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Abstrakt 
Titel: Övergångar mellan två olika skolformer – en studie om övergång och samverkan 

mellan förskolan och förskoleklass 

 

English title: Transitions between two different type of schools – A study on transition 

and interaction between preschool and preschool class 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna i förskolan 

samverkar, organiserar och genomför övergångar till förskoleklassen för att stödja 

barnen och vilka hinder som finns i detta. Frågeställningarna för studien är: Med vilka 

och på vilket sätt samverkar pedagogerna i förskolan för att stödja barns övergång? Hur 

organiserar pedagogerna i förskolan arbetet med övergångar till förskoleklassen? 

Vad ser pedagogerna i förskolan för utmaningar i övergångar när det gäller att stödja 

barnen? 

 

Teoretiskt ramverk: Sociokulturell perspektiv 

  

Metod: I denna studie har kvalitativ empiri samlats in i form av intervjuer. Urvalet är 

tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare som intervjuades.   

 

Resultatet visar att pedagoger i förskolan visar en vilja till att samverka med andra och 

har olika strategier för detta. De framkommer att det sker en samverkan mellan 

förskolans pedagoger och vårdnadshavare och pedagoger från förskoleklassen. Vid 

behov sker även samverkan med andra, med tillexempel specialpedagoger, 

barnhabiliteringen och tolkar m.m. Förskolan och förskoleklassen har planerade möten 

såsom överlämningssamtal. Informanterna lyfte fram om de hinder som kan uppstå vid 

samverkan med andra i övergångar. Resultatet pekar framförallt på tidsbristen, när det 

är flera som ska träffas kan det vara en utmaning att hitta tider som passar allt.  

Hur övergångsarbetet organiseras är relativt lika, resultatet visar att alla informanter 

använder sig av handlingsplaner/riktlinjer som stöd för att organisera övergången. För 

att stödja barnen i övergången visar resultatet att verksamheterna gör olika antal 

övergångsaktiviteter. Förskolan, pedagogerna och barnen besöker förskoleklassens 

verksamhet där de träffar de nya klasskamraterna och pedagoger. De framkommer även 

att de gör andra besök såsom leka på skolans skolgård och äta i skolans matsal.   
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1 Inledning 
Tusentals barn börjar en ny termin i förskolan eller skolan i augusti här i Sverige, för 

fem-sexåringarna innebär det ett första möte med förskoleklass (Lillvist & Wilder, 

2017). Övergångar är något som vi alla har erfarenheter av, som vuxen minns jag min 

första skoldag med glädje medans andra kanske minns denna dag med en klump i 

magen. Enligt Lago (2014) och Ackesjö (2014) kan övergången mellan skolformerna 

vara kritiska perioder för barnen där barn kan behöva extra stöd och hjälp, övergångarna 

måste därför hanteras varsamt.  

 

Övergången omfattas av förberedelser av olika slag, som tillexempel möten mellan 

lärarna i de olika skolformerna, då barnen och vårdnadshavaren får besöka 

verksamheten. Nyckelpersonerna är lärare, vårdnadshavare och andra vuxna, det är 

deras samarbete som påverkar hur barnen upplever övergången.  

 

Mina utgångspunkter hämtar jag från tidigare forskning och från mina erfarenheter och 

intresse om övergångar mellan skolformerna. På mina tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningar (praktik) har jag sett problematik med samarbetet mellan pedagogerna i de 

olika skolformerna gällande övergångar. Av egen uppfattning verkar kommunikation 

saknas mellan förskolan och förskoleklass. Kommunikationen verkar ändå vara en 

grundpelare för att samarbetet skall fungera mellan skolformerna och för att kunna 

skapa kontinuitet i övergången från förskola till förskoleklass. Alla förskolor och 

förskoleklassen arbetar på olika sätt och har olika traditioner, de har även olika 

handlingsplaner vilket kan resultera att det kan skapas obalans för samarbetet. Därför 

har jag i den här studien fokuserat på att studera och bidra med kunskap och forskning 

om hur pedagoger i förskolan samarbetar, organiserar och genomför 

övergångsprocessen i praktiken. Jag utgår från att det behövs bygga broar emellan 

skolformerna och skapa kontinuitet med målet att förenkla och skapa en mjuk övergång 

för barnen. Studien kan bidra till att det skapas en större kunskap om 

övergångsprocessen. 
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2 Bakgrund 
I förskolan vistas barn som är mellan ett till fem år, både förskollärare och barnskötare 

arbetar i förskolan. Idag är förskolan en skolform inom det svenska utbildningsystemet 

och arbetet ska följa styrdokument, i synnerhet läroplan (2016). I förskoleklass går barn 

som är i sexårsåldern och sedan 1998 är förskolan en frivillig skolform i Sverige. 

Skollagen och läroplanen Lgr11 reglerar bestämmelserna för förskoleklassen. Det är 

förskollärare och grundskollärare som arbetar i förskoleklassen och även 

fritidspedagoger är aktiva i verksamheten. Regeringen överlämnade en proposition till 

riksdagen där de föreslår en lagändring om att förskoleklassen ska bli obligatorisk. 

Hösten 2017 beslutade riksdagen att förskoleklassen blir obligatorisk från och med 

höstterminen 2018 (Prop. 2017/18:9). Eftersom det jobbar både barnskötare och 

förskollärare i förskolan kommer begreppet pedagog att används i studien. Den 

samverkan som studien syftar på är med andra aktörer i övergångsarbetet, tillexempel 

samverkan med vårdnadshavare, andra pedagoger från förskoleklassen och 

specialpedagog m.m.  

 

2.1 Övergångar från förskola till förskoleklass 

Förskolebarnen skapar antagligen relationer med andra barn och pedagoger och byggt 

upp sin identitet i förskolan, eftersom många av barnen spenderar mer än halva sitt liv 

där innan de börjar skolan (Ackesjö, 2014). 84 % av barnen i Sverige går i förskola. När 

barnen är cirka fem år går nästan alla barnen igenom en övergångsprocess till 

förskoleklass. I övergången som studien utgår från är övergången från förskola till 

förskoleklass. En övergång kan upplevas olika av alla. För en del familjer är övergången 

en utmaning som kan skapa stress och oro. Enligt Folkhälsomyndigheten och Centrum 

för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) (2017) skapar sådana reaktioner för barnet 

under övergångsprocessen en större risk för svårigheter i skolan, även senare under 

barnets uppväxt kan de skapa sociala problem. Ackesjö (2016) beskriver hur hon har 

sett barns övergångar från en skolform till en annan och hur det kan upplevs. Hon anser 

att det har att göra med en mängd olika aspekter som till exempel möta nya lärare, 

kamrater och miljöer och att barnen måste förhålla sig till flera faktorer och kombinera 

dessa. För att alla barn ska få samma chans till en bra skolstart ska pedagogerna och 

andra inblandade i barnens övergång arbeta förebyggande och förbereda barnen på olika 

sätt. Det gäller att skapa mjuka övergångar vilket ses som en fram-och-tillbaka-process 

där barnen färdas fram och tillbaka mellan skolformerna innan de träder in i det nya. 

Det handlar alltså om att barnen ska få möjligheter till att förberedas på olika sätt innan 

de börjar skolan och hur detta görs är olika på varje förskola. 

 

Den samverkan som studien syftar på är samarbetet mellan förskolan och 

förskoleklassens pedagoger, vårdnadshavare. Även samverkan med andra människor 

som tillexempel specialpedagoger och barnhabiliteringen. I Alatalos, Meiers och Franks 

(2014) studie visar brister på samarbetet mellan just skolformerna och att detta blir ett 

hinder mellan verksamheterna. Forskarna får medhåll från Ackesjö (2014) och hon 

beskriver även att det kan påverka barns övergång till skolan. Några förskollärare i 

Alatalos, Meiers och Franks studie beskriver hur de upplever problem i samarbetet 

gällande övergångarna mellan skolformerna. Enligt Folkhälsomyndigheten och 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) (2017) är en viktig faktor för att 

samarbetet ska fungera är kommunikationen mellan verksamheterna, en annan viktig 

faktor som Ackesjö nämner är att ha rutiner för exempelvis hur övergångsprocessen ska 

gå till.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna i förskolan samverkar, 

organiserar och genomför övergångar till förskoleklassen för att stödja barnen och vilka 

hinder som finns i detta. 

 

- Med vilka och på vilket sätt samverkar pedagogerna i förskolan för att stödja 

barns övergång till förskoleklass?  

- Hur organiserar pedagogerna i förskolan arbetet med övergångar till 

förskoleklassen? 

- Vad ser pedagogerna i förskolan för utmaningar i övergångar när det gäller att 

stödja barnen? 
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4 Tidigare forskning  
Här belyses tidigare forskning i fyra olika delar. Första delen handlar om utmaningar för 

barnet och familjen i övergång från förskola till förskoleklassen. Andra delen kommer 

belysa tidigare forskning om barnens behov av stöd i övergångssituation. Tredje delen 

kommer beröra tidigare forskning om former av stöd och åtgärder vid övergångsarbetet 

och sista delen om hinder i förskoleklassens och pedagogernas samverkande, 

organiserandet och genomförandet av övergångar till förskoleklassen. 

 

4.1 Utmaningar för barn och familj i övergång från förskolan till 
förskoleklassen  

För en del barn och familjer är övergången en utmaning och en påfrestning. Vissa barn 

och familjer pratar entusiastiskt om barnets nya klasskamrater och lärare medan andra 

uttrycker oro om exempelvis förlusten av befintliga vänskapsband och utmaningar att 

möta nya barn och lärare att lära att känna (Ackesjö & Persson, 2014). Enligt Fabian 

(2002) finns det även oro för byte av miljö från förskola till förskoleklass. Det betyder 

dock inte att alla känner så. Lago (2014) och Ackesjö (2016) berättar om att till exempel 

fysisk byta till en ny miljö kan upplevas som något positivt för barnen därför att det 

skapar nya förväntningar och utmaningar. Docketts och Perrys (2001) studier om 

övergångar som utgår från australiska utbildningssystemet främjar att övergången till 

skolan från förskolan är en stor händelse för vårdnadshavare och barn. Vårdnadshavare 

som tidigare var förskoleföräldrar blir nu skolföräldrar även barnen går från att vara 

förskolebarn till skolbarn. En stor oro hos vårdnadshavarna enligt Dockett och Perry 

brukar oftast vara oro för hur barnen kommer anpassa sig i skolans miljö och även 

socialt. Ytterligare en intressant oro som Dockett och Perry nämner är att 

vårdnadshavare är oroliga för om barnens nya pedagoger i skolan kommer tycka om 

deras barn. 

 

4.2 Barns behov av stöd vid övergångssituation 

Vuxna måste vara lyhörda för hur barnen talar om sina upplevelser i 

övergångsprocessen och på deras förväntningar. Lago (2017) anser att detta är en bra 

strategi för barn och vuxna för att skapa mening åt sitt övergångssammanhang på ett 

tydligare sätt. Lago får medhåll från Ackesjö (2016) och hon berättar att barnet ska vara 

i fokus genom att lyfta fram deras tankar, erfarenheter och eventuella oro vilket som 

sedan utgör grunden för de aktiviteter som genomförs.    

Samverkan behövs mellan skolformerna, de behöver komma överens om hur samarbetet 

skall ske kontinuerligt. Hjelte (2005) belyser i sin studie hur kommunikationen är en 

bärande del mellan skolformerna. Pedagogerna från de olika skolformerna måste våga 

prata tillsammans om exempelvis verksamhetens innehåll och om enskilda barns 

förmågor i överlämningssamtalen (Ackesjö 2016). Den information som överlämnas är 

viktig att den bidrar till att de ökar mottagande verksamhetens förståelse om barnen. För 

att barnen ska gynnas på ett positivt sätt så är det också viktigt att informationen ger 

även redskap och konkreta metoder för hur man kan arbeta vidare på ett gynnsamt sätt 

(Skolverket, 2014). 

När det pratas om kommunikationen mellan skolformerna använder Broström (2009) 

begreppet kommunikationsmässig kontinuitet. För att kunna planera undervisningen i 

förskoleklassen så att den blir anpassad för alla barnen, behöver lärarna i skolan 

kunskap om barnens erfarenheter från förskolan. Likaså för förskolan, de behöver 

kunskap om vad som väntar barnen i skolan så att de kan förbereda barnen inför 

övergången. Förskolan och förskoleklassen behöver hitta strategier för att kunna ta del 

av varandras kunskaper och information.  
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Det är inte bara pedagogerna emellan som samverkar med varandra för att skapa en 

mjuk övergång för barnen. I pedagogernas uppdrag enligt förskolans styrdokument så 

beskrivs det även att pedagogerna ska samarbete med vårdnadshavare (Skolverket, 

2016). Detta får även stöd både i skollagen och förskoleklassen läroplan. En av de 

viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet med övergångar är relationen mellan personal, 

barn och vårdnadshavare. När information överlämnas vid övergångar blir 

vårdnadshavare mer positiva när de känner att det finns ett förtroendefullt samarbete. 

Två förutsättningar för att alla inblandade ska kunna nå ett gemensamt förhållningssätt 

om barnens skolsituation, förutsättningarna är det respektfulla och förtroendefulla 

bemötandet med vårdnadshavare (Skolverket, 2014). 

 

Skolverkets (2014) stödmaterial som vänder sig till personal inom alla skolformer som 

stöd vid övergången betonar vikten av att den samverkan som sker ska alltid präglas av 

ett konsekvent barnperspektiv. Eleven och dess vårdnadshavare ska alltid ska vara så 

delaktiga som möjligt där deras samtycke efterfrågas. Enligt Lillvist och Wilder (2017) 

är det lärare och vårdnadshavare som är nyckelpersonerna, deras samarbete påverkar 

hur barnen upplever övergången. En god start främjar trygghet, ro att lära och det bidrar 

även till goda utvecklingsmöjligheter. 

 

Forskning visar att när barnen träder in i nya kamratrelationer och splittra de gamla kan 

det upplevas problematiskt. Ackesjös (2016) resultat visar efter arton månaders 

fältarbete att det som verkar vara mest bekymmersamt och skapar mest oro för barnen i 

övergångarna, är att det blir splittringar som gör att kompisrelationer inte längre kan 

upprätthållas. Övergångarna mellan skolformerna utgörs av ständiga relationsskapande 

och relationsbrytande processer. Fabian (2002) beskriver detta som en social 

diskontinuitet där relationella splittringar som gör att kompisrelationerna inte längre kan 

upprätthållas. Detta blir extra tydligt när Ackesjö beskriver i sitt resultat hur ett barn gett 

uttryck för hur hon har fått lämna sina nära kompisar i förskolan. Barnet beskrev även 

att under hela året i förskoleklassen har hon stått utanför gemenskapen i klassen. 

 

För att minska dessa risker för negativ påverkan som kan uppstå vid övergången 

beskriver Lago (2014) att de är viktigt att förbereda barnen på de kunskaper som 

kommer krävas efter övergången och att ha tydliga strukturer som behövs genom att 

förbereda barnen inför övergångar.  

 

4.3 Former av stöd i förskola och förskoleklass 

 
4.3.1 Dagens rutiner  

På många förskolor och skolor i landet finns handlingsplaner för övergången. Ackesjö 

(2016) beskriver en handlingsplan som hon har valt att illustrera som ett så kallat årshjul 

där årets övergångsarbete är uppdelade och placerade i en cirkulär illustration. Det finns 

en mängd olika varianter på hur årshjulen organiseras och hur man arbetar. Det kan 

exempel starta med att information skickas till vårdnadshavare, därefter fortsätter 

arbetet med klassamansättningarna som sedan också skickas ut till vårdnadshavare. De 

blir även inbjuda till ett föräldramöte på skolan och barnen får möjligheten till att 

besöka skolan innan skolstart. I årshjulet som Ackesjö illustrerar beskrivs det även som 

tidigare nämndes överlämningssamtal mellan förskollärarna från de olika skolformerna. 

Detta skall ske innan sommarlovet eftersom vid skolstart genomförs lära-känna-samtal 

med barnen och familjerna. Hjulet slutar med att årets övergångsarbete skall utvärderas 

och handlingsplanen skall revideras. 
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När vårterminen börjar lida mot sitt slut och det är dags att avrunda och avsluta barnens 

tid i förskolan. Enligt Ackesjö (2016) ska förskolan låta barnen ta farväl av kamrater 

och rutiner med mera och låta detta ta tid. Många förskolor har avslutningsfester för att 

tydliggöra för femåringarna att de ska lämna förskolan.  

 
4.3.2 Avstämning av lärandet i förskola och förskoleklass 

När barnen känner igen den gamla kontexten i det nya kallas detta för en mjuk 

övergång. Förskoleklassens undervisning ska då präglas av förskolepedagogiken för att 

skapa igenkänning för barnen. Att möta förskoleklassens verksamhet är att erfara något 

nytt som är en förlängning av något tidigare upplevt (Dewey, 1963). Förskolan och 

förskoleklassen ska därför skapa kontinuitet där en skolform relaterar till och bygger 

vidare på en annan verksamhet, till fördel för barnen. Om skillnaderna är stora mellan 

skolformerna är risken att övergången blir problematisk stor (Dockett & Perry, 2014). 

Mayfield (2003) beskriver att det gäller även att skapa en läroplanskontinuitet vilket 

innebär att skapa en röd tråd i styrdokumenten mellan förskolans och förskoleklassens 

mål. 

 
4.3.3 Åtgärder vid övergångssituation 

Elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska uppmärksammas vid 

övergången av läraren enligt förskolans och förskoleklassens styrdokument. Skolverket 

(2014) har framtagit ett stödmaterial för att öka förståelsen för vilka barn som kan bli 

extra utsatta och vilka framgångsfaktorer som finns med i arbetet. Stödmaterialet som 

personal inom skolformerna använder sig av ger stöd och idéer angående hur de kan 

arbeta för att just ge barnen kontinuitet i skolgången. De finns även med praktiskt stöd 

och konkreta exempel. Vid vissa fall kan även pedagogerna samverka med andra i 

övergångsarbetet för att stötta barnen, som exempelvis med specialpedagog, 

barnhabiliteringen, socialtjänsten m.m. Om det är flera partner än förskola och skola 

som är inblandade är det viktigt att genom en samverkan undvika att barnet och 

vårdnadshavarna bollas runt mellan de olika insatserna eller myndigheterna i onödan.  

 

För att barn ska få rätt stöd och ledning i sin utbildning är dokumentationen av stor 

betydelse, speciellt de som rör behov av särskilt stöd. Att dokumentera vid en övergång 

är det huvudsakliga syftet att ge den mottagande verksamheten information för att 

kunna möta barnet utifrån individens behov och förutsättningar. Detta är ett bra sätt för 

den mottagande verksamheten att få kännedom och vilka arbetssätt och hjälpmedel som 

fungerat i den avlämnade verksamheten. Genom att samarbeta och utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra ökar förutsättningarna för att individen får de stöd som 

behövs (Skolverket, 2014. 2017).   

 
4.3.4 Samarbete med pedagoger och föräldrar i överlämningssituation 

Pedagogerna som arbetar inom en viss skolform följer de styrdokument och läroplaner 

som finns för respektive. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att lärarna ska samverka med förskolan och vårdnadshavarna. 

Läraren ska utbyta kunskaper, erfarenheter och information för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression i elevers lärande och utveckling. De har även ansvaret för 

att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar (Skolverket, 2017). 

Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) beskrivs det att förskolan ska samarbeta 

med förskoleklassen och med vårdnadshavarna.   
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4.3.5 Samarbete mellan verksamheter  

Samverkan ska ske både mellan avlämnande och mottagande verksamhet och 

samverkan med andra partner än förskola och förskoleklass (Skolverket, 2014). 

Gannerud & Rönnerman (2006) förklarar att det är en omfattande planering och 

organisation som ligger bakom samverkan mellan skolformerna. Det innebär att det 

också är en omfattande arbetsinsats som görs av förskolan och skolan.  

Forskarnas Alatalos, Meiers och Franks (2014) syfte med deras studie är att synliggöra 

förskollärares erfarenheter av överlämning från förskola till förskoleklass. Genom att 

skickat enkäter och intervjuat 36 förskollärare och 38 förskoleklasslärare visar resultatet 

att det bl.a. genomförs överlämningar mellan verksamheterna för att skapa en trygg 

övergång för barnen. Strategier som nämns av informanterna i Alatalos, Meiers och 

Franks studie är informanternas egna erfarenheter, de delgav att de tillexempel har 

överlämningssamtal där alla inblandade pedagoger träffas. Samtalen inleds med en 

gemensam information, därav får förskollärarna i förskoleklassen muntlig information 

om sina blivande elever. Vilken information som ska lämnas över till förskoleklassen 

eller till förskolan är olika för varje verksamhet, i enkätsvaren visar det sig att 51,6 % 

fokuserar på information om enskilda individer vid överlämnandet. 38,4% fokuserar på 

individen och gruppen och endast 10 % fokuserar på barngruppen och det framgår även 

att 15% inte har något överlämnande av information sker. Förskollärarna har olika 

traditioner och anledningar till att arbeta som de gör, vissa i studien anser att de inte vill 

sätta etiketter på barnen i förväg utan de vill skapa sin egna bild av individen medan 

andra resonerar om att viktigaste informationen de önskar att veta är om barnens sociala 

utveckling.  

 
4.3.6 Övergångsaktiviteter 

Både Margetts (2007) och Ackesjö (2014, 2016) beskriver hur betydelsefullt det är att 

förbereda barnen på olika sätt inför övergångarna och att antal förberedande aktiviteter 

spelar också en roll. En övergångsaktivitet som Ackesjö (2014, 2016) nämner i flera 

studier är att barnen ska få möjligheten till att göra ett antal ’’övningsbesök’’ innan den 

nya skolformen börjar. Under dessa besök så får barnen träffa och ta del av 

verksamheten och möta nya rutiner, miljöer, lärare och kamrater. De bör även få en 

rundvandring på skolan och utemiljön. Det är även en viktig strategi för lärare som vill 

stötta barn i övergångsprocessen. Ett annat sätt enligt Dockett och Perry (2014, se 

Lillvist & Wilder 2017 s. 35) kan vara att läraren skriver kort till barnen vilket ger 

chansen till att de lär känna varandra. Barnen får framför allt se att någon på skolan bryr 

sig tillräckligt mycket om dem för att skriva till dem.  

 
I övergångsprocessen från förskola till förskoleklass kan barnen gå vilse och behöver 

därför stöd och hjälp. Enligt Ackesjö (2014) behöver barnen bland annat hjälp med att 

bli trygga med den nya kontexten, med nya barn och lärare. Det är även betydelsefullt 

att avsluta det gamla som att anpassa sig till det nya, därför behöver barnen hjälp med 

att bli medvetna om att övergången innebär en separation från förskolan. Margetts 

(2007) har studerat australiska barns anpassning till skolan och vilka faktorer som 

påverkar anpassningen. För att underlätta barnens inträde i skolan så genomförde 

förskolorna som var med i studien olika många förberedande övergångsaktiviteter. 

Barnen gavs många möjligheter till att möta och lära känna skolan innan de började 

vilket underlättade deras övergång till skolan. Resultatet visar att de barn som 

genomförde ett stort antal övergångsaktiviteter anpassade sig bättre till skolan än de 

barn som deltog i begränsat antal övergångsaktiviteter.  
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4.4 Hinder i pedagogernas samverkan, organiserandet och 
genomförandet av övergångar till förskoleklassen. 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om olika hinder i övergångsarbetet av 

pedagogernas samverkande, organiserande och genomförandet. Avsnittet kommer att 

beskriva tidigare forskning om bristen på kommunikation mellan verksamheterna. Det 

andra avsnittet handlar om att skolformerna är två olika traditioner som möts, vilket kan 

bli en utmaning. Det sista avsnittet beskriver hur sekretessen kan bli ett hinder i 

samarbetet.  
 

4.4.1 Brist på kommunikation mellan pedagogerna 

Samverkanssvårigheterna och brist på samarbete mellan skolformerna blir ett stort 

hinder för utvecklingen av undervisningen i förskoleklass framkommer det i 

Grundskoleutredningen (SOU: 2015:81). I Docketts och Perrys (2007) forskning visas 

det att det brister på kommunikationerna mellan samarbetet med förskolan och 

förskoleklassen och detta har även visat sig vara ett hinder för kontinuiteten. När 

pedagogerna i förskolan har en svag bild av hur arbetet o skolan går till osv. leder det 

lätt till en förutfattande mening om hur de andra lyckas att förbereda barnen och följa 

upp för barnens kunskaper. För att exempelvis få tillräckligt med information om barnet 

rörande individens tidigare erfarenheter krävs kontinuitet mellan  

 
4.4.2 Olika traditioner som möts  

Dahlberg och Lenz-Taguchi (2015) beskriver hur förskolan och förskoleklassen är två 

olika kulturer och traditioner som möts. För att förskolan och skolan ska uppnå 

långsiktig utveckling av deras pedagogiska arbete måste ett förändringsarbete ske. 

Utgångspunkten är att skapa en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen. I 

Munkhammars (2001) studie i tre olika arbetslag i tre olika skolor under två år visas hur 

pedagogerna blir styrda och styr även sig själva genom olika diskurser på grund av att 

de tar dem för givna. Hon anser att det finns traditioner och vanor på förskolan och 

skolor som skiljer sig åt, exempelvis ’’vad som är ’’rätt’’ syn på barn, eller vad som är 

’’rätt’’ syn på lärande och vad som är ’’rätt’’ kunskap (Munkhammars, 2001 s. 80)’’. 

Detta behöves synliggöras genom att reflektera och dokumentera dessa diskurser för att 

ha möjligheten att öppna upp och frambringa andra alternativa möjlighetsrum och det 

ger även ett hopp om att förändringar är möjliga. 

 
4.4.3 Sekretess 

Varje myndighet omfattas bland annat av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och 

även skollagen. Enligt Olsson (2011) uppger OSL lagen vilka uppgifter och hos vilka 

befattningshavare och myndigheter samt verksamheter som ska skyddas. Lagen reglerar 

ett förbud mot att lämna ut hemliga uppgifter och den reglerar även tystnadsplikten i 

den allmännas verksamhet. Inom varje verksamhet framgår det tydligt i lagen att det 

råder tystnadsplikt mellan myndigheterna, information får alltså inte bytas mellan 

myndigheterna som i detta fall förskola och skola. Det finns olika grader av sekretess, 

förskolan tillhör en sträng sekretess (omvänt skaderekvisit) medan förskoleklassen 

tillhör en mindre sträng sekretess (rakt skaderekvisit). Detta innebär att förskolan inte 

får lämna ut information till förskoleklassen om det inte står klart och tydligt att 

informationen får röjas. Uppgifterna får röjas om de har vårdnadshavarens tillstånd, det 

krävs ett muntligt eller ett skriftligt samtyckte. Om vårdnadshavares samtyckte saknas 

för förskolans personal går det enligt Olsson (2011) även att använda sig av 

generalklausulen:  
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’’Enligt OSL 10:27 får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en annan myndighet […], om det 

är uppenbart att intresset av uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen skall 

skydda (Olsson, 2011 s 66)’’. 

 

Genom att använda sig utav denna blir det möjligt för förskolan och förskoleklassen 

delge varandra information utan vårdnadshavares samtyckte. Ett annat undantag som 

går att göra när vårdnadshavares samtyckte saknas är att använda sig utav paragrafen 

om ’’nödvändigt utlämnade’’, i OSL 10:2 skrivs: 

 
’’Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det 

är nödvändigt för att den utlämnade myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (Olsson, 

2011 s 69)’’. 

 

I Alatalos, Meiers och Franks (2014) studie visade det sig att vissa informanter upplever 

att sekretessreglerna är en begränsad faktor för överlämnandet av information mellan 

skolformerna. Det framkom även i deras studie att vårdnadshavare kan begränsa vilken 

information som överlämnas till förskoleklassens pedagoger, om de inte gav samtyckte 

till att pedagogerna får delge information blir informationen begränsad. 
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5 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket utgörs av sociokulturella perspektivet och kommer att 

användas till att tolka och analysera det insamlade empiriska materialet.  

 

Upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet är Lev Semenovich Vygotskij. Det 

sociokulturella perspektivet innebär en syn på lärande där människor lär i samspel med 

andra i sociala sammanhang. Lärandet startar som en social aktivitet där barnet lever i 

den intellektuella miljö där de växer upp. När människor försöker förstå sin omvärld 

och agera i den använder de redskap eller verktyg. I denna tradition kallas detta för 

mediering och är ett av de grundläggande begreppen. Enligt Vygotskij upplever 

människor inte omvärlden direkt, utan de tänker i omvägar med hjälp av medierande 

redskap. Begreppet förklarar alltså samverkan mellan människor och de kulturella 

redskap som vi människor använder för att förstå vår omvärld och agera i den. 

Vygotskij menar att människor använder två olika slags redskap, språkliga och 

materiella. Ett språkligt redskap benämns även som intellektuell eller mentalt vilket 

innebär att människor använder språkliga eller mentala redskap såsom exempelvis 

symboler, bokstäver, siffror och begrepp för att tänka och kommunicera med andra. 

Barn erövrar språket i samspel med andra människor. Mediering sker även genom 

fysiska redskap som till exempel använder människor tangentbord att skriva på. Genom 

det skrivna eller talande språket kommunicera vi med vår omvärld och skapa en 

gemensam förståelse med andra människor. På de sättet tar vi till oss specifika sätt att se 

på omvärlden (Säljö, 2017). Vygotskij (1978) lyfter fram att barnet ses som en aktiv 

individ vid övergången, när de samspelar tillsammans med andra så skapas 

förväntningar på vad som kommer att hända. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv så 

beskriver Ackesjö (2014) att övergångar och samverkan mellan verksamheterna kan ses 

som sociala processer som delas och rekonstrueras tillsammans med andra. 

Kommunikationen och användandet av språket är de centrala delarna i ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

Övergångar från förskolan till förskoleklassen kan upplevas olika, barnen kommer i 

kontakt med ny miljö och nya människor. Det är viktigt att möta varje barn i deras 

närmsta proximala utvecklingszon och stötta dem på det sätt som krävs. I pedagogernas 

kompetens så måste de med finkänslighet ta reda på vart varje barn är i 

utvecklingszonen och därav bemöta varje barn i deras utvecklingszon för att kunna leda 

dem vidare. Vygotskij såg på lärande och utveckling som ständigt pågående processer, 

när människor behärskar till exempel ett begrepp eller en färdighet så är de nära att 

också behärska något nytt (Säljö, 2017). Läraren har tillämpat sig mycket kunskap 

sedan tidigare om exempelvis abstrakt tänkande, har egna erfarenheter och strategier för 

problemlösning, lärarens uppdrag blir att hjälpa barnen vidare eftersom de har 

kompetensen (Hwang och Nilsson, 2011). 
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6 Metod 
I metodavsnittet kommer det att beskrivas vald vetenskapsteoretiska ansats och val av 

metodansats som används i studien. I detta avsnitt kommer även vald 

datasamlingsmetod, urval, genomförandet och bearbetning förklaras närmare. 

Metodavsnittet avslutas med metoddiskussion och etiska överväganden.  

 

6.1 Kvalitativ metod  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar och ta reda på hur pedagogerna 

arbetar med övergångsarbetet, samt hur förskolan samarbetar med förskoleklassen blev 

valet att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ empiri ger möjligheten till att nå djupare 

kunskap av människor åsikter och kunskaper. I den här studien sker det genom 

intervjuer med pedagoger. Vad som sägs eller skrivs analyseras på ett tolkande sätt. 

Exempel på forskningsmetoder i den kvalitativa empirin som används är intervjuer, 

dokumentation och observationer (Denscombe, 2009 s. 383). I den här studie är syftet 

inte ute efter att mäta något eller finna någon absolut sanning genom exempelvis 

enkäter som kvantitativ empiri fokuserar på. I kvalitativa intervjuer som använts i den 

här studien ges möjlighet och utrymme till att formulera om frågorna så att de blir 

anpassningsbara. Det går även att ställa följdfrågor, vilket är en stor fördel eftersom det 

ger möjlighet till att nå en djupare kunskap av ämnet (Denscombe, 2009 & Bryman, 

2011).  

 

En svaghet med att använda kvalitativ metod enligt Bryman (2011) är att forskaren är 

det viktigaste redskapet vid datainsamlingen. Det som registreras, observeras och det 

som forskaren väljer att rikta in sig på kan beror på forskarens intressen. Tolkningarna 

påverkas även av forskarens subjektiva benägenheter och sympatier, alltså påverkas 

studien av forskarens egenskaper som exempelvis kön, ålder och personlighet.  

Flera forskare har därför diskuterat hur pass relevanta begreppen reliabilitet och 

validitet är i kvalitativa undersökningar. Bryman (2011) lyfter denna problematik och 

beskriver hur flera forskare har tagit en annan ståndpunkt i denna fråga.  

 

I en kvantitativ forskning enligt Denscombe (2009) går det att upprepa forskningen flera 

gånger om och få samma resultat för att kontrollera forskningskvaliteten och 

fyndkvaliteten. Dock är detta in möjligt i en kvalitativ forskning, chansen är liten att 

lyckas samla ihop motsvarande människor med liknande inramning i en social miljö där 

ingenting har förändrats. Det är nästan omöjligt att kopiera ett socialt sammanhang.  

 

Guba och Lincoln som Bryman (2011) citerar föreslår två grundläggande kriterier för 

den kvalitativa undersökningen, tillförlitlighet och äkthet. De har föreslagit nya kriterier 

eftersom de är kritiska till reliabilitets och validitetskriterierna på kvalitativa 

undersökningar. Reliabilitets och validitetskriterierna förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en enda sanning av den sociala verkligheten, Guba och Lincoln anser 

istället att det finns fler än en beskrivning av denna verklighet. För att beskriva 

reliabiliteten och validiteten i studien så används begreppen tillförlitlighet och äkthet.  

Inom tillförlitligheten ingår fyra kriterier som benämns, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  
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6.1.1 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod valdes det att göra personliga intervjuer vilket innebär att 

möte mellan endast en informant och en forskare. Den här metoden har flera positiva 

fördelar ur forskarens perspektiv, en fördel är att de endast behöver ta hänsyn till att 

forskaren och informanten har en lämplig tidpunkt i kalendern. En stor fördel till att 

använda sig av personliga intervjuer blir tydligt när intervjuinspelningarna ska 

transkriberas, det är endast en röst att känna igen och det är bara en person i taget som 

pratar (Denscombe, 2009). Under intervjuerna i den här studien spelades även 

intervjuerna in vilket gjorde det lättare att transkribera precis som Denscombe beskrev.  

 

Det finns även olika former för intervjuer. I den här studien användes semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att forskaren har ett färdigt tema och frågor att utgå ifrån och 

som ska besvaras. Samtalet är delvis fritt, forskaren är inställd på att vara flexibel när 

det gäller frågornas ordningsföljd. De som blir intervjuade ska också låtas utveckla sina 

idéer och tala mer utförligt om ämnet (Denscombe, 2009). Semistrukturerade intervjuer 

användes i den här studien därför att få större bild av ämnet, de färdiga frågorna som 

utgicks efter i samtalet så lämnades de utrymme för att ställa följdfrågor. Enligt 

Denscombe får då den intervjuade chansen till att utveckla sina synpunkter och 

möjliggör flera aspekter som kommer till ytan. Den intervjuade kan på detta sätt fylla på 

med egna tankar.  

 
6.1.2 Val av intervjupersoner 

Val av intervjupersoner skedde via ett subjektivt urval. Ur forskarens perspektiv så är 

detta ett bra sätt att handplocka informanter för att få den bästa informationen. 

Forskaren väljer de informanter som har den erfarenhet och expertis inom studiens 

ämnesområde (Denscombe, 2009). De förskolor som pedagogerna jobbar på ligger 

geografiskt nära till skolan som överlämningen sker till och dessa ligger även i 

stadsmiljö. Förskolorna har en traditionell förskolepedagogik och är kommunala. I Alla 

tre valda informanter i den här studien har tidigare kunskap och erfarenhet av 

övergångar vilket är den största anledningen till att just de valdes.  

Tre förskollärare och en barnskötare blev tillfrågade att delta i studien, dock avböjde en 

förskollärare och detta berodde på tidsbrist. Tre kvinnliga pedagoger från tre olika 

förskolor i två olika kommuner intervjuades sammanlagt. Informanterna nämns med 

fiktiva namn (Ronja, Julia och Annika) med hänsyn till deras integritet. Två av 

informanterna (Ronja och Annika) är förskollärare och den tredje (Julia) är barnskötare, 

alla tre har arbetat i en femårsgrupp och har därmed erfarenheter om övergångar till 

förskoleklassen. Den äldsta informanten är över 60 år och den yngsta drygt 40 år, 

förskollärarna har arbetat drygt 15 år i förskolan respektive 10 år. Barnskötaren som 

intervjuades har stor erfarenhet och mycket kunskap om övergångar från förskolan till 

förskoleklassen, hon har arbetat i förskolan över 30 år och i stora delar i femårsgrupp 

och även i förskoleklass. Dessa tre anses vara relevanta för ämnet och kan ge värdefulla 

data utifrån studiens syfte eftersom de har olika mycket erfarenhet och kunskap om 

övergångar. Två av informanterna (förskollärarna) är direkt involverade i arbetet med 

femåringarna på förskolan, de är även ansvariga enligt förskolans styrdokument för den 

övergång som sker och lämnar över nästan alla femåringarna till förskoleklassen. Den 

tredje informanten, barnskötaren har arbetat i femårsgrupp över 17 år och har nyligen 

börjat på småbarnsavdelningen. Alla tre pedagogers involvering i femårsgrupp gör att 

jag anser att de har mycket goda kunskaper i övergångsarbetet.  
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6.1.3 Genomförande 

När fyra pedagoger fick förfrågan om att delta i studien skickades det även med ett 

missivbrev till dem, se bilaga 2. Tre av fyra tillfrågade tackade ja, den fjärde tackade nej 

på grund av tidsbrist.  

 

Intervjuerna hölls på pedagogernas arbetsplatser i ett grupprum så vi var ostörda. Syftet 

med att välja pedagogernas arbetsplats i ett ostört grupprum är att pedagogerna ska 

känna sig avslappande i den atmosfär där pedagogerna känner sig fria för att tala öppet. 

Både Denscombe (2009) och Bryman (2011) påtalar detta och att det är viktigt att tänka 

på och att intervjuerna ska hållas i en lugn miljö fri från buller. Innan intervjuerna 

startades så blev pedagogerna informerade om de forskningsetiska principerna, dessa är 

samtycketskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag 

fick även tillåtelse för att spela in intervjuerna.  

 

Under intervjun fanns det möjlighet till att ställa följdfrågor och vara flexibel eftersom 

semistrukturerade intervjuer användes som metod. Detta resulterade till att jag inte var 

låst vid frågornas exakta formulering eller ordningsföljden på frågorna. De intervjuade 

hade på detta sätt chansen att utveckla sina tankar och synpunkter vilket gjorde att flera 

aspekter kom fram till ytan. Följdfrågor föddes av äkta nyfikenhet från min sida och 

mycket nytt kom fram till ytan om pedagogernas övergångsarbete.  

Efter att ha intervjuat samtliga informanter så transkriberades materialet som samlats in 

för att göra det lättare att analysera materialet. Enligt Denscombe (2009) så blir det 

lättare för forskaren att analysera data genom att transkribera istället för att lyssna på 

ljudupptagningen i dess ursprungliga form. Intervjuerna transkriberades för att i 

möjligaste mån öka äktheten och det visades sig även vara ett bra sätt för att belysa 

informanternas svar i analysen. Ett tecken på trovärdighet enligt Denscombe (2009) är 

när återkommande teman i intervjusvaren uppkommer, vilket även den här studiens 

insamlade empiri också visar återkommande teman. Detta blev tydligt vid transkribering 

av intervjuerna. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det inte bara ett rätt sätt för den kvalitativa 

forskaren att tillämpa för att bearbeta data. Därför är det vanligt att kvalitativa forskare 

tillämpar och utformar egna unika varianter av metoder för att bearbeta data. Det är upp 

till varje forskare att finna sitt arbetssätt som passar in, dock redovisar författarna några 

allmänna tips som jag har utgått efter av tolkning av data. Efter noggrann läsning av det 

transkriberade materialet så kodades data genom att markera återkommande 

nyckelbegrepp. Dessa nyckelbegrepp kategoriserades sedan in i lämpliga rubriker/teman 

utifrån forskningsfrågorna. Detta ledde till att det synliggjordes mönster, alltså likheter 

och skillnader mellan respondenternas svar. Det finns även kopior på materialet ifall att 

någonting skulle hända.  

 

Enligt Denscombe (2009) är minnesanteckningar värdefulla vid analysen. Under själva 

datainsamlingen och under analysen dokumenterades mina egna tankar, tolkningar och 

beslut för att bli påmind om hur jag till exempel tänkte med vissa specifika saker i 

forskningsprocessen. Anteckningarna kan vara betydelsefulla vid förfining av kodning 

och kategorisering av data.  

 
6.1.4 Etiska principer 

Forskare ska förhålla sig till de etiska principerna i sin forskning vilket även jag har 

gjort. Det är fyra huvudkrav och dessa är informationskravet, samtycketskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Dimenäs, 2007). 
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Informationskravet innebär att alla deltagare är medvetna och blivit informerade om 

studiens syfte och att deltagandet är frivilligt. De har rätt att avbryta sin medverkan när 

de vill under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2017). Vid etablerad kontakt med 

respondenterna så gavs information om studiens syfte och hur genomförandet kommer 

att gå till, det skickades även ut till deras mail ett missivbrev om information om vad 

studien handlar om. De blev även informerade om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan under studiens gång, när vi sedan träffades så påmindes informanterna om 

detta. Samtycketskravet innebär att deltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Dimenäs, 2007). Enligt Vetenskapsrådet ska forskaren inhämta samtyckte 

från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Efter att ha lämnat information om 

studiens syfte till respondenterna lämnade de sitt samtyckte till att vara med. Deras 

deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Alla 

uppgifter om respondenterna ska ges största möjliga konfidentialitet. Enligt Dimenäs 

ska personuppgifterna försvars där obehöriga inte kan ta del av dem. I denna studien har 

respondenternas namn avidentifierats, istället används fiktiva namn därav bevaras deras 

anonymitet. Allt material som kan leda till att respondenterna kan identifieras 

försvarades utan åtkomst för andra. Den empiri som samlats i undersökningen får inte 

användas till någonting annat än det deltagarna informerats om (Dimenäs, 2007). 

Informanterna i studien blev informerade om att de uppgifter som samlas in kommer 

endast att användas till mitt självständiga arbete och ingenting annat. 
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7 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet presenteras av analysen från det empiriska materialet 

som samlats in under de intervjuer som genomförts. Resultatet presenteras i tre olika 

huvuddelar som skapats från den här studiens frågeställningar och från intervjusvaren. 

Rubrikerna är samverkan, övergångsarbetet och hinder vid övergångsarbetet. 

Informanterna nämns med fiktiva namn, förskollärarna Annika och Ronja och 

barnskötaren Julia. 

 

7.1 Samverkan 

 
7.1.1 Samverkan med vårdnadshavare 

Resultatet visar att pedagogerna i förskolan samverkar med andra för att stödja barns 

övergång. Alla tre pedagoger som intervjuades beskrev att de samverkar med 

vårdnadshavare i arbetet med övergångar från förskola till förskoleklassen. De beskrev 

att de har en viktig roll och är barnens trygghet. Annika lyfte att i hennes verksamhet 

strävar de efter att vårdnadshavare och barnen ska vara trygga i övergången. Vidare 

förklarade hon att hennes strategi för att skapa trygghet för vårdnadshavarna och 

barnen, är att ge information gällande övergången och vad som väntas och kommer att 

hända till dem. Genom att få inblick i förskoleklassens verksamhet, miljön, 

undervisningen och möta de nya lärarna så kan förskolan förmedla denna information 

till vårdnadshavarna och barnen för dess trygghet. Resultatet av intervjuerna visar att 

kommunikationen är viktig i samarbetet med vårdnadshavarna, de kommunicerar 

genom exempelvis det vardagliga mötet, veckobrev, mail- och telefonkontakt.  

 
Annika berättade: Det är viktigt att samarbeta med vårdnadshavarna, ett av våra lokala mål för 

övergången är att dom och barnen ska känna sig trygga med den nya verksamhetsövergången… 
 

Ronja berättade: Dom är jätteviktiga, dom ska vi samverka med. Det är viktigt att de är med i 

hela processen och i varje beslut som tas, […] vi försöker se föräldrarna som en resurs. 

För att stödja barns övergång till förskoleklassen så är det viktigt att samverkar sker 

mellan förskolan och vårdnadshavarna. Informanterna beskrev ett gemensamt 

tillvägagångsätt, tre av tre intervjuade har utvecklingssamtal och föräldramöte på 

vårterminen. Annika berättade dessutom att hon är med på inskolningssamtalen där 

vårdnadshavare och förskoleklassens pedagoger medverkar. 

 
Julia berättade: Förutom det vardagliga mötet med föräldrarna så har vi utvecklingssamtal och 

föräldramöte på vårterminen någon gång.  

 

Annika berättade: Jag brukar även vara med på inskolningssamtalen. 

7.1.2 Samverkan mellan förskolan och förskoleklassens pedagoger  

Resultatet av intervjusvaren visar att alla tre pedagoger samverkar med förskoleklassens 

personal och att de försöker upprätthålla en god relation och kommunikation med dem. 

Annika och Julia beskrev att de tycker att det viktigaste i ett samarbete är att 

kommunikationen mellan verksamheterna fungerar bra. De anser att, för att förskolan 

och förskoleklassens pedagoger exempelvis ska kunna utbyta kunskaper och 

erfarenheter med varandra så är det viktigt kommunikationen fungerar. Att utbyta 

erfarenheter och kunskaper med varandra gör de därför att övergången ska bli så trygg 

som möjligt för barnen och vårdnadshavarna. Alla kan uppleva övergången olika och 

därav anser informanterna att övergången ska anpassas efter barnens behov. 
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För att anpassa övergången och skapa de bästa förutsättningarna för barnen behövs 

kommunikation mellan verksamheter då de exempelvis byter kunskaper och 

erfarenheter med varandra. 

 
Annika berättade: För att vi ska kunna förbereda barnen för vad som förväntas av dom i skolan 

så måste vi på förskolan få insyn i deras verksamhet…  

 

Julia berättade: Oftast har personalen i förskoleklassen jobbat i förskolan, så de har förståelse för 

vår verksamhet men det har inte alltid vi har för deras, […] det bästa vore om vi byter tar del av 

varandras verksamheter, vi alla strävar ju efter att ge barnen bra förutsättningar och skolstart. 

Vidare lyfte informanterna exempel på några tillfällen där de samverkar med 

förskoleklassens pedagoger. Alla informanter delgav i intervjuerna att de träffar 

förskoleklassens pedagoger på vårterminen för att ha 

individöverlämning/överlämingssamtal. På dessa möten lämnas 

information/dokumentation om varje enskilt barn till förskoleklassens pedagoger. 

Resultatet visar att alla informanter arbetar på likande sätt, de lämnar över både skriftlig 

och muntlig dokumentation/information. Vilken information som överlämnas beror 

dock på vad förskolan och vårdnadshavarna har kommit överens om. Dock fokuserar 

alla på att ge information/dokumentation om varje enskilt barns behov och förmågor. 

 
Julia berättade: Förskoleklassens personal och vi på förskolan träffas och planerar in datum och 

sånt då vi ska besöka skolan. […] i april-maj så träffas vi igen och har individöverlämning, då 

har vi förberett dokumentationer av varje barn och fyllt i detta i överlämningsmallarna som 

finns.  

 

Annika beskrev: Vi presenterar varje enskilt barn på överlämningssamtalen och samtalar om 

dessa, speciellt de barn som är i behov av särskilt stöd. […] alla barn är unika så det är olika för 

varje individ för vilken slags information som ges vidare. I det stora hela är det information om 

varje barns behov och förmågor som är i fokus.  

Gällande rutinerna för möten mellan verksamheterna visar intervjusvaren att det kan 

vara problematiskt vems ansvar det är som ska bjuda in till samtal trots att det står i två 

av tre informanters handlingsplan. Julia anser att det kan bero på att det varierar varje 

år. 
Julia berättade: vissa år tar vi den första kontakten med skolan och vissa år tar dom kontakt med 

oss.  

Ronja berättade om ett annat sätt att samverka med förskoleklassens pedagoger, ett år 

blev hon inbjuden till ett uppföljningssamtal med förskoleklassens pedagoger. 

Uppföljningen handlade om specifika barn som är i behov av extra stöd i den barngrupp 

som Ronja hade överlämnat. Förskolan har/hade kanske ett fungerande stöd och 

förhållningssätt som fungerar/fungerade för dem och den informationen kan lyftas 

vidare till förskoleklassens pedagoger för att stödja dem och barnen. 
 

Ronja berättade: Ett år ville skolan ha uppföljningssamtal med mig, mötet handlade om några 

barn som är i behov av särskilt stöd som jag överlämnat. 

7.1.3 Samverkan med andra  

Det framkom i intervjusvaren att det kan vara en utmaning att anpassa övergången för 

alla barn, vissa är i behov av extra anpassningar eller behov av särskilt stöd. När dessa 

barn uppmärksammas finns det möjlighet för förskolan och förskoleklassen att ta hjälp 

av andra. Annika berättade om att de vanligaste som hon har erfarenhet av är att 

samarbeta med rektor/förskolechef och specialpedagoger. Ronja berättade om att i 

hennes senaste barngrupper har de samverkat med en tolk för att stödja barnen och 
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vårdnadshavarna. Även barnhabiliteringen nämns av informanterna. Ingen av 

informanterna beskrev att de upplever att det finns problem med samarbetet med dem. 

Snarare är de positiva till att vi har ett stort kontaktnät så de kan skapa de bästa 

förutsättningarna för barnet.  

 
Julia berättade: Jag har nu jobbat i förskolan många år så jag har nog varit med om det mesta tror 

jag. Jag har till exempel samarbetat med barnhabiliteringen, tolkar, rektorer och förskolechefer, 

specialpedagoger.  

 

Ronja berättade: Jag upplever inget problem med att samarbeta med dom. De är bra att vi har ett 

så stort kontaktnät här i Sverige.  

7.2 Övergångsarbetet 

 
7.2.1 Dagens rutiner i förskola och förskoleklass  

Det framkom i intervjuerna att alla informanter använder sig av någon slags av 

handlingsplan eller en gemensam mall/riktlinjer som stöd vid övergången. I resultatet av 

intervjuerna visas ett gemensamt tema för hur deras dokument är upplagda, de beskriver 

genomförande och aktiviteter, tidpunkt, vilka som ska delta och vilka som är ansvariga. 

Julia lyfte i intervjun några av hennes verksamhets rutiner för övergången. Hon beskrev 

att på början av året skickas det ut information till vårdnadshavare, på vårterminen har 

de utvecklingssamtal, föräldramöte och individöverlämning. Det blir även andra möten 

om det finns barn i behov av särskilt stöd. De ska göra två besök i förskoleklassen där 

barnen möter de nya lärarna och de nya klasskamraterna. Annika beskrev att hennes 

barngrupp också besöker skolan två gånger, vid behov görs även fler besök. 

Förskoleklassens pedagoger kommer även till förskolan och hälsar på barngruppen, 

detta görs för att ’’möta barnen i deras trygga miljö, Annika’’.  

Intervjusvaren visar att alla informanters handlingsplaner avslutar övergångsarbetet på 

höstterminen med en utvärdering av vårens överlämningar, de utvärderar då vad de kan 

utveckla i övergången och hur.  

 
Annika berättade: Vi har en gemensam mall för alla här på förskolan som vi utgår efter.  

 

Julia berättade: Där står det till exempel när vi ska ha individöverlämningen och besöka skolan 

med barnen […]  det står även när vi ska ha uppföljning på höstterminen, då utvärderar vi vårens 

arbete. 

7.2.2 Övergångsaktiviteter  

För att stödja barnen i övergången så görs olika övergångsaktiviteter, informanterna 

berättade om att de besöker förskoleklassens verksamhet tillsammans med barnen. Där 

får de träffa och lära känna sina blivande klasskamrater och de nya lärarna. Vid dessa 

besök brukar de leka olika samarbetslekar tillsammans, har samling m.m. Ronja beskrev 

att när hennes barngrupp besöker förskoleklassens så brukar barnen även få en liten 

uppgift att utföra från förskoleklassens pedagoger. Informanterna berättade att de 

försöker skapa utrymme för att besöka skolans verksamhet flera gånger så att barnen 

blir bekanta med den nya miljön. Annika och Julia delgav att de gör flera utflykter till 

skolans miljö tillsammans med barnen, de brukar exempelvis äta i skolans matsal, 

besöka biblioteket och leka på skolgården. Ett annat sätt att bekanta sig med den nya 

miljön så berättade Ronja om att de brukar hyra skolans gymnastiksal och leka i. För att 

stödja barnen vid övergången så delgav Ronja även om ett annat sätt som hon upplever 

är uppskattat.  
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Annika berättade: Vi försöker besöka skolan så ofta vi kan så barnen blir trygga med skolans miljö, det är 

inte så långt dit så vi brukar leka på deras skolgård […] ibland brukar vi även äta i matsalen.  

 

Ronja berättade: Vi brukar leka i skolans gympasal… […] Ett år fick barnen faddrar från årskurs 

ett, detta är ett roligt och bra arbetssätt.  

Informanterna lyfte fram att de arbetar även med att förbereda barnen inför övergången 

i förskolans vardag. Annika förklarade att det är viktigt att i vardagen prata med barnen 

och låta barnen ge uttryck för sina förväntningar eller oro. När det visas sig att något 

eller några barn är oroliga för till exempel skolans nya lokaler eller för att det blir 

splittringar i nuvarande kompisrelationer så delgav Annika att hon och hennes kollegor 

kan arbeta förebyggande.   

 
Annika: Vi pratar med barnen i vardagen och låter dom ge uttryck för sin eventuella oro eller 

berätta om sina förväntningar. […] vissa barn kan behöva till exempel behöva besöka skolan fler 

gånger än övriga, då är det okej, då försöker vi fixa det.  

Informanterna berättade om att innan sommaren så har verksamheterna någon slags av 

avslutningsfest för barnen och vårdnadshavarna. De uppmärksammar de barn som ska 

sluta på förskolan för att ’’knyta ihop säcken’’ och hjälpa barnen att avrunda sin tid på 

förskolan.  

 
Julia berättade: Vi har en fest innan sommaren för femåringarna som ska sluta, detta är mycket 

uppskattat av barnen och föräldrarna.  

7.3 Hinder i övergångsarbetet  

Samtliga informanter lyfte fram att det finns organisationshinder i samarbetet med 

förskoleklassens pedagoger. Två av tre pedagoger, nämligen Annika och Julia har en 

gemensam syn på att tidsbristen skapar hinder för att det ska ske kontinuerliga möten. 

De pekade på svårigheterna att få till möten med förskoleklassens personal, de berättade 

om att det finns inte alltid tid till att träffa förskoleklassens personal som de hade velat 

göra. Annika förklarade även att när verksamheternas personal ska träffas så måste båda 

sätta in vikarier i barngrupperna vilket inte alltid är lätt.  

 
Annika berättade: Vi vill ju träffa förskoleklassens personal flera gånger än vad vi kan göra, men 

det finns inte tid till det. Om vi ska iväg på möten med skolan så måste vi sätta in vikarier i 

barngruppen och säkert så måste förskoleklassen också det. 

 

Julia berättade: Det är svårt att hitta passande tider för alla, det är stressigt ibland för vi på 

förskolan har vår verksamhet och skolans sin verksamhet att ta hänsyn till.  

En av tre informanter lyfte även fram ytterligare en aspekt som lägger hinder i vägen för 

samarbetet med förskoleklassens personal. Annika berättade om att hon anser att 

sekretessen kan försvåra arbetet, när information om barnen ska överlämnas så ska detta 

ske med vårdnadshavares godkännande vilket de inte alltid får. Gällande sekretessen 

berättade en informant att hon upplever att det är svårt med sekretessen med 

vårdnadshavare när det gäller klasslistorna innan de blir offentliga.  

 
Annika berättade: Oftast får vi vårdnadshavares godkännande för överlämning av information 

till skolan. Men det har hänt att vårdnadshavare inte gett samtycke, det försvårade arbetet för vi 

vill ju bara barnens bästa.  

 

Ronja berättade: Sekretessen är inget hinder, det som sägs stannar mellan oss. […] det är jobbigt 

när alla föräldrar frågar om klasslistorna, de är oroliga för vad som ska hända och även fall vi vet 

om klasslistorna får vi inte säga något.  
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7.4 Sammanfattning 

Pedagogerna i förskolan samverkar med förskoleklassens pedagoger och 

vårdnadshavare. Vid behov samverkar de även med andra som exempelvis 

specialpedagog och barnhabiliteringen vid behov. Samverkan sker med planerade 

möten, resultatet visar att alla tre respondenterna har överlämningssamtal med 

förskoleklassens pedagoger. Samverkan med vårdnadshavare sker genom det vardagliga 

samtalet och även vid utvecklingssamtal och föräldramöte. Det framkommer i resultatet 

att det finns hinder som kan uppstå i övergångsarbetet. De intervjuade lyfte fram att det 

största hindret är tidsbristen, även sekretessreglerna kan bli ett hinder i samarbetet. 

Hur arbetet organiseras och genomförs är relativt lika, de har handlingsplaner som de 

utgår efter som stöd. De genomför olika antal övergångsaktiviteter, barngruppen ges 

möjligheten att besöka förskoleklassens verksamhet och de olika miljöerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

20 

 

8 Analys 
Resultatet i studien analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. Återkommande 

mönster i den insamlade empirin analyseras i förhållande till det valda perspektivet. 

Analysen är uppdelar i tre olika delar, samverkan, övergångsarbetet och hinder i 

övergångsarbetet. 

 

8.1 Samverkan  

Resultatet visar att det sker en samverkan mellan förskola och förskoleklass och med 

barnens vårdnadshavare. Vid behov sker de även samverkan med andra professionella 

personer som till exempel med specialpedagoger, tolkar eller barnhabiliteringen. De 

intervjuade pedagogerna beskrev om att de samverkar med andra för att bland annat 

stödja barns övergång så att den kan anpassas efter varje barn. De berättade även om att 

de samverkar för att stödja vårdnadshavare och alla inblandade pedagoger. Det 

framkommer i resultatet att byta kunskaper och erfarenheter med varandra är en bra 

strategi eftersom vi alla besitter olika kunskaper och erfarenheter och kan lära av 

varandra. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv så lär sig människor i samspel med andra 

i sociala sammanhang (Säljö, 2017). Enligt Ackesjö (2014) kan övergångar och 

samverkan mellan verksamheterna ses som sociala processer som delas och 

rekonstrueras med andra. Ett mönster i resultatet är att alla informanter berättade om hur 

viktig kommunikationen är i samverkan med andra. Detta stämmer in på de Säljö 

beskriver från ett sociokulturellt perspektiv, kommunikation och hur vi använder 

språket är viktiga och centrala delar när vi försöker förstå vår omvärld och agera i den. 

Enligt Vygotskij använder människor medierande redskap när vi försöker förstå och 

kommunicera med vår omvärld och agera i den. Människan upplever inte omvärlden 

direkt utan de tänker i omvägar med hjälp av medierande redskap (språkliga och 

materiella redskap). Informanterna använder olika strategier för att kommunicera med 

andra, det som nämns är mail- och telefonkontakt, de lämnar över både skriftlig och 

muntlig dokumentation om barnen och har olika möten som exempelvis 

överlämningssamtal, föräldramöte, utvecklingssamtal m.m. Informanterna använder sig 

av både språkliga och materiella redskap för att kommunicera med andra.  

 

8.2 Övergångsarbetet 

Resultatet visar att alla informanter i studien använder sig av riktlinjer/handlingsplaner 

som ligger till grund för övergångsarbetet. Dessa dokument beskriver bland annat vilka 

aktiviteter och samtal som ska ske, när och vart det ska ske. Sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv så använder sig pedagoger återigen sig av medierande redskap för att förstå 

hur övergångsarbetet ska organiseras och kunna agera. Hur övergångsarbetet genomförs 

i de olika verksamheterna är relativt lika varandra. I början på året skickas det ut 

information till vårdnadshavarna gällande övergången, under vårterminen genomförs 

det även föräldramöte och utvecklingssamtal med vårdnadshavarna. Enligt Vygotskij 

(1978) utgår det sociokulturella perspektivet från att människor lär sig tillsammans med 

andra, sett ur perspektivet så blir det därför viktigt att bjuda in vårdnadshavarna till 

dessa träffar. Eftersom det möjliggör för vårdnadshavarna att lära sig mer om vad 

barnens övergång mellan verksamheterna kommer att innebära. På vårterminen sker det 

även möten tillsammans med förskoleklassens pedagoger, de har exempelvis 

överlämningssamtal där de träffas och pratar om varje individ. Barn som är i behov av 

särskilt stöd eller är i behov av andra anpassningar ska lyftas fram. Eftersom 

övergången ska anpassas efter varje barns behov och förutsättningar så har pedagogerna 

möjlighet att ta hjälp av andra som med en specialpedagog exempelvis. För att utgå från 

varje barns behov och förutsättningar ur ett sociokulturellt perspektiv så måste 
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pedagogerna möta varje barn och med finkänslighet ta reda på vart varje barn är i sin 

proximala utvecklingszon och därav kunna utmana och leda dem vidare (Säljö, 2017). 

 

Pedagogerna i verksamheterna ska vara ett stöd för barnen, för att skapa trygghet och 

stödja barnen i övergången görs olika övergångsaktiviteter. I det sociokulturella 

perspektivet så startat lärandet i en social aktivitet, lärandet sker i samspel med andra 

(Säljö, 2017). Resultatet visar att samtliga informanter genomför ett antal övningsbesök 

i förskoleklassen där de får möta den nya miljön, nya klasskamrater och lärare. Det 

genomförs även andra besök, informanterna beskrev att de brukar besöka skolans 

skolgård och leka, äta i matsalen och gå till biblioteket m.m. Resultatet visar att de 

förbereder barnen inför övergången även i förskolans vardag, det är viktigt att 

pedagogerna och barnen pratar tillsammans om vad övergången kommer att innebära. 

Barnen ska tillåtas att ge uttryck för sina förväntningar eller eventuell oro. Om barnen 

ger uttryck för eventuell oro för någonting i övergången så visar resultatet att det finns 

möjlighet till att anpassa övergången så att barnet exempelvis får besöka skolans 

verksamhet ytterligare fler gånger. Enligt Hwang och Nilsson (2011) så har läraren 

tillämpat sig mycket kunskap sedan tidigare om exempelvis abstrakt tänkande, strategier 

för problemlösning och har egna erfarenheter. Läraren har därav kompetensen för att 

hjälpa dessa barn vidare och komma på olika strategier för problemlösningar om det 

uppstår vid övergångsarbetet.  

 

För att knyta ihop säcken och avrunda tiden på förskolan så visar resultatet att det 

genomförs någon slags avslutningsfest för barnen och vårdnadshavarna.  

 

8.3 Hinder i övergångsarbetet 

Vygotskij (1978) beskriver vikten av samspelet med andra för att få mer kunskap, dock 

visar resultatet att det kan uppstå hinder i övergångsarbetet som drabbar samspelet 

negativt. Resultatet visar på bland annat tidsbristen, det finns inte alltid tid till att 

exempelvis ha fler möten med förskoleklassens personal trots att informanterna hade 

velat det. När verksamheterna, förskolan och förskoleklassen ska träffas så upplever 

informanterna att det kan vara svårt att få till ett möte. Det är på grund av tidsbristen, 

det är mycket som sker i övergångsarbetet under vårterminen och förskolan har sin 

verksamhet att ta hänsyn till och förskoleklassen sin. Det är heller inte alltid lätt att 

införskaffa vikarier till barngruppen vilket också kan ha en påverkan till att möten 

uteblir vilket kan ha en negativ påverkan eftersom information då uteblir.  Ett annat 

hinder som resultatet lyfter fram är sekretessen, när information om barnen ska 

överlämnas till förskoleklassen så ska detta ske i samråd med vårdnadshavares 

godkännande, det är inte alltid de får det.  
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9 Diskussion  
Under det här avsnittet kommer tidigare forskning och litteratur diskuteras i relation till 

studiens resultat. Även en metoddiskussion kommer föras här och om pedagogiska 

implikationer, samt om förslag på vidare forskning.  

 

9.1 Resultatdiskussion  

Vissa familjer och barn pratar entusiastiskt om barnets nya miljö, klasskamrater och 

lärare medan andra uttrycker oro om exempelvis förlusten av befintliga vänskapsband 

och utmaningar att möta och lära känna nya klasskamrater och lärare. (Ackesjö och 

Persson, 2014). Resultatet visar att respondenterna är väl medvetna om att övergången 

upplevs olika för varje individ och att för en del barn och familjer är övergången en 

utmaning och påfrestning. De arbetar med olika strategier för att försöka motverka detta 

och skapa en mjukövergång. I resultatet framkommer de att det sker samverkan med 

vårdnadshavare, förskoleklassens pedagoger och vid behov specialpedagoger m.m. för 

att framförallt stödja barnens övergång, men även för att stödja vårdnadshavarna och 

pedagogerna. Lillvist och Wilder (2017) beskriver att det är vårdnadshavare och lärarna 

som är nyckelpersonerna i övergångsarbetet, deras samarbete påverkar hur barnen 

upplever övergången. En god start främjar trygghet, ro att lära och det bidrar även till 

goda utvecklingsmöjligheter. Den samverkan som sker ska enligt Skolverkets (2014) 

stödmaterial alltid präglas av ett konsekvent barnperspektiv, vårdnadshavare och barnen 

ska alltid vara så delaktiga som möjligt i övergångsarbetet. För att samverka med 

barnen och göra de delaktiga beskriver respondenterna att de pratar med barnen i 

förskolans vardag och låter dem ge uttryck för sina förväntningar och eventuell oro. 

Lago (2017) anser att detta är en bra strategi för att skapa mening åt sitt 

övergångssamanhang, alltså när vuxna är lyhörda för hur barnen talar om sina 

upplevelser i övergångsprocessen. Hon får medhåll från forskaren Ackesjö (2016) som 

beskriver att barnet ska vara i fokus genom att lyfta fram deras tankar, erfarenheter och 

eventuell oro, detta ska även utgöra grunden för de aktiviteter som genomförs. Om ett 

eller flera barn ger uttryck för eventuell oro om exempelvis miljön så kan detta barn 

behöva besöka skolans verksamhet ytterligare fler gånger. Detta anser respondenterna 

går att ordna eftersom övergången ska anpassas efter varje barns behov och 

förutsättningar. Min tolkning är att respondenterna låter barnen ge uttryck för eventuell 

oro, om sina tankar och förväntningar. Dessa utgör även grunden för de aktiviteter som 

genomförs, de utgår alltså från ett barnperspektiv.   

 

För att samverka med vårdnadshavare vid övergångsarbetet lyfter resultatet att 

pedagogerna gör detta genom tillexempel de vardagliga mötena, vecko-

brev/informationsbrev, utvecklingssamtal, föräldramöte, inskolningssamtal, mail- och 

telefonkontakt. Det framkommer att det är viktigt att samarbeta med vårdnadshavare 

eftersom de är nyckelpersonerna, precis som Lillvist och Wilder beskriver tidigare. 

Pedagogerna strävar efter att vårdnadshavare ska känna sig trygga med den nya 

verksamhetsövergången. Genom att få inblick i förskoleklassens verksamhet, (miljö, 

undervisning och möta de nya lärarna) så kan förskolans pedagoger förmedla denna 

information till vårdnadshavare och barnen för dess trygghet. Enligt Skolverket (2014) 

blir vårdnadshavare mer positiva när de känner att de finns ett förtroendefullt samarbete 

när pedagogerna överlämnar information vid övergångar. Respondenterna berättade om 

att de är väl medvetna om att det inte bara är barnen som ska förberedas inför 

övergången, även vårdnadshavare kan vara oroliga. Genom att ge information och få 

dem vara delaktiga i processen kan detta skapa en viss trygghet för vårdnadshavarna 

och även för barnen.  
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Resultatet visar att pedagogerna samverkar även med förskoleklassens pedagoger vid 

övergången. Alla respondenter lyfte kommunikationen mellan verksamheterna, de anser 

att kommunikationen i samarbetet är en bärande del för att det ska fungera. Om inte 

kommunikationen mellan verksamheterna är bra kan de exempelvis inte utbyta 

kunskaper och erfarenheter av varandra vilket resulterar till att information uteblir. Alla 

kan uppleva en övergång olika, för att anpassa övergången anser respondenterna att 

kommunikationen behövs för att kunna förbereda barnen och skapa de bästa 

förutsättningarna. Att kommunikationen är en viktigt i samarbetet beskriver även 

forskaren Hjelte (2005) i sin studie. Hon menar att kommunikationen är en bärande del 

mellan verksamheterna. När det pratas om kommunikation mellan skolformerna 

använder forskaren Broström (2009) begreppet kommunikationsmässig kontinuitet. 

Förskolan behöver kunskap och information om vad som väntar barnen i skolan för att 

kunna förbereda barnen på denna övergång. Likaså för förskoleklassen, de behöver 

kunskap om barnens erfarenheter från förskolan för att kunna planera undervisningen så 

att den blir anpassad för varje barn. Respondenterna är medvetna om att 

kommunikationen är en bärande del i samarbetet och om den uteblir så resulterar det 

kanske till att viktig information uteblir. De vill samverka med förskoleklassens 

pedagoger mer än vad de gör i dagsläget för att skapa en röd tråd mellan skolformerna. 

Verksamheterna behöver hitta strategier för att kunna ta del av varandras kunskap och 

respektive verksamhet. När det blir en röd tråd mellan verksamheterna, alltså när barnen 

känner igen den gamla kontexten i den nya så kallas detta för en mjukövergång. Om 

skillnaderna är stora mellan skolformerna är risken att övergången blir problematiskt 

(Dockett och Perry, 2014). 

 

 En slutsats för hur pedagogerna samverkar i övergångsprocessen är att de har olika 

möten som exempelvis överlämningssamtal. De lämnar över både skriftlig och muntlig 

information/dokumentation om varje barn, vilken information som överlämnas beror 

dock på vad vårdnadshavarna och förskolan har kommit överens om på 

utvecklingssamtalen. Även i Alatalos, Meiers och Franks studie (2014) framkommer det 

i resultatet att deras respondenter har överlämningssamtal. Ackesjö (2016) och 

Skolverket (2014) beskriver att verksamheterna måste våga prata med varandra och ge 

information/dokumentation om varje enskilt barns förmågor i överlämningssamtalen. 

Det är viktigt att informationen ökar den mottagande verksamhets förståelse. För att 

barnen ska gynnas på ett positivt sätt så är det viktigt att informationen även ger redskap 

och konkreta metoder för hur man kan arbeta på ett gynnsamt sätt. Respondenterna 

verkar vara väl medvetna om vilken information/dokumentation de ger vidare. I 

resultatet lyfts det att förskolan hade/har kanske ett fungerande stöd och förhållningssätt 

och för att stödja barnen och den mottagande verksamheten ska denna information 

lyftas.  

 

Det finns hinder som kan uppstå i samarbetet med andra, det största hindret är 

tidsbristen. Det är mycket som ska hinnas med att göra i respektive verksamhet, 

förskolan har sin verksamhet att ta hänsyn till och förskoleklassen sin. Det finns alltså 

inte alltid tid till att träffas, när verksamheterna ska träffas så måste de även sätta in 

vikarier i respektive barngrupp vilket inte alltid är det lättaste. Docketts och Perrys 

(2007) forskningsresultat visar på att kommunikationen brister i samarbetet med 

förskolan och förskoleklassen. Även Grundskoleutredningen (SOU: 2015:81) visar att 

det finns brister med samarbetet mellan skolformerna och att detta blir ett hinder. Min 

tolkning är när samtal uteblir mellan verksamheterna resulterar detta till att 

kommunikationen och viktig information också uteblir.  
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Dock försöker respondenterna ta till andra hjälpmedel för att hålla kontinuerlig kontakt, 

med exempelvis telefon- och mailkontakt. Ett annat hinder är att det är ibland oklart 

vem som ska bjuda in till dessa samtal, är det förskolan eller förskoleklassen? Trots att 

det står i respondenternas handlingsplaner är det fortfarande oklart vilken verksamhet 

som ska bjuda in tills samtal eftersom det varierar från år till år. Det behövs alltså en 

samverkan mellan skolformerna som behöver komma överens om hur samarbetet ska 

ske kontinuerligt.   

 

I övergången ska även barn i behov av särskilt stöd eller behöver extra anpassningar 

uppmärksammas, detta beskriver även skolformernas styrdokument. De intervjuade 

pedagogerna är väl medvetna om detta. Om det skulle behövas hjälp av andra för att 

framförallt stödja barnen men även vårdnadshavarna och pedagogerna så går det att 

ordna. Vi har ett stort kontaktnät här i Sverige och kan därför ta hjälp av andra som till 

exempel specialpedagoger, tolkar, barnhabiliteringen m.m. Specialpedagogerna 

tillexempel, har ett främjande och förebyggande uppdrag och det är de som fungerar 

som broar mellan verksamheterna. Skolverkets (2014) stödmaterial beskriver att när det 

blir fler partner än förskola och skola är inblandade så är det viktigt att genom 

samverkan undvika att barnen och vårdnadshavarna ’’bollas runt’’ mellan de olika 

insatserna eller myndigheterna i onödan. Min tolkning är att detta tänker informanterna 

på, de pratar om att det kan vara svårt att boka in tider som passar för alla när det är 

många som ska träffas. Alla visar trots allt en positiv inställning till samverkan, de 

försöker hitta olika strategier för att samverkan ska fungera. 

 

Pedagogerna beskrev att de förbereder barnen för övergången på olika sätt, de har till 

exempel övningsbesök då de besöker förskoleklassens verksamhet. Där får de möta den 

nya miljö, klasskamrater och de nya pedagogerna. Efter Ackesjö (2016) hade varit ute 

på arton månaders fältarbete drar hon slutsatsen att det som är mest bekymmersamt och 

skapar oro för barnen i övergångarna är att det blir splittringar som gör att 

kompisrelationerna inte längre kan upprätthållas. Min tolkning är att syftet med att 

träffa de nya klasskamraterna och pedagogerna är att arbeta förebyggande då barnen får 

träffa på de nya klasskamraterna och pedagogerna innan de startar skolan. De får en bild 

av vilka som kommer att vara där i förskoleklassen efter sommaren vilket kan skapa 

trygghet. Det är samma syfte gällande att besöka miljön, respondenterna berättade om 

att de brukar äta i matsalen eller leka på skolgården exempelvis. Barnen ska bli bekanta 

med miljön och känna en viss trygghet när de kommer efter sommaren.  

 

Hur många besök det görs varierar mellan informanterna, två av dem anser att ibland 

kan det behövs att besöka skolan ytterligare fler gånger än vad det behövdes året innan. 

Margetts (2007) studerade australiska barns anpassning till skolan och vilka faktorer 

som påverkar anpassningen. Resultatet av hennes studie visar att de barn som 

genomförde stort antal övergångsaktiviteter anpassade sig bättre till skolan än de barn 

som deltog i begränsade antal övergångsaktiviteter. Två av informanterna beskrev att de 

genomför ett stort antal övergångsaktiviteter, den tredjes barngrupp deltog i mindre 

antal övergångsaktiviteter. Det vore intressant att studera vilka av informanternas 

barngrupp som anpassar sig bäst till skolan och jämföra med Margetts resultat.   

 

9.2 Metoddiskussion 

För att nå studiens syfte och frågeställningar har kvalitativ empiri samlats in, genom att 

göra intervjuer fick jag en djupare förståelse för studiens ämnesområde. Dock 

intervjuades endast tre stycken pedagoger eftersom den fjärde tackade nej på grund av 

tidsbrist.  
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Vissa av intervjusvaren blev relativt lika varandra, för att få en mer variation i 

intervjusvaren hade det varit intressant med att komplettera med en enkät. En enkät 

hade kanske nått ut till flera och då hade jag även bara kunnat fokusera på förskollärare. 

Om studien hade nått ut till flera hade empirin ökat tillförlitligheten ytterligare. Dock 

valdes dessa tre med noggrannhet i val av ämne och tidigare vetskap om deras 

erfarenheter kring övergångsarbetet. Empirin som samlades in ökade trovärdigheten 

eftersom den är hämtad från nyckelpersoner inom studiens ämnesområde.    

 

9.3 Pedagogiska implikationer  

Studiens syfte är bidra med kunskap om hur pedagogerna i förskolan samverkar, 

organiserar och genomför övergångar till förskoleklassen för att stödja barnen och vilka 

hinder som finns i detta. När pedagoger får ta del av den forskning som finns i ämnet 

ökar förhoppningsvis deras kunskap. Vi alla besitter på olika erfarenheter och 

kunskaper, genom att lyfta fram några av dessa ser jag gärna att arbetet kan bidra till att 

inspirera pedagoger till bland annat ökad samverkan mellan verksamheterna. Studiens 

resultat visar att samverkan är viktigt eftersom en bra samverkan kan skapa en mjuk 

övergång och trygghet för barnen. Studien kan också bidra med inspiration till nya sätt 

och strategier för hur arbetet kan organiseras och genomföras. När kommunikationen 

mellan skolformerna brister i övergångsarbetet kan detta få konsekvenser. När det 

tillexempel inte finns tid till att träffa förskoleklassens pedagoger fler gånger som 

pedagogerna hade önskat, kan viktig information och kunskap utelämnas vilket inte 

gynnar barnens övergång. Tidsbrist resulterar till att möten inte sker kontinuerligt 

mellan förskolan och förskoleklassens pedagoger. 

 

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har det väckts tankar om hur en övergång organiseras med barn 

som har intellektuell funktionsnedsättning. Det har framkommit i den här studien en del 

om att barn i behov av särskilt stöd ska särskilt uppmärksammas vid övergången. 

Vidare forskning om hur övergången för barn som är i behov av särskilt stöd går till 

anser jag är önskvärt. Eller mer specifikt om hur barn med intellektuell 

funktionsnedsättning, hur organiseras deras övergång från förskola till förskoleklass.  

Ytterligare förslag till fortsatt forskning kan vara att bidra med kunskap om hur 

övergångar upplevs från barnens perspektiv, empiri kan då samlas in genom att 

observera olika övergångssituationer/aktiviteter och komplettera detta med 

barnintervjuer. Det skulle vara intressant och lyfta fram barnens tankar och idéer om 

tillexempel idéer till övergångsaktiviteter. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjufrågor  

 

1. Hur organisera ni arbetet med övergångar från förskolan till förskoleklass? 

2. Finns det hinder som hämmar er organisation? 

3. Vilken roll spelar föräldrar i arbetet med övergångar från förskolan till 

förskoleklass? 

4. Finns andra personer (skolsköterska, rektor etc. - inte lärare i förskoleklass) som 

hjälper till? 

5. Vad upplever ni som problem i samarbetet med dem? 

6. Hur stödja ni barnen? 

7. Finns det särskilda utmaningar vid övergångar till förskoleklassen när det gäller 

att stödja barnen? 

8. Finns det hinder när det gäller stödjandet av barnen? 

9. Vilken information/dokumentation prioriteras att överföras vad det gäller barnen 

till respektive som du samverkar med? 

10. På vilket sätt samverkar ni med pedagogerna i förskolan för att stödja barns 

övergång till förskoleklass? Beskriv gärna hur arbetet med samverkan går till. 

11. Vad tycker du är viktigt i ett samarbete? 

12. Finns det hinder som hämmar? 

13. Arbetar ni med handlingsplan, årshjul, gemensam mall eller liknade 

stödmaterial? Hur ser de ut? Berätta mer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 

Bilaga 2 – Missivbrev  
 

 

 

 

Hej! 

Jag heter Ida Korhonen Granquist och går sista terminen på Förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Jag är nu igång med att skriva mitt självständiga arbete. Mitt valda 

ämne är om övergångar mellan förskolan och förskoleklass, mitt syfte är att undersöka 

om hur förskollärare samarbetar, organiserar och arbetar för att stödja barns övergång, 

samt om det finns hinder.  

Efter att ha fördjupat mig i tidigare forskning och i litteratur om ämnet har jag som 

avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger i förskolan genom intervjuer. En intervju 

beräknas att ta cirka 45 minuter att genomföra. Jag vore tacksam för er medverkan! Allt 

material i studien kommer att hanteras enligt de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet har utformat. Din medverkan är frivillig och om man bestämmer sig 

för att medverka och under studiens gång ändrar sig så har du rätt att hoppa av utan 

’’negativa konsekvenser’’. Allt material som samlas in kommer endas användas till 

studien och ingenting annat. Ni är anonyma i studien och era personuppgifter förblir 

anonyma. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig!  

 

Med vänliga hälsningar 

Ida Korhonen Granquist 

 

Mail: xxxxxxx@student.lnu.se 

Telefonnummer: xxx-xxx-xx-xx 

 

Handledare 

Anja Krause  

Mail: xxx.xxxx@lnu.se 

 

 

 

mailto:xxxxxxx@student.lnu.se

