resultatet visar att det inte bara är anpassningen till den 

nya verksamheten som har en betydande roll i övergången utan även 

separationsprocessen. 
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Turner (1977) beskriver övergången genom ett schema som består av i tre faser. Den 

första fasen kallar han för separationsfasen. I separationsfasen frigör sig individen från 

sitt sammanhang. Det här sker via till exempel ceremonier. Den andra fasen är mer 

diffus och kallas för övergångsfasen och den kännetecknas som fasen mellan två faser. 

Den sista och tredje fasen kallas för den införlivande fasen då individen, i det här fallet 

barnet, införlivas i ett nytt tydligt sammanhang. 

 

I Ackesjös (2014) avhandling kom hon fram till att barnen visste att de skulle börja 

förskoleklassen men alla förstod inte att det samtidigt betydde att de aldrig mer skulle 

komma tillbaka till förskolan. Ackesjö menar att det kan tyda på att separationen från 

förskolan behöver tydliggöras mer, med tillexempel avslutande och uppsummerande 

aktiviteter för femåringarna. De förskolor Ackesjö besökte hade inga för ögat tydliga 

”separationsaktiviteter” då förskollärarna inte arbetade aktivt med barnens 

separationsprocess. Övergångsaktiviteterna lämnades istället över till lärarna i 

förskoleklasserna. Lago (2014) beskriver tydliga avslut från en förskoleklass. Ett av 

dem var att barnen fick ett Diplom. På diplomet stod det ”för ett väl genomfört år i 

förskoleklass” (Lago, 2014:162) barnets namn och så undertecknat av alla lärarna. 

Diplomet blev en symbol för att barnen var ”godkända” och är redo för nästa steg, i det 

här fallet årskurs ett. Skolavslutningen är en ceremoni och tradition som också ger 

barnen ett tyligt avslut framhåller Lago.  

 

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) skriver att man nu försöker markera och skapa 

mer tydliga övergångar för barnen och att det tidigare varit en trend att försöka jämna ut 

övergångarna. De beskriver övergångarna som strikta eller smidiga. De markerade 

övergångarna kan kopplas till de förskolor som har barnen åldersindelade, liknande som 

skolan, har strikta överångar. Deras uppfattning är att förskolor med strikta övergångar 

har en inställning där övergångarna ses mer som självklara och som en naturlig 

förändring.  De förskolor som har åldersblandade avdelningar har istället smidiga 

övergångar enligt författarna. De smidiga övergångarna är mindre tydliga och barnets 

mognad vägs in. Ekström, Garpelin och Kallberg skriver hur det saknas forskning ”där 

alla berördas perspektiv och förutsättningar vägs in tillsammans med de villkor som 

gäller för verksamheten” (Ekström, Garpelin & Kallberg, 2008:63).  

 

2.4    Samarbete och överlämningar  
Skouteris, Watson och Lum (2012) kom i sin studie fram till att barnens övergång inte 

är en enstaka händelse som har omedelbara konsekvenser, beroende på hur barnet klarar 

övergången kan det komma att påverka barnets framtid. Författarna anser att genom en 

meningsfull och ömsesidig samverkan mellan verksamheterna uppnår man de bästa 

förutsättningarna för barnens övergång, men att mer forskning behöver göras på 

området.  

 

Alatalo, Meier och Frank (2014) studier har även den fokus på övergången, ”studien 

genomfördes för att bidra med kunskap och genomförande av innehåll i överlämningar 

mellan de båda verksamheterna, med fokus på barnens långsiktiga lärande” (Alatalo, 

Meier & Frank, 2014:31). I deras resultat kom de fram till att övergångarna och arbetet 

kring den gjordes i syftet att ge barnen en trygg övergång snarare än att gynna 

kontinuerligt och långsiktigt lärande.  

 

I Lagos (2014) studie skriver hon mycket om hur förskoleklassen kan ses som en 

skolförberande verksamhet. I barnens övergångar mellan verksamheter så blir barnen 
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snarare mottagare för de övergångar som formas av andra framhåller Lago. Hon menar 

att det är de vuxnas påverkan och struktur som får ta mest plats i utformandet.  

 
2.5    Från förskola till förskoleklass  

I Skolverket (2010) har det fram tills nu framgått att när förskolebarnen närmar sig 

övergången till förskoleklass är förskolan ansvarig för att hjälpa barnen att avrunda och 

avsluta sin tid på förskolan. Skouteris, Watson och Lum (2012) framhåller att barn 

behöver extra stöttning när de ska göra övergången till skolan. De skriver även hur The 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) redan 2001 

rekommenderade att extra fokus bör läggas på att skapa en bro mellan verksamheterna 

och se över läroplansmålen i de olika verksamheterna. Av den här anledningen har 

Skolverket (SKOLFS 2016:38) reviderat förskolans och skolans läroplaner.  Det har 

tillkommit ett eget avsnitt om övergång och samverkan i de båda läroplanerna. Där ett 

förtydligande av lärarnas arbete med barns övergång mellan förskola, förskoleklass och 

fritidshem görs. I förskolans läroplan (SKOLFS 2016:38) står det att alla berörda 

skolformer och fritidshemmet ska ”utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 

innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i 

barnens/elevernas utveckling och lärande” (SKOLFS 2016:38) Det står även att det ska 

finnas ”samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare 

inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet” 

(SKOLFS 2016:38). 

 

 Sverige har tidigare inte haft några riktlinjer över hur övergången mellan de olika 

verksamheterna ska gå till och det i sin tur har gjort att övergångarna kunde se väldigt 

olika ut konstaterar Alatalo, Meier och Frank (2014). Skolverket (2014) har tagit fram 

ett stödmaterial. Stödmaterialet innehåller praktiskt stöd och konkreta exempel hur 

övergången kan gå till och vilka framgångsfaktorer som finns i arbetet med barns 

övergångar. Skolverket menar att alla barn kan bli påverkade av en övergång men de 

barn som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassning är de som är mest utsatta vid 

en övergång. Lumholdt (2015) betonar att det finns en rad olika lösningar på hur en 

övergång kan gå till och att man ska ha i åtanke att alla barn är olika och kan behöva 

olika stöttning, men är personalen utbildad och planen genomtänkt är förutsättningarna 

goda för barnen. 

 

Det finns många föreställningar om att barn kan uppleva övergångar som något 

problematiskt skriver Ackesjö (2014). Där av skapas föreställningar om att barn 

behöver extra stöd under processen. Ackesjö lägger fram olika förslag på hur en mjuk 

övergång kan skapas för barnen, att göra skolformerna så lika varandra som möjligt så 

barnen känner igen regler, rutiner, normer och aktiviteter är ett förslag. Ett sätt är att 

använda sig av förskolans arbetssätt i förskoleklassen, att blanda in mycket lek för att 

barnen ska känna igen undervisningsformen (Även Fisher, 2009). Ackesjö (2014) och 

Wong (2014) skriver att det främsta barnen oroar sig för vid en övergång är att de ska 

hamna utanför gemenskapen.  

 

Lumholdt (2015) skriver hur hela livet kan ses som en övergång. Vi gör ständigt 

mentala övergångar på vägen mot nya upplevelser. Alla övergångar för med sig både 

möjligheter och risker. Många barn lever i ovishet inför förändringarna, barn fyller ofta 

ovisheten med fantasier, rykten och andrahands information. Många vuxna har kunskap 

och föreställningar om övergångar och deras kunskap kan skingra barnens oro och ge 

dem rimliga förväntningar. Författaren anser att ett ömsesidigt informationsbyte och 
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mottagande mellan barn och vuxna skapar de bästa förutsättningarna för barnen i deras 

övergång. 

En del av förskoleklassens uppdrag är att förbereda barnen inför skolan skriver Lago 

(2014). I Regeringspropositionen 1975/76:39 står det hur förskoleklassen ska vara 

skolförberedande genom att ge barnen en positiv inställning till skolan och börja 

introducera barnen för skolmiljön. Något även Ackesjö (2010) kunde se i sina 

respondenters svar. Lärarna berättade om hur de förberedde barnen för skolan när de 

pratade om sitt uppdrag som lärare i förskoleklass.  
 

 

2.6 Sammanfattning 
En övergång kan ses som en dubbelriktad process, där inte bara anpassning till den nya 

verksamheten som är av vikt för en lyckad övergång utan även att separera sig från den 

gamla (Ackesjö, 2014). Den forskning som gjorts på barns övergångar har lagt fokus på 

verksamheterna (förskolan och skolan), hur skillnaderna mellan verksamheterna och 

dess kultur kan överbyggas. I dag finns därför en kunskapslucka i forskningen då 

barnens utträde ur förskolan faller bort. Ackesjö (2013a) har dock forskat lite på 

området och kom i sin avhandling fram till att förskollärarna ansåg att barnen per 

automatik skolades ut ur verksamheten då de skolades in i förskoleklassen. Ackesjö 

menar att det här förhållningssättet till barns övergångar kan leda till att 

separationsarbetet från förskolan försummas.  

 

Begrepp som kontinuitet och diskontinuitet kommer ofta upp i studier om barns 

övergångar. Att skapa kontinuitet och förbereda barnen på den nya verksamheten anses 

ge barnen goda förutsättningar i en övergång. Men barnen förväntar sig också en viss 

diskontinuitet i en övergång, en förändring. Förändringen är en del av att bli äldre och 

motsvarar inte förändringen barnens förväntningar kan de bli besvikna. I dag finns en 

tradition att markera och skapa tydliga övergångar för barnen vilket kan hjälpa barnen i 

deras separationsprocess. 

 

Sverige har tidigare inte haft några riktlinjer kring barns övergångar, därför har de 

kommit att se väldigt olika ut. En övergång kan medföra både möjligheter och risker 

men i och med revideringen av läroplanen ökar möjligheterna för att barnen runt om i 

landet ska få en likvärdig övergång och förhoppningsvis en positiv sådan. 

 

 

  



  
 

6 

3 Syfte 
Övergångar för yngre barn har studerats av flera forskningsgrupper. Men fokus har då 

legat på ett verksamhetsperspektiv hur skillnader mellan verksamheter och dess kultur 

kan överbyggas (Sandberg, 2012). En övergång handlar inte bara om att anpassas till 

den nya verksamheten utan även att separera sig från den gamla (Ackesjö, 2014). Då här 

finns en kunskapslucka i forskningen är syftet med den här studien att studera hur fyra 

förskolor med olika förutsättningar hjälper barnen att separera sig och avsluta sin tid på 

förskolan. 

 

3.1 Frågeställningar 
- Hur arbetar förskollärare för att hjälpa barn att avsluta sin tid från förskolan? 

- Vad kan variationerna i förskollärares arbetssätt bero på? 
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4 Teoretiskt perspektiv 
Under den här rubriken kommer studiens valda teoretiska ramverk och centrala begrepp 

att pressenteras. 

 

Corsaro (2005) konstaterar att det finns en stor variation av teorier för människans 

utveckling och sociala aspekter inom både psykologin och sociologin. Gamla 

traditionella teorier inom sociologin satte barnen i en passiv roll där barnets utveckling 

ställs i relation till den vuxna människans färdigheter och kunskaper och där fokus låg 

på den individuellas resultat. Vygotskij och Piaget var två viktiga teorietiker inom 

psykologin som utvecklade teorierna. Deras teorier ligger i dag i grunden för de 

moderna modellerna som används inom utvecklingspsykologin.  

 

Studien har ett sociokulturellt perspektiv och det sociokulturella perspektivet har sin 

grund i Vygotskijs arbeten (Säljö, 2012). Vygotskij ansåg att människan är i ständig 

utveckling och att man lär sig bäst i samspel med andra. Författaren menar alltså att ett 

sociokulturellt teoretiskt perspektiv är en social teori, där kommunikationen ses som 

viktig. Corsaro och Molianri (2008) är av den åsikt att barnen klarar övergångarna så 

bra då förskolorna och skolan satsar mycket på gruppen. De menar att barnen såklart 

utvecklats individuellt men att även gruppen de befinner sig i utvecklas. Får de då vara i 

en grupp med starka band och utvecklas tillsammans stärker det även barnen 

individuellt (a.a). Ur ett sociokulturellt perspektiv på övergångar blir bland annat 

gemenskap och tillhörighet centrala aspekter. Utgår man ifrån att övergångar mellan 

skolformer är uppbyggda efter den sociokulturella teorin är det de kulturella ramarna, 

det vill säga utbildningssystemets organisation, som avgör villkoren för hur övergången 

ska gå till. Barnen kan sen själva påverka övergången inom de ramarna (Ackesjö, 2014). 

Miljön och relationer är två viktiga aspekter i barnens övergång framhåller Ackesjö 

(2014), ”den sociokulturella miljön kan betraktas som en betydande faktor som formar 

erfarenheterna och upplevelserna av övergången” (Ackesjö 2014:42).  

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan övergångarna mellan förskola och 

förskoleklass betraktas som sociala processer som skapas tillsammans i samspel med 

andra menar Ackesjö (2014). Även Corsaro (2005) skriver hur övergången är en social 

process, de förberedande aktiviteterna förbereder barnen kollektivt på förändringen. 

Författaren menar att övergången är kollektiv där barnen separerar sig från den tidigare 

gruppen och tillslut kommer in i en helt ny grupp (a.a.). Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på övergången mellan förskola och förskoleklass har barnen en aktiv roll 

konstaterar Ackesjö (2014). Övergången blir ett ömsesidigt samspel mellan barnen, 

förskollärare och vårdnadshavare då de utvecklas tillsammans i de dagliga rutinerna. 

Ackesjö anser att övergången är en kollektiv konstruktion. Även Wenger (2000) ser 

övergången som en kollektiv process, där gemenskap och tillhörighet är centrala 

begrepp.  

 

4.1  Identiteter i övergångar 
 Vygotskij (1978) framhåller att barnen gör individuella rekonstruktioner under 

övergångarna, vilket innebär en förändring i barnens identiteter. Även Ackesjö (2014) 

skriver om hur barnens process av separation och anpassning kan kopplas ihop med 

deras identitetskonstruktion. Övergångar handlar inte bara om ”vem jag ska bli” utan 

även om ”vem jag har varit”. Alltså är en övergång mer än en fysisk förflyttning. 
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Ackesjö skriver att det inte enbart är den tidigare verksamheten barnen behöver separera 

sig från, de behöver även separera sig från tidigare identiteter och relationer.  Barnen 

har kanske varit på en förskola i flera år innan de börja separera sig från den arenan för 

att börja anpassa sig till den nya arenan i förskoleklassen. När barnen börjar separera sig 

från förskolan börjar övergångsprocessen. När den processen har startat börjar även 

barnens identiteter rekonstrueras . Denna utgångspunkt innebär att barnen både formar 

och formas av övergången. Ecclestone (2007) beskriver den här processen från att gå 

från being till becoming och sen till en ny form av being (a.a.). De tankarna får stöd i 

Vygotskijs (1978) teori om barnens rekonstruktion i det sociokulturella perspektivet 

(a.a.). Den dubbla process när barnen både träder ur och in i olika gemenskaper är 

centralt i övergången konstaterar Ackesjö (2014). När barnen börja frigöra sig från 

förskolans arena börjar de samtidigt söka sig till förskoleklassens för att lära sig de nya 

normerna. Men hur barnen konstruerar identiteter som före detta förskolebarn hanteras 

olika av barnen.  

 

Ebaugh (1988) skriver också om being och becoming men hon kallar processen för role 

exit, när en människa frigör sig från en central roll livet och i sin identitet och är på väg 

in i en ny. Ebaugh menar att gå igenom role exit är en grundläggande social process 

som i stort sett alla går igenom någon gång i livet. Att förstå role exit är lika 

betydelsefullt som att förstå hur vi träder in i nya grupper menar författaren. Ebaugh 

skriver hur det kan vara frigörande att få bryta sig loss från en identitet och skapa sig en 

ny. Men det kan även upplevas som en förlust och känslor som oro kan uppstå.  

 

4.2 Separation i övergångar 
Ebaugh (1988) anser att separationsprocessen går i olika faser. Den första fasen kallar 

hon för tvivel (doubts). I den här fasen börjar personen tvivla på sin roll, en roll som 

innan tagits förgiven. Efter den här perioden kommer personen in i en fas där den söker 

efter nya alternativ (Seeking Alternatives). Författaren skriver hur personen ibland kan 

vara medveten om andra alternativ redan i Tvivel- fasen, den vetskapen kan antingen 

vara stressande eller inspirerande. Men förr eller senare kommer personen till en punkt 

då den känner missnöje i sin nuvarande roll och då blir sökandet av en ny roll naturlig. 

Efter en period med att börjat känna in sig i nya referensgrupper och även vägt in för 

och nackdelar med att byta roll tar personen beslutet att lämna sin gamla roll bakom sig. 

Det här beslutet kommer ofta vid en vändpunkt (Turning Point), till exempel under ett 

event som drar en tydlig linje att den gamla tiden är slut. Ackesjö (2014) skriver om hur 

en förskola har en avslutning för förskolans femåringar där de får hoppa ut genom 

fönstret på förskolan (a.a.). Det här är ett exempel med en tydlig vändpunkt för barnen 

som är en viktig del i deras separationsprocess.  

 

I separationsprocessen är det vanligt att personen börja drar sig tillbaka från de 

normativa förväntningarna man har på sig i sin roll, i det här fallet rollen som 

förskolebarn (Ebaugh, 1988). Ebaugh anser också att separationsprocessen är dubbel. 

Samtidigt som barnen frigör sig från sina identiteter som förskolebarn söker de sig efter 

nya gemenskaper och identiteter. Barnet strävar efter att lära sig de nya normerna och 

vad som förväntas på dem i den nya arenan. Den här dubbelprocessen är central i 

övergången. Ebaugh anser att referensgrupper är viktiga i separationsprocessen. 

Ackesjö (2014)  skriver hur barnen i förskoleklass blir deras referensgrupp. Barnen 

jämför sig med barnen i förskoleklassen och de vet att de snart ska bli elever där själva. 

Det här kan bidra till att barnen upplever att de inte längre passar in i förskolans 

verksamhet understryker Ackesjö (2014). Ebaugh (1988) kallar den här delen av 

separationsprocessen att man socialiserar sig i förväg, vilket är ett viktigt steg i 
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separationen från sin identitet. Förskolebarnens besök i förskoleklass och skolan före 

själva övergången blir därför väsentliga i barnens process av identitetskonstruktioner.  

 

4.3 Centrala begrepp 
Mjuk övergång: Ackesjö (2014) beskriver begreppet som en pendlande rörelse ”där 

barnen får möta både kontinuiteter och diskontinuiteter, samt att tolka och om tolka de 

olika arenorna” (Ackesjö, 2014:97). Alltså en fram- och - tillbaka- process där barnen 

får pendla mellan verksamheterna. En mjuk övergång kan konstrueras genom att 

planerade aktiviteter genomförs där barnen får möjlighet till att både anpassa sig till den 

nya verksamheten så väl som att separera sig från den gamla. 

 

Separationsprocess: Ebaugh (1988) beskriver separationsprocessen som en inre process 

hos individen där den frigör sig från en gammal roll. Både Ackesjö (2014) och Ebaugh 

(1988) beskriver separationsprocessen som en dubbelriktad process (a.a.). Samtidigt 

som barnet frigör sig från sin identitet som förskolebarn söker det efter en ny identitet 

och försöker lära sig vad för normer som gäller i den nya arenan (Ebaugh, 1988).  

 

Separationsarbete: Ackesjö (2014) beskriver separationsarbete som de aktiviteter och 

händelser som hjälper barnen i sitt arbete att separera sig från förskolan.  Lago (2014) 

skriver hur att ge barnen ett diplom vid terminens slut kan hjälpa barnen i deras 

separationsprocess och ge dem ett tydligare avslut. 

 

Förberedelser: Med begreppet förberedelser menas i den här studien de planerade 

aktiviteter som genomförs för att hjälpa barnen i sin övergång, som tillexempel besöken 

i den nya verksamheten.  

 

Förhållningssätt: En pedagog kan bemöta och agera olika i möten med barn och hur 

man förhåller sig påverkar barnen. I förskolans läroplan står det att ” vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” 

(Skolverket, 2010:4). En pedagog behöver alltså vara medveten om betydelsen av sitt 

agerande och bemötande gentemot barnen. 

 

Anpassning: Med begreppet anpassning menas de aktiviteter förskollärarna genomför 

för att förbereda barnen på den nya verksamheten, så som prata inför grupp, räcka upp 

handen och klä på sig själv. Men även lära barnen att känna igen bokstäver och siffror 

och låta barnen ta större ansvar. Lago (2014) skriver hur att förbereda barnen och ge 

dem de kunskaper de kan komma att behöva i den nya verksamheten kan underlätta 

barnens övergång. 

  

Tradition: Tradition är ett latinskt ord och betyder överlämnande, det som lämnas över 

är det sociala och kulturella arvet (wikipedia, 2016 ). Med begreppet tradition i den här 

studien menas en återkommande händelse av liknande karaktär.  
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5 Metod 
Under den här rubriken kommer de forskningsetiska principerna presenteras även 

metodval, urval och genomförande.  

 

   5.1 Metodval 
Jag har valt att använda mig av intervju som metod. Jag har utformat ett formulär med 

öppna frågor (se bilaga A). Christensen och Allison (2008) ger goda råd att inte låta 

frågorna styra för mycket. Genom att lämna över ordet och låter de som bli intervjuade 

tala fritt får man många gånger svar på alla sina frågor och mer där till. Khilström 

(2007) tipsar om att ställa lite allmänna frågor i början och berätta hur intervjun ska gå 

till som en avstressande uppvärmning (a.a.), vilket jag också gjorde. Alla intervjuer 

inleddes med lite småprat och då frågade jag även om det var okej att göra en 

ljudupptagning av samtalet. Håkansson (2013) framhåller hur intervju som metod för 

med sig många fördelar. Bland annat att bortfallet blir mindre och en fråga kan förklaras 

och motiveras utan att man frångår sin intervjuplan. Nackdelar som Håkansson tar upp 

med att använda intervju som metod är att det är tidskrävande och svaren kan vara svåra 

att sammanställa och bearbeta. 

 

5.2 Urval 
I studien ingår fyra förskollärare från fyra förskolor som skiljer sig åt. De här 

förskolorna har olika förutsättningar men arbetar med samma mål att hjälpa sina barn 

med utträdet från förskolan. 

 

För att hitta de här förskolorna tog jag kontakt med kommunens utbildningsdirektör och 

pressenterade mitt ämne och fick då namnet på fyra förskollärarchefer, de i sin tur gav 

mig namnen på de förskollärare jag kom att intervjua. Studien utgår från pedagogernas 

perspektiv och deras svar kommer att jämföras och ställas mot varandra för att 

tydliggöra variationerna i deras arbetsätt.  

 

Förskolan långt ifrån skolan 
Förskolan har fem avdelningar. En avdelning med barn i ett- tre år, en avdelning med 

barn tre- fyra år, en avdelning med barn fyra- sex år och två syskonavdelningar. Varje 

avdelning har ca 15-20 barn och tre pedagoger. Jag intervjuade en förskollärare som 

arbetade på avdelningen med fyra- sex åringarna. På den avdelningen var det 12 barn 

som ska göra övergången till förskoleklass tillsammans. Sammanlagt var det 20 barn på 

förskolan som ska börja i förskoleklass till hösten. Då förskolan ligger en bit ifrån 

skolan barnen ska börja på har de flesta barnen ingen större vana vid skolans miljöer.  

Förskolan ligger i ett villakvarter. Den närmsta skolan ligger på ca 20 minuters 

promenadavstånd från förskolan.  

 

Förskolan på skola 

Förskolan har två avdelningar en ett- tre års avdelning med ca 20 barn och en tre- sex 

års avdelning med ca 20 barn. Avdelningen med de yngsta barnen har fyra pedagoger 

och avdelningen med de äldre barnen har tre pedagoger. I år är det 11 barn som ska göra 

övergången till förskoleklass tillsammans. De här barnen är redan vana vid skolans 

utemiljö före övergången. De har även viss vana vid utrymmen som skolans idrottshall 

och bibliotek. Barnen har även träffat på flera av skolans personal och elever redan 

innan övergången. Jag intervjuade en förskollärare som arbetade på avdelningen med de 
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äldre barnen. Förskolan är förlagd i ett mångkulturellt samhälle nära en större stad. 

Förskolan är placerad i ena delen av en skola och delar gård med de yngsta skolbarnen.  

 

Förskolan med syskonavdelning 

Förskolan är en liten förskola med ca 20 barn och tre pedagoger.  Då förskolan består av 

en avdelning som är en syskonavdelning varierar det från år till år hur många 

femåringar det finns i gruppen. Vanligt är att det är några få femåringar i gruppen och 

de får då lämnar många av sina kompisar i förskolan vid övergången till förskoleklass. I 

år är det endast tre barn som ska göra övergången till förskoleklass tillsammans. 

Förskolan ligger i ett litet samhälle nära till både skog och hav. Den närmsta skolan 

ligger på ca fem minuters promenadavstånd från förskolan.     

 

Förskolan med femårsgrupp 
Förskolan har två avdelningar en ett- tre års avdelning med ca 14 barn och en tre- sex 

års avdelning med ca 20 barn där de äldsta barnen är i en egen grupp. I år är det 13 barn 

som ska göra övergången till förskoleklass tillsammans. Båda avdelningarna har tre 

pedagoger. Jag intervjuade den förskolläraren som arbetade med femårsgruppen. 

Förskolan ligger i ett litet samhälle gränsat till skogen. Den närmsta skolan ligger på 

några minuters promenadavstånd från förskolan.  

 

Samtliga förskolor gör två inplanerade besök till förskoleklassen med de barn som ska 

börja i förskoleklass till hösten. Det är skolorna som är ansvarig och bjuder in till 

besöken.  

 

 Jag har valt de här förskolorna beroende på hur nära eller långt de ligger ifrån den 

närmsta skolan, förskolan på skolan och förskolan som ligger långt ifrån skolan. Jag har 

även valt förskolor efter hur grupperna är komponerade, syskonavdelning och 

femårsgrupp. Jag har valt de här fyra förskolorna då jag är intresserad om jag kan se 

variationer i resultatet. Kan det vara så att barnens arbete med separation och utträdet 

från förskolan i samband med övergången till förskoleklass varierar beroende på 

distansen till skolan eller hur gruppen är komponerad? Behöver barnen i 

syskonavdelningen mer stöd och ett tydligare avslut då de lämnar många av sina 

kompisar i förskolan? Barnen som går på förskolan långt ifrån skolan börjar de tidigare 

med arbetet med barnens utträde och planerar in extra besök på skolan för att de barnen 

ska hinna bekanta sig med miljön? Det här var frågor som jag funderade över när jag 

inledde min undersökning.  

 

5.3 Forskningsetiskt övervägande 
Studien utgår från de forskningsetiska principerna. Vid varje kontakt belyses alla 

inblandade parter muntligen om de forskningsetiska principerna som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) innefattar fyra olika samtyckes krav, informationskravet - syftet 

med studien, samtyckeskravet – medverkande när som helst kan avbryta sin medverkan, 

konfidentialitetskravet – all medverkandes identiteter kommer skyddas och 

nyttjandekravet- all insamlad data kommer enbart användas i aktuell studie. Alla 

medverkande fick även behålla pappret med intervjufrågorna där mina kontaktuppgifter 

fanns och information kring de forskningsetiska principerna.  

 

5.4 Genomförande 
Jag ringde de olika förskollärarna och bokade in tider för intervjuer. Redan vid den 

första kontakten informerade jag dem om de forskningsetiska principerna. Jag åkte sen 
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ut till de olika förskolorna och genomförde mina intervjuer. Jag hade med mig frågorna 

på ett papper som de intervjuade fick behålla, intervjuerna spelades in via en 

ljudupptagning, vilket jag fått medgivande till av samtliga respondanter. Denscombe 

(2009) skriver att det är viktigt att tänka på klädsel, kroppsspråk och miljön intervjun 

genomförs då respondenten behöver känna sig bekväm för att kunna ge ärliga och 

utförliga svar. Svaren blir ofta bredare vid en ansikte- mot- ansikte intervju. En nackdel 

med intervjuer som metod är att transkriberingsarbetet är tidskrävande menar 

Denscombe (2009). Av de fyra förskollärarna som blev tillfrågade att delta i studien 

ställde samtliga upp.  

 

5.5Analys 
När samtliga intervjuer var genomföra började arbetet med transkriberingen, jag 

transkriberade samtliga intervjuer ordagrant.  När det var klart skrev jag ut alla 

intervjuer och klippte isär dem för att lätt få en översikt över svaren och kunna 

tematisera dem. Jag letade efter likheter i förskollärarnas svar och det slutade med att 

jag hade tre stora högar. En hög med svar där förskollärarna beskrev olika sätt att 

förbereda barnen för förskoleklass, en hög med svar från förskollärarna där de gav olika 

exempel hur de avslutar tiden på förskolan och en hög med svar från förskollärarna med 

de förväntningar de upplever att barnen har och om det stöd barnen kan behöva i 

övergången till förskoleklass.  
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6 Resultat och Analys 
I resultatredovisningen presenteras förskollärarnas svar i tre teman Förberedelser inför 

förskoleklass, Att avsluta tiden på förskolan och Förväntningar och stöd i övergången. I 

slutet av varje tema sammanfattas resultatet i en tabell och en analys av svaren ges.  

 

6.1 Förberedelser inför förskoleklass 
Samtliga förskolor berättade om aktiviteter som stödjer barnens möjlighet till en mjuk 

övergång. Som tidigare nämnts är arbetet med en mjuk övergång att jämna ut 

skillnaderna mellan verksamheterna och dess kulturer (Sandberg, 2012). En mjuk 

övergång kan konstrueras genom till exempel planerade aktiviteter och besök i skolan 

där barnen får möjlighet till att anpassa sig till den nya verksamheten skriver Ackesjö 

(2014). Förskollärarna berättade om bland annat förberedande besök i förskoleklassen 

där de fick träffa sina nya förskollärare och klasskompisar. De fick även gå och äta i 

matsalen vid ett av besöken: 

 
Det är två gånger man får träffa klassen som den ska bli, så det är två gånger 

man går dit. Man äter i matsalen och har lekar i olika grupper och 

konstellationer och då får man träffa alla lärarna (Förskollärare, femårsgrupp). 

  
Det är väldigt populärt från barnen. De är väldigt taggade nu och vill börja 

genast (Förskollärare, långt ifrån skola). 
 

Särskilt förskolläraren på den förskola som var placerad på skolan pratade om 

aktiviteter som stödjer konstruktionen av en mjuka övergång. De delade gård med 

skolan och fritids så barnen träffade dagligen personalen från förskoleklassen och fritids 

ute på gården. De öppnade alltid på förskolan på morgonen så de barn som ska börja 

skolan kommer fortsätta komma till förskolan på morgonen. Tidigare var det även 

förskolan som tog över alla barnen från klockan fem på eftermiddagen fram till 

stängning. Men de senaste åren har det varit så stora barngrupper så skolbarnen har fått 

vara kvar på fritids. Förskolläraren beskriver fördelar med att förskola och skola är 

placerad i närheten av varandra: 

 
Det blir naturligt på sett och vis personalen känner till barnen och barnen känner 

till personalen (Förskollärare, förskola på skola).  

 
Det är en stor fördel för barnen att vara så nära barnen och personalen. Gården 

är en miljö som barnen redan känner till, det är inget nytt. Kanske kan det vara 

lite tråkigt också på sätt och vis att de vet det redan (Förskollärare, förskola på 

skola). 

 

Förskolläraren långt ifrån skolan vet inte om det skulle vara till fördel att vara placerad 

närmre skolan barnen skulle börja på:  

Vi ligger ju en bit ifrån så vi har ju inte så naturliga så de träffas lite på gården 

eller sådana saker och det kanske hade varit fördelaktigt jag vet inte […] vi har 

ju varit där och hälsat på och så kanske vi kommer dit igen så de får vara där en 

stund (Förskollärare, förskola långt ifrån skola).   

Två av förskolorna arbetade även med anpassning till den nya verksamheten. De 

berättade om hur barnen fick ta större ansvar och bli mer självständiga att de ska kunna 

klä på sig själva, börja känna igen bokstäver, former och siffror och att öva prata inför 

grupp:  
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[…] ser vi att någon på hösten håller pennan fel så jobbar vi extra med det för 

det vill skolan väldigt gärna att vi gör (Förskollärare, femårsgrupp).  

 

Och ja även när vi sitter i vår samling att man lär sig vänta på sin tur att man 

låter kompisen prata, räcka upp handen när de ska säga någonting. Så blir det 

lite som de gör i skolan (Förskollärare, långt ifrån skolan).  

 

Förskolläraren från femårsgruppen upplever från föräldrarna att personalen ska arbeta 

med skolrelaterade saker med deras barn:  

 
[…] jag kan tänka mig att på andra ställen är det inte lika men vi har lite piskan 

på ryggen, från föräldrar har vi hört att de jobbar med detta hemma och de ska 

nästan ha knäckt läskoden och börjat skriva (Förskollärare, femårsgrupp). 

 

Det var enbart en av de fyra skolorna som gav exempel på någon form av aktivitet som 

främjar barnens separationsarbete från förskolan. Denna förskola arbetade en gång i 

veckan med gruppens femåringar där de fick göra en egen bok med hjälp av surfplattor. 

Boken handlade om förväntningar på förskolan och om de saker de kommer att sakna 

från förskolan:  

 
Och vi brukar förbereda dem med att få göra en egen bok till förskoleklassen 

med deras tankar om förskoleklassen och vad de kommer att sakna här […] så 

få de lägga in minnen här ifrån och förväntningar på förskoleklassen” 

(Förskollärare, syskongrupp).  

 

Förskollärarna överlag pratade mest om besöken barnen fick göra i skolan och vad som 

gjordes under de här besöke i det här temat.  

 

Sammanställning av tabellen: I tabellen ovan står de fyra olika förskolorna till vänster. 

Kryssen står för om förskolläraren i intervjun uttryckt sig om arbete för en mjuk 

övergång, anpassning till den nya verksamheten och separationsarbete. Samtliga 

förskollärare berättade om aktiviteter som stödjer möjligheten till en mjuk övergång för 

barnen. Förskollärarna på förskolan på skolan och i femårsgruppen berättade hur de 

arbetade för att anpassa barnen till den nya verksamheten. Enbart förskolläraren i 

syskongrupp berättade om en aktivitet som stödjer barnens arbete i deras 

separationsprocess från förskolan.  

 
6.1.1 Analys av temat: Förberedelser inför förskoleklass 

Mjuk övergång 

Samtliga förskollärare berättade om aktiviteter och återkommande besök (två 

inplanerade) som stödjer barnens möjlighet till en mjuk övergång: 
 

   
Mjuk övergång Anpassning till nya verksamheten  Separationsarbete  

           Förskola långt ifrån 
skola 

 
x 

 
x 

     Förskola på skola 
 

x 
       Syskongrupp 

 
x 

     
x 

 Femårsgrupp x 
 

x 
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Det är två gånger man får träffa klassen som den ska bli, så det är två gånger 

man går dit. Man äter i matsalen och har lekar i olika grupper och 

konstellationer och då får man träffa alla lärarna (Förskollärare, femårsgrupp). 

 

Förskolläraren på förskolan på skolan berättar hur barnen bland annat redan är bekanta 

med miljön. Ackesjö (2014) skriver hur en mjuk övergång kan konstrueras genom 

planerade aktiviteter där barnen både får separera sig från den gamla verksamheten och 

anpassa sig till den nya (a.a.) Då barnens utemiljö kommer vara den samma i den nya 

verksamheten har de en plats mindre att anpassa sig till. Barnen känner även redan till 

sina nya lärare. Wong (2014) ger som förslag hur de nya pedagogerna kan hälsa på sina 

framtida elever (a.a.). Även om förskolebarnen har två inplanerade besök till 

förskoleklassen där de får chansen att prata med sina nya pedagoger har de redan en 

relation med dem vilket kan göra den här processen kortare och mindre skrämmande för 

barnen som går på förskolan på skolan. 
 

Barnen som går på förskolan som är förlagd långt ifrån skolan har andra förutsättningar jämt 

emot barnen som går på förskolan på skolan, förskolläraren på förskolan långt ifrån skolan 

berättar hur de har varit och hälsat på i förskoleklassen och hur de kanske kommer göra det 

igen: 

Vi ligger ju en bit ifrån så vi har ju inte så naturliga så de träffas lite på gården eller sådana 

saker och det kanske hade varit fördelaktigt jag vet inte […] vi har ju varit där och hälsat på och 

så kanske vi kommer dit igen så de får vara där en stund (Förskollärare, förskola långt ifrån 

skola).   

 

Skouteris, Watson och Lum (2012) skriver hur samverkan mellan verksamheterna är 

viktig för att barnen ska få möjligheten till en mjuk övergång. De betonar även att 

barnens övergång kan forma barnens framtida inlärning och sociala förutsättningar och 

det är därför viktig att den blir så smidig som möjligt. Corsaro och Molianri (2008) 

skriver att det finns flera aspekter till barnens lyckade övergångar. En av dem är att 

läroplanen för både förskola och skola har en tydlig struktur kring övergången, vilket 

både förbereder och hjälper barnen i deras övergång (a.a.). Förskollärarens svar ovan 

kan tolkas som att de inte riktigt har en tydlig plan eller struktur. I och med skolverkets 

(SKOLFS 2016:38) förtydligande kring barnens övergångar kan barns framtida 

övergångar mellan verksamheter fyllas av mer struktur och en tydligare plan vilket 

Corsaro och Molianri (2008) betonar är en viktig byggsten för barns lyckade 

övergångar.  
 

Förskolan långt ifrån skolan och förskolan nära skolan visar på två tydliga variationer, då det 

kom till för- och nackdelar med förskolornas lokalisation. Förskolläraren som arbetade på 

förskolan på skolan lyfte fördelar med förskolans placering i intervjun:  

Det är en stor fördel för barnen att vara så nära barnen och personalen. Gården 

är en miljö som barnen redan känner till, det är inget nytt[…] (Förskollärare, 

förskolan på skolan) 

Dock framgår inga variationer i pedagogernas arbetsätt och förhållningsätt. De andra två 

förskollärarna som intervjuades lyfter inte de här aspekterna kanske på grund av att 

barnens framtida skola ligger i barnens närmiljö. Även om barnen inte har samma 

förutsättningar som barnen på förskolan på skolan att bekanta sig med skolans miljö och 

personal dagligen så har de en närhet till skolan som skiljer sig från barnen som går på 

förskolan långt ifrån skolan. Många av barnen på förskolan med fem års grupp och 
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barnen i förskola med syskongrupp passerade sin framtida skola på väg till och från 

förskolan.  

Anpassning till nya verksamheten  

Det var två av de fyra förskollärarna som berättade hur de arbetade med aktiviteter för 

att förbereda barnen på den nya verksamheten. Förskolläraren från femårsgruppen 

upplevde även önskemål från vårdnadshavare att arbeta med skolrelaterade saker med 

deras barn och arbetade efter att uppfylla de önskemålen: 

 
[…] jag kan tänka mig att på andra ställen är det inte lika men vi har lite piskan 

på ryggen, från föräldrar har vi hört att de jobbar med detta hemma och de ska 

nästan ha knäckt läskoden och börjat skriva (Förskollärare, femårsgrupp). 

 

Och ja även när vi sitter i vår samling att man lär sig vänta på sin tur att man 

låter kompisen prata, räcka upp handen när de ska säga nånting. Så blir det lite 

som de gör i skolan (Förskollärare, långt ifrån skolan).  

 

Lago (2014) skriver om olika aspekter som kan minska risken för negativa 

konsekvenser som kan uppstå i samband med övergången. Då tar hon bland annat 

upp vikten av att förberedda barnen och ge dem de kunskaper som kommer att 

krävas av barnen efter övergången i den nya verksamheten. Det kan också vara 

den gamla traditionen som finns kvar på förskolorna som Lago (2014) beskriver, 

att man innan 2000- talet hade ett förhållningsätt där barnen skulle anpassas till 

skolan och den nya miljön. 

 

Separationsarbete 

Den tydligaste variationen i förskollärarnas arbetsätt är arbetet med barnens 

separationsarbete då enbart en förskollärare berättade om någon form av aktivitet som 

de gjorde för att hjälpa barnen med sin separationsprocess. Förskolläraren på förskolan 

med syskongrupp arbetade en gång i veckan med gruppens femåringar där de fick göra 

en egen bok med hjälp av surfplattor. Boken handlade om förväntningar på 

förskoleklassen och om de saker de kommer att sakna från förskolan:  

 
Och vi brukar förbereda dem med att få göra en egen bok till förskoleklassen 

med deras tankar om förskoleklassen och vad de kommer att sakna här […] så 

få de lägga in minnen här ifrån och förväntningar på förskoleklassen” 

(Förskollärare, syskongrupp).  

 

Ackesjö (2013a) skriver hur förskollärarna i sin studie ansåg att barnen per automatik 

skolades ut ur verksamheten då de skolades in i förskoleklassen. Det här 

förhållningssättet till övergångar kan leda till att separationsarbetet från förskolan 

försummas (a.a.). Det kan vara så att de resterande förskollärarna har det här 

förhållningssättet som Ackesjö beskriver, då enbart en av de fyra förskollärare arbetar 

aktivt med barnens separationsarbete. 

 

Ackesjö (2014) framhåller hur övergången kan ses som en dubbelriktad process, där 

även separation från den gamla verksamheten är en stor del av barnens övergång och 

inte bara anpassningen till den nya verksamheten (a.a.). Samtliga förskollärare berättade 

hur de arbetade för att ge barnen möjligheten till en mjuk övergång och att de bland 

annat hade två inplanerade besök i den nya verksamheten. Ackesjö (2014) skriver hur  

besök  i den nya verksamheten kan fungera som förberedelse av separationen från 

förskolan.  
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6.2 Att avsluta tiden på förskolan  
Två av förskollärarna blev lite konfunderade över om och hur de egentligen arbetar med 

barnens utträde från förskolan:  

 
Vi har bra rutiner och det gör lite att man inte tänker vad vi egentligen gör, när 

man får frågorna (Förskollärare, syskongrupp).  

 

Det är saker som man inte tänkt på när du har de här frågorna, Hur man 

egentligen avslutar och ger stöd, det handlar alltid mycket mer om övergångar 

(Förskollärare, förskola på skola).  

 

Ja jag blev lite vaksam så, vad gör vi och hur avslutar vi egentligen och vad 

förväntar sig barnen hur man avslutar (Förskollärare, förskola på skola).  

 

Förskolläraren på förskolan på skolan berättade hur de i personalen diskuterat om de ska 

starta någon form avslutningstradition för femåringarna: 

 
 Förra året pratade vi om att då förra året igen att vi skulle ha en tradition att vi 

skulle göra lika dant vem det än var som jobbade här att man kanske fick ett 

diplom […] men vi kom aldrig så långt att det blev skapad en sådan rutin. Då 

blir det också en massa görande och är det de barnen behöver. Jag tror 

egentligen att barnen behöver det här återkommandet att man pratar med dem 

titta där är de och där ska du vara sen efter du varit på semester. Jag tror att det 

är det som är grejen egentligen (Förskollärare, förskola på skola).  

 

Alla förskolor utom en berättade hur avslutet på deras tema också blev en del av 

barnens avslutningsarbete:  

 
Nu håller vi på att avsluta våra arbeten efter temat vi har här och samla ihop 

materialet där och vi försöker vara tydliga med barnen att nu avslutar vi 

(Förskollärare, förskola på skola).  

 

Två av förskolorna hade även en avslutningsutflykt med barnen där de hade olika 

destinationer för varje år:  

 
Och nu ska vi i väg till skogen i år och vi har sagt att det får bli vår avslutning 

[…] vi ska grilla ute i skogen med barnen, bara femåringarna och ha lite lekar. 

Det blir mysigt (Förskollärare, förskola på skola).  

 
Det behövs inte jättemycket för att det ska bli uppskattat (Förskollärare, långt 

ifrån skola).  

 

Förskolan med syskongrupp hade även som tradition att förskolans fyraåringar, 

femåringar och de som slutade förra året bjöds in till något de kallade för kvällsmys:  

 
De som går sitt näst sista år, sitt sista år här och de som gick här förra året bjuds 

in igen och så har de som en återträff och det är som en rödtråd. Det uppskattas 

jättemycket och det har vi haft ett par år nu och det har blivit succé 

(Förskollärare, syskongrupp).  
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Två förskolor nämner också samtalet i vardagen som en viktig del i barnens 

avslutningsprocess. Förskolläraren med syskongrupp menar att arbetet pågår hela tiden 

med barnens avslut: 

 
Vid middagen brukar vi prata om att nu ska ni börja i förskoleklass. De ser sina 

kompisar vara ute på gården från förskoleklassen och så pratar vi om att där ska 

du också gå till hösten (Förskollärare, förskola på skola).  

 

Förskolan med femårsgrupp har även ett avslutningssamtal med barnet och dess 

vårdnadshavare. Inför de här avslutningssamtalen gjorde de en intervju med barnen där 

de bland annat frågade vad de tycker hade varit bra med tiden i förskolan, så gjorde de 

en återblick tillsammans med hjälp av deras portfolie:  

 
Då får de visa sin portfoliopärm och berätta och då är de väldigt stolta att nu har 

vi kommit så här långt, yes. Så att ja de känner nog verkligen att det är ett avslut 

(Förskollärare, femårsgrupp).  

 

Tre av de fyra förskollärarna berättade att de började med barnens utträde under barnens 

sista år på förskolan: 

 
Men det börjar vi med nästan direkt när vi är tillbaka efter sommaren. Så de har 

ett skolår på sig, två terminer (Förskollärare, syskongrupp).  

 

Det är i augusti då och de hjälper barnen till oss med för de är så inställda på att 

de är i den äldsta gruppen […] (Förskollärare, femårsgrupp).  

 

Barnens utträde, alltså vi har ju inte en sådan verksamhet shop shop shop nu 

avslutar vi det och nu avslutar vi det. Vi har ju temat under ett helt år och när 

det avslutas då är det ju slut (Förskollärare, förskola långt ifrån skola).  

 

Förskolläraren i förskolan på skolan anser inte att de arbetar med barnens utträde på 

något speciellt sätt och då heller inte börjar med den vid en speciell tidpunkt:   

 
Alltså ja nej, vi jobbar inte med det på något speciellt mer än att vi avslutar våra 

temaarbeten och förbereder och berättar för barnen att nu ska ni vara där och lite 

så […] (Förskollärare, förskola på skola).  

 

Alla förskolor utom en hade någon form av familjekväll. De här familjekvällarna såg 

lite olika ut någon förskola hade picknick och någon annan hade en show men samtliga 

kvällar hade syftet att det skulle vara ett avslut för barnen och deras familjer. Den här 

familjekvällen har blivit en tradition på samtliga förskolor.   

 

   
Avsluta tema Utflykt Familjekväll Samtal i vardagen 

          Förskola långt ifrån 
skola 

 
x 

 
x x 

   Förskola på skola 
 

x 
 

x 
  

x 
 Syskongrupp 

 
x 

  
x 

 
x 

 Femårsgrupp 
   

x 
   

        Sammanställning av tabellen: I tabellen ovan står de fyra olika förskolorna till vänster. 

Kryssen står för hur förskolläraren i intervjun uttryckt sig om att avsluta tiden på 



  
 

19 

förskolan de alternativen som kom fram i intervjuerna var genom att avsluta tema, 

genom en utflykt, familjekväll och samtal i vardagen.  Alla förskollärare förutom 

förskolläraren i femårsgruppen berättade hur arbetet med att avsluta temat också blev en 

del av barnens arbete i att avsluta tiden på förskolan. Förskolan långt ifrån skolan och 

förskolan på skolan genomförde båda en utflykt som en del i deras avslutningsarbete. 

Alla förskolor förutom förskolan på skolan hade någon form av familjekväll som 

förskollärarna såg som en del av avslutningsarbetet. Förskollärarna på förskolan på 

skolan och i syskongruppen berättade även hur de ser det vardagliga samtalet som en 

del i arbetet med att avsluta tiden på förskolan för barnen.  

 
6.2.1 Analys av temat: Att avsluta tiden på förskolan 

Förskollärarnas förhållningsätt 

Förskolläraren i syskongrupp och förskolläraren på förskola på skolan blev båda 

konfunderade över hur de egentligen arbetar med barnens utträde från förskolan:  

 
Vi har bra rutiner och det gör lite att man inte tänker vad vi egentligen gör, när 

man får frågorna (Förskollärare, syskongrupp).  

 

Men även om de andra två förskollärarna inte uttryckte sig ordagrant så tyder inte 

deras svar på en tydlig struktur eller plan kring barnens utträde och separation från 

förskolan. Efter skolverkets (SKOLFS 2016:38) förtydligande i läroplanen kring 

barnens övergångar kan förskollärarnas arbete komma att bli mer medvetet och 

tydligt vad som faktiskt ska eftersträvas i barnens övergångar.  

 

 Förskolläraren på förskolan på skolan berättar hur barnens utträde inte är något 

hen har reflekterat över och i och med det får säkerligen inte utträdet något större 

utrymme, om något alls, i verksamheten: 
 

Det är saker som man inte tänkt på när du har de här frågorna, Hur man 

egentligen avslutar och ger stöd, det handlar alltid mycket mer om övergångar 

(Förskollärare, förskola på skola).  

 

Ackesjö (2013a) beskriver pedagogers förhållningsätt där de anser att barnen per 

automatik skolas ut ur verksamheten när de skolas in i förskoleklassen. Har den 

här pedagogen ett liknande förhållningsätt lägger hen över ansvaret på 

pedagogerna i förskoleklassen, då det är de som är ansvariga för de två träffar som 

är inplanerade i den nya verksamheten. Ackesjös (2013a) tankar om ovanstående 

förhållningssätt kan resultera i att barnens separationsarbete från förskolan 

försummas, vilket då kan bekräftas i det här fallet. Även hur pedagogen uttrycker 

sig om hur fokus brukar ligga på själva övergången och inte barnens utträde 

bekräftar Sandberg (2012) konstaterande. Sandberg skriver hur barns övergångar 

studerats av många forskningsgrupper men hur de i största lag beskriver hur 

skillnader mellan verksamheten och deras kulturer kan överbyggas och att barnens 

utträde från förskolan faller bort.   

 

Förskolläraren i förskolan på skolan bekräftar i intervjun att de inte arbetar med barnens 

utträde på något speciellt sätt:   

 
Alltså ja nej, vi jobbar inte med det på något speciellt mer än att vi avslutar våra 

temaarbeten och förbereder och berättar för barnen att nu ska ni vara där och lite 

så […] (Förskollärare, förskola på skola).  
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Förskollärarens förhållningsätt speglar alltså av sig i verksamheten. 

 

Traditioner och tydligt avslut 

Förskolläraren på förskolan på skolan berättade hur de i personalen diskuterat om de ska 

starta någon form avslutningstradition för femåringarna: 

 
 Förra året pratade vi om att då förra året igen att vi skulle ha en tradition att vi 

skulle göra lika dant vem det än var som jobbade här att man kanske fick ett 

diplom […] men vi kom aldrig så långt att det blev skapad en sådan rutin. Då 

blir det också en massa görande och är det de barnen behöver. Jag tror 

egentligen att barnen behöver det här återkommandet att man pratar med dem 

titta där är de och där ska du vara sen efter du varit på semester. Jag tror att det 

är det som är grejen egentligen (Förskollärare, förskola på skola).  

 

Det återkommande vardagliga pratet som pedagogen anser är det barnen behöver 

handlar på något sätt mer om barnets kommande övergång och inte alls om barnens 

separation och att få ett tydligt avslut från verksamheten. Vilket forskare konstatera är 

en stor och viktig del i barnens övergång. Ackesjö (2014) framhåller hur barnen i 

hennes studie visste att de skulle börja i en ny verksamhet men att alla samtidigt inte 

förstod att det betydde att de inte skulle vara mer på förskolan. Det menar Ackesjö kan 

vara ett tecken på att barnen behöver få ett mer tydligt avslut. Ekström, Garpelin och 

Kallberg (2008) skriver hur det tidigare varit en trend att försöka jämna ut barnens 

överångar men att man i dag försöker markera och skapa tydliga övergångar. Lago 

(2014) skriver som exempel som kan hjälpa barnen att få ett mer tydliga avslut. Hon ger 

som förslag ett diplom som barnen kan få vid terminens slut eller hur en tradition så 

som skolavslutningen kan hjälpa barnen. Även Turner (1977) som menar att 

övergången består av tre faser, där alla tre faser är betydande. Den första fasen kallar 

han för separationsfasen som kan ske via till exempel ceremonier.  

 

Förskolläraren långt ifrån skolan och förskolläraren på skolan arbetade på liknande sätt, 

de hade som tradition att varje år ha en avslutningsutflykt med barnen med varierande 

destinationer:  

 
Och nu ska vi i väg till skogen i år och vi har sagt att det får bli vår avslutning 

[…] vi ska grilla ute i skogen med barnen, bara femåringarna och ha lite lekar. 

Det blir mysigt (Förskollärare, förskola på skola).  

 

Avslutningsutflykterna kan vara ett ytligare alternativ utöver de förslag som Lago 

(2014) tog upp som traditioner för att ge barnen ett tydligt avslut, vilket kan komma att 

hjälpa barnen i deras separationsprocess. De Familjekvällar som samtliga förskolor 

förutom en förskola genomförde varje år och som har blivit en tradition på förskolorna 

kan ses som en ceremoni som Turner (1977) framhåller är en viktig del i barnens 

överångar. Familjekvällarna kan jämföras med en skolavslutning som Lago (2014) ger 

som exempel på en bra tradition som kan ge barnen ett tydligt avslut.  

 

6.3 Förväntningar och stöd i övergången  
Alla förskollärare berättar hur de upplever att barnen är förväntansfulla och positivt 

inställda inför övergången till förskoleklassen:  

 
Man märker också och det är så på nästan alla förskolor jag har varit, hur 

femåringarna är precis nöjda. Det är dags för något nytt och de behöver en ny 

utmaning eller så. De kan leksakerna och de börjar bli lite för litet på förskolan. 
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Det är en bra ålder att börja på något nytt tycker jag (Förskollärare, 

Syskongrupp).  

 

De är väldigt förväntansfulla, de ser fram emot det. Det var en här som fyllde 

sex år som ville börja skolan nu genast (Förskollärare, Förskola långt ifrån 

skola).  

 

De tycker det här ska bli jättespännande. Många av dem har ju äldre syskon 

med som vart där innan och det ger en trygghet (Förskollärare, femårsgrupp).  

 

Förskolläraren i syskongrupp anser att deras åldersindelning, som skiljer sig från hur de 

övriga förskollärarnas grupper är komponerade, är till fördel för barnen när de ska börja 

i förskoleklass:  

 
[…] Man har varit med om hela den här resan från att bli omhändertagen till att 

vara den som tar hand om till att gå tillbaka till ja här kommer de äldre och de 

ska visa mig, det blir logiskt tror jag (Förskollärare, syskongrupp).  

 

Både förskolläraren i syskongrupp och förskolläraren i förskolan på skolan berättade 

hur de anser att barn är spontana och att de tror att om något barn skulle känna en oro 

inför övergången skulle de uttrycka den:  

 
Barn är oftast vill jag hoppas ärliga, att är de oroliga så hoppas man och det 

känns som att de vågar berätta. Berätta vad de är oroliga för så att man kan 

jobba ut efter det. Men oftast den oro den vi märker är den innan det är dags. 

Det är precis som om det är en perfekt ålder att börja, de är jätteredo. Även fast 

vi har haft en ensam som ska skolas in och de har också funkat den har inte varit 

extra nervös eller något sånt. Utan det är precis som om de känner på sig att nu 

är det dags (förskollärare, syskongrupp).  

 

Två av förskollärarna berättade hur föräldrarna kunde vara med sitt barn på en extra 

inskolning till förskoleklassen om det fanns behov.  
 

Och skulle ett barn behöva lite extra stöd får föräldrarna hjälpa till att inskola 

sitt barn lite extra […] men det är sällan det behövs (Förskollärare, Förskola på 

skolan).  

 

I de fall om ett barn tycker det är lite jobbigt får föräldrarna vara med ett litet 

tag som en inskolning. Men det är inte ofta (Förskollärare, Förskola långt från 

skola).  

 

Tre av de fyra förskollärarna berättar om förväntningar barnen ofta uttrycker kring 

förskoleklassen och om de inte stämmer överens kanske barnet blir besviket menar de:  

 
Man vet ju egentligen inte vad det är fören men är där och så bygger man upp 

något så är de kanske inte som man tänkt sig och då blir de en besvikelse på 

något sätt (Förskollärare, förskola långt ifrån skola).  

 

[…] och där är det läxor och där ska jag lära mig läsa och skriva. Så är det de 

förväntningarna de har och så blir de ofta besvikna. Förskoleklassen här är 

väldigt skolig men ibland tror jag de förväntar sig mera av det (Förskollärare, 

femårsgrupp).  
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Förskolläraren i syskongrupp berättade att den oro de kan se hos barnen är hos de 

barn som är näst äldst på förskolan och ska börja förskoleklass först 

nästkommande år. Att det är redan när den här oron börjar bubblar upp hos barnen 

som arbetet med barnens separation och utträde från förskolan börjar: 

 
Hos oss märker vi att de som har ett år kvar till att börja förskoleklassen, många 

föräldrar där ifrån berättar hur deras barn kan vara oroliga och de är lite rädda 

för att börja skolan. De känner nog på sig att de inte är redo och de börja tänka 

på det när deras kompisar börja prata om det och redan då får man börja 

förklara och berätta (Förskollärare, syskongrupp).  
 

Förskolläraren på förskolan på skolan anser att det är föräldrarna som har svårast med 

barnens övergång till förskoleklass och att det är även föräldrarna som är en viktig del i 

barnens övergång. Vårdnadshavarna på deras förskola har blivit inbjudna på en 

informationskväll av förskoleklassen där personalen berättar om verksamheten:  

 
Jag tror egentligen att stödet barnen behöver är att föräldrarna har fått 

information hur arbetet i förskoleklassen går till och vilka förväntningar som 

finns. För då tror jag att har föräldrarna lite mer kunskap så kan de också vara 

med och skapa de relationer och berätta lite för sina barn, de är så olika 

(Förskollärare, förskola på skola).  

 

Förskolan som ligger långt ifrån skolan har överlämningssamtal mot skolan inför 

övergången berättar förskolläraren. Då kommer en pedagog från skolan till förskolan 

och med vårdnadshavarnas medgivande pratar pedagogerna kring hur övergången ska 

bli så bra som möjligt för barnen.  

 
[…] Alltså sånna saker som är bra att veta så det blir bra från början. Det andra 

upptäcker de själva. Men så det blir en positiv start från början, det är det 

viktiga (Förskollärare, förskola långt ifrån skola).  

 

Förskolläraren som arbetar på förskolan som ligger långt ifrån skolan anser även att 

deras två inplanerade besöken i skolan ger barnen stöd:  

 
Ehhm nej alltså stöd. De har ju varit där innan träffat personalen, varit i 

lokalerna, tittat hur gården ser ut, tittat på toaletterna. Sådana här saker gör att 

de känner sig trygga när de kommer dit (Förskollärare, förskola långt ifrån 

skola).  

 

 Förskolläraren i femårsgruppen berättar hur barnen kanske upplever det jobbigt att 

personalen ställer högre krav på dem som är äldst:  

[…] många av våra barn får höra det här att nu är du för stor och det kan kännas 

jobbigt för många, de kanske inte vill vara stor och det vet jag att vi använder 

att du som är äldst borde väl veta bättre […] jag kan tänka mig att det blir tungt 

för vissa. Men det är ingen som klagat än så länge (Förskollärare, 

femårsgrupp).  

I det här temat så var alla förskollärare enade om att de upplever barnen 

förväntansfulla och positivt inställda till övergången till förskoleklassen och att 

det är ytterst sällan ett barn behöver extra stöd inför övergången.  
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Upplever barnen som Extra inskolning  orealistiska  Överlämningssamtal 

   
positiva inför övergången  

  
förväntningar  

  Förskola långt ifrån 
skola 

 
x 

  
x 

 
x 

 
x 

 Förskola på skola 
 

x 
  

x 
 

x 
   Syskongrupp 

 
x 

        Femårsgrupp x 
    

x 
    

 

Sammanställning av tabellen: I tabellen ovan står de fyra olika förskolorna till vänster. 

Kryssen står för hur förskolläraren i intervjun uttryckt sig om de upplever barnen som 

positiva inför övergången, att barnen kan få extra inskolning som stöd, att barnen kan ha 

orealistiska förväntningar på den nya verksamheten och om de använde sig av 

överlämningssamtal.  

Samtliga förskollärare upplever barnen som positiva inför övergången till förskoleklass. 

Förskolläraren från förskolan långt ifrån skolan och förskolan på skolan berättade hur de 

använder sig av extra inskolning som extra stöd om behovet finns hos barnet. Alla 

förskollärare förutom förskolläraren i syskongrupp berättade hur barnen kan ha 

orealistiska förväntningar på den nya verksamheten. Förskolläraren från förskolan långt 

ifrån skolan berättade hur de använder sig av överlämningssamtal som ska ge barnen 

stöd i deras övergång till förskoleklass.  

 
6.3.1 Analys av temat: Förväntningar och stöd i övergången 

Att ge barnen stöd inför övergången 

Förskolläraren på förskolan på skolan var ensam om att utrycka sig om att det är 

föräldrarna som har svårast med barnens övergång till förskoleklass och att det är även 

föräldrarna som är en viktig del i barnens övergång:  

 
Jag tror egentligen att stödet barnen behöver är att föräldrarna har fått 

information hur arbetet i förskoleklassen går till och vilka förväntningar som 

finns. För då tror jag att har föräldrarna lite mer kunskap så kan de också vara 

med och skapa de relationer och berätta lite för sina barn, de är så olika 

(Förskollärare, förskola på skola).  

 

Trots förskollärarens insikt och tankar arbetade de inte med att informera eller engagera 

barnens vårdnadshavre i deras barns utträde från förskolan. Dock arrangerade 

pedagogerna i förskoleklassen en informationskväll för alla vårdnadshavre där 

personalen berättar om verksamheten. Så även om förskolläraren på förskolan på skolan 

hade de här åsikterna skiljde sig inte hens arbetsätt åt jämt emot de övriga förskollärarna 

i studien.  

 

Wong (2014) konstaterar hur barn inte bara behöver aktiv stöttning från pedagoger utan 

även av sina vårdnadshavare. Lumholdt (2015) konstaterar hur många barn lever i 

ovishet inför en övergång och att barn ofta fyller ovisheten med fantasier och rykten. 

Författaren anser att en ömsesidig dialog mellan barn och vuxna, till exempel 

vårdnadshavare, ger de bästa förutsättningarna för barnen i deras övergång mellan 

verksamheter.  Då vuxnas kunskap och föreställningar om överångar kan skingra 

barnens oror och ge dem rimliga förväntningar.  

 

Barns förväntningar på den nya verksamheten 

Något som hör ihop med förgående rubrik är barnens förväntningar om den nya 

verksamheten. Alla förskollärare utan förskolläraren i syskongrupp berättar om de 
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förväntningar barnen uttrycker kring förskoleklassen. Om barnens förväntningar inte 

stämmer överens kan det bli besviket, menar pedagogerna:  

 
Man vet ju egentligen inte vad det är fören men är där och så bygger man upp 

något så är de kanske inte som man tänkt sig och då blir de en besvikelse på 

något sätt (Förskollärare, förskola långt ifrån skola).  

 

[…] och där är det läxor och där ska jag lära mig läsa och skriva. Så är det de 

förväntningarna de har och så blir de ofta besvikna. Förskoleklassen här är 

väldigt skolig men ibland tror jag de förväntar sig mera av det (Förskollärare, 

femårsgrupp).  

 

Ackesjö (2013b) skriver att barn ofta förväntar sig en viss diskontinuitet i den nya 

verksamheten. Då förändringen är en del av att bli äldre och mer kompetent. Om 

förändringen inte motsvarar barnens förväntningar kan de bli besvikna konstaterar 

Ackesjö (a.a.). Genom tillexempel de förberedande besöken och en öppen dialog med 

barnen kan barnen få en mer rimlig förväntan och förhoppningsvis bli mindre besvikna. 

De tre pedagogerna nämnde inga exempel på tillvägagångssätt de arbetade med för att 

ge barnen rimliga förväntningar på den nya verksamheten, utan de konstaterade bara hur 

barnen kunde bli besvikna. Så även om tre av de fyra pedagogerna hade den här insikten 

skiljer sig inte deras arbetsätt åt. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatet kopplat till studiens syfte och frågeställningar 
Tidigare forskning på området har haft ett fokus på övergångarna, något som även 

framgår av mitt resultat. Fokus ligger på övergångarna och jag upplever att 

förskollärarna lägger över det ansvaret på pedagogerna i förskoleklassen, då det är de 

som ansvarar för de två planerade besöken i förskoleklass och även det 

informationsmöte för barnens vårdnadshavare som gick på förskolan på skolan. Alla 

förskollärare arbetade likvärdigt med barnens utträde. De använde sig bland annat av 

samtal i vardagen, avslutade teman och hade en familjekväll. Lago (2014) skriver hur 

barnen i övergångar mellan verksamheter snarare blir mottagare för de övergångar som 

formas av andra. Hon menar att det är de vuxnas påverkan och struktur som får ta mest 

plats i utformandet (a.a.). Av resultatet går även att urskilja hur barnen fick bli 

mottagare av vuxnas utformande av övergångarna med ett undantag; barnen i 

syskongrupp fick göra en egen bok med tankar och funderingar de haft i förskolan och 

om förskoleklassen.  

 

Jag ställer mig kritisk till om barnen uppfattar att avslutet på ett tema också är ett avslut 

på deras tid i förskolan, då detta inte är en aktivitet som skiljer sig åt från tidigare år i 

förskolan. Tre av de fyra förskollärarna gav det som exempel på hur de arbetar med 

barnens utträde. Jag upplevde att förskollärarna blev överraskade av frågorna under 

intervjuerna och att de inte förväntade sig frågor rörande utträdet och separationen från 

förskolan, utan att de hade förväntat sig frågor kring barnens övergång. Jag upplevde 

också att de egentligen inte arbetade med utträdet på något speciellt sätt men drog till 

med avsluta temat för att ha ett svar. Den enda förskola jag upplevde arbetade aktivt 

med barnens utträde var förskolan med syskongrupp. De lät barnen som skulle börja i 

förskoleklass arbeta med en egen bok där de fick bearbeta upplevelser och händelser 

från förskolan men också tankar och förväntningar på den nya verksamheten. De tankar 

jag hade innan intervjuerna bekräftas här, då jag i början av studien funderade över om 

barnen i syskongruppen vilka lämnar många av sina kompisar och är mer ensamma i 

övergången behöver mer stöttning i sitt utträde. Förskolläraren upplevde dock inte att 

barnen behövde extra stöttning, något som i och för sig skulle kunna bero på just denna  

förskolas aktiva arbete med barnens separationsprocess. 

 

Förskolläraren på skolan berättade hur hen ansåg att det är det vardagliga pratet och inte 

görandet barnen behöver. Jag ställer mig frågande vad hen grundar det på. Vi är alla 

olika och har olika behov, jag själv lär mig tillexempel bättre och får en större förståelse 

om jag aktivt får göra något och inte bara höra verbalt. Jag anser genom att skapa mer 

olika aktiviteter och förutsättningar för barnen ökar möjligheten för att fler barn får 

bearbeta och arbeta med sin separationsprocess.  

 

Jag hade förväntat mig större variation i förskollärarnas arbetsätt, särskilt med tanke på 

urvalet av förskolor. Förskollärarna svar visar på att de hade kommit fram till olika 

insikter (tillexempel hur barnen kunde ha orealistiska förväntningar på förskoleklassen 

eller hur vårdnadshavarna hade en viktig del i barnens utträde från förskolan) men ingen 

arbetade aktivt efter dem vilket också gjorde att pedagogernas arbetsätt inte skiljde sig 

åt. Därför ser jag heller inga större variationer i förskollärarnas arbetsätt i resultatet, den 

enda förskollärares svar som sticker ut är förskolläraren i syskongrupp. Variationen kan 

bero på pedagogernas förhållningsätt till övergångar. I början av studien funderade jag 

över om barnen som går på förskolan långt ifrån skolan börjar tidigare med arbetet med 

barnens utträde och om de planerade in extra besök på skolan för att de barnen ska 
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hinna bekanta sig med miljön. Men de började inte tidigare än någon annan förskola och 

de planerade heller inte in några extra besök. Förskolläraren i förskolan på skolan säger 

att de inte direkt arbetar med barnens utträde men hens svar skiljer sig inte från 

mängden för det. Att de inte arbetar med utträdet på något speciellt sätt undrar jag har 

att göra med att förskolan är förlagda på skolan och att pedagogerna har ett 

förhållningsätt där de anser att närheten är mer än tillräckligt för barnen i deras 

separationsprocess, då den bidrar med att barnen redan är bekanta med miljön och 

pedagogerna i förskoleklassen. Pedagogernas förhållningsätt, eller om det är okunskap, 

är ett område med stort utrymme för utveckling.  

 

Alla förskollärarna upplevde att de var ytterst sällan ett barn behövde extra stöttning vid 

övergången. Den insatts som gjordes vid de tillfällena var att barnen fick extra 

inskolning i den nya verksamheten. Men det var ingen av förskollärarna som ansåg att 

det kanske kunde finnas behov av extra stöttning gällande separationen från förskolan. 

Det här får mig att fundera över det kunskapsglapp som finns. Som jag redan 

konstaterat har fokus över lag legat på själva övergången och hur verksamheterna kan 

överlappas så kontrasten blir så liten som möjligt för barnen. Varför har forskare inte 

prioriterat barnens utträde och separationsarbete? Ackesjö (2014) konstaterar att 

barnens övergång kan delas upp i två delar. Den ena består av utträdet och den andra om 

inträdet. Båda delar är lika viktiga för en lyckad övergång (a.a.). Men är barnens utträde 

en mindre kritisk och riskfylld process? Är det så att barnen är naturligt redo och inte 

har behov av att få hjälp med sitt utträde. Samtliga förskollärare i intervjun upplevde 

barnen som taggade och positiva inför övergången, att barnen upplevs redo och färdiga 

med förskolan. Eller kan det vara så att bristen på kunskap om barnens utträde och 

separation från verksamheter kan ge oss vuxna ett förhållningsätt där barnens utträde 

och separation blir lidande. Att forskning saknas på området gör att det blir mycket 

antagande och egna tolkningar.  

 

Förtydligandet i läroplanen både för förskola och skola handlar om övergången och 

samverkan (Skolverket, 2016). Det finns inga riktlinjer kring barnens 

separationsprocess eller utträdet från barnens tidigare verksamhet. Dock skriver Ackesjö 

(2014) att samverkan med planerade besök även hjälper barnen med deras 

separationsprocess (a.a.). Att enbart övergången och samverkan fick ta plats i den 

reviderade läroplanen kan ha att göra med att det är inom detta området forskning har 

bedrivits. I framtiden hoppas jag att även utträdet får ta plats då även det är en viktig del 

i barnens övergång.  

 

7.2 Metodkritik 
Jag använde intervju som metod i min studie. En svaghet med att använda intervju som 

metod är att den inte når ut till så många skriver Håkansson (2013). Vid tillexempel en 

enkätundersökning kan en större undersökningsgrupp delta och studien kan då få ett 

bredare perspektiv. Men som Denscombe (2009) framhöll blir svaren djupare vid 

intervju som metod och jag värdesätter djupa och utförliga svar framför mångfald. Att 

kombinera de båda metoderna hade varit att föredra men är för stort och tidskrävande. 

Om jag skulle skrivit ett mer omfattande arbete och skrivit i par hade enkäter varit ett 

bra bidrag till den här studien. Enkäter når fler människor och empirin kunde blivit 

bredare.  
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7.3 Pedagogiska implikationer  
Den lilla forskningen som berör ämnet om barnens utträde och separation från 

verksamheten säger att det är en viktig del i barnens övergång och även att det är viktigt 

för barnen att få ett tydligt avslut. Förskollärarna i studien upplevdes ha lite kunskaper 

kring barnens utträde och separation från förskolan. I intervjuerna framgår det att fokus 

ligger på barnens övergång till den nya verksamheten. De pedagogiska implikationer 

som den här studien medför är att ett större engagemang behövs kring barnens utträde 

från pedagogernas sida. Samtal i vardagen och besök i förskolan är absolut viktiga bitar 

men min uppfattning är att behovet från barnen är större än så. Till exempel att ha ett 

återkommande arbete med en bok, som var ett exempel från studien kan hjälpa barnen 

med sitt utträde. En ceremoni där barnen som slutar får ett diplom eller ha en 

familjekväll kan vara exempel på hur barnen kan få ett tydligare avslut. De aktiviteter 

jag räknar upp kräver både tid, planering och engagemang från pedagogerna.  

 

7.4 Förslag på framtida forskning  
Då forskning om barns utträde och separation från verksamheter är väldigt knapp finns 

det otroligt mycket möjligheter och alternativ till fortsatt forskning. Något jag blev 

nyfiken på under studiens gång är vad barnen själva anser om utträdet och hur de 

upplever separationen från förskolan. Arbetet med barnens utträde och separation från 

verksamheter kan egentligen inte bedrivas på rätt sätt innan vi vet hur barnen upplever 

det.  Så att göra den här studiens inriktning men ur barns perspektiv, hur de upplever 

separationen och utträdet från förskolan är ett alternativ på fortsatt forskning.   

 

Ett annat kunskapsglapp som jag upptäckt under arbetet med den här studien är 

forskning kring fritidshemmet, även här finns det många områden där forskning kan 

bedrivas. Fritids är en verksamhet som ofta glöms bort men är en stor del av många 

barns vardag. Forskning beskriver mjuka övergångar mellan verksamheter men 

fritidshemmet kommer inte på tal. Jag blev nyfiken under arbetet med min studie hur 

pedagoger i fritidshemmet upplever det, om pedagogerna i fritidshemmet känner att de 

har blivit åsidosatta? Eller om det är min egna uppfattning. I och med förtydligandet i 

nya läroplanen (skolverket, 2016) där det framgår att även fritidshemmet ska vara med i 

övergångsarbetet och i samverkan är forskning på området aktuell. Att gå ut i 

fritidshemmet och se om pedagogerna upplever en förändring i samverkan och 

övergångsarbetet efter revideringen av läroplanen vore intressant.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor  
 

         
Förskollärares arbete med barns separation och  

utträde från förskolan 
 

De forskningsetiska principerna 

 informationskravet - Syftet med min studie är att studera hur olika förskolor 

hjälper barnen att avsluta sin tid på förskolan.  

  samtyckeskravet – Du som medverkande kan när som helst avbryta din 

medverkan. 

 konfidentialitetskravet – alla medverkandes identiteter kommer skyddas och 

vara helt anonyma.  

 nyttjandekravet- all insamlad data kommer enbart användas i aktuell studie. 

 

Intervjufrågor  

 Berätta hur ni förbereder femåringarna för övergången till förskoleklass. 

 

 I läroplanen för förskolan står det att ”när barnets övergång till de nya 

verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna 

former att avrunda och avsluta förskoleperioden” (skolverket, 2010:13).  

 

- Berätta om hur ni hjälper barnen att avsluta sin tid på förskolan. 

 

 När börjar ni arbeta med barnens utträde från förskolan?  

 

 Har ni någon form av tradition för femåringarna innan de slutar? Berätta! 

 

 Berätta om vilken typ av stöd barnen behöver i samband med övergången till 

förskoleklass.  

 

 Har ni några egna frågor eller något ni vill tillägga?  

 

 

Tack för din medverkan!  
 

Elin Bäcklund  

Telefonnummer 

Mailadress 
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