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Abstrakt 
English title: Collaboration between preschool and preschool class. 

A qualitative study of how preschool teachers work together in children's transition 

from preschool to preschool class. 

 

Svensk titel: Samverkansorganisation mellan förskola och förskoleklass. 

En kvalitativ studie i hur förskollärare samverkar vid barns övergång från förskola till 

förskoleklass. 

 

Studiens syfte är att synliggöra hur samverkan mellan förskola och skola organiseras. 

Detta för att skapa djupare förståelse för samverkans möjligheter och hinder. Utifrån 

syftet utmynnar tre frågeställningar som handlar om hur de organisatoriska 

förutsättningarna ser ut för att planera och genomföra samverkan mellan förskolan och 

förskoleklassen vid barnets övergång till grundskolan, samt hur samverkan mellan 

förskola och förskoleklass tar sig uttryck och vilka möjligheter och hinder förskollärare 

upplever finns för samverkan. Vi har genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med 

två förskollärare från förskolan och två från förskoleklass och har analyserat resultatet 

utifrån samverkansteorin. Resultatet i studien visade gällande de organisatoriska 

förutsättningarna att extra tid för att planera och genomföra samverkan inte ges till 

förskollärarna i varken förskolan eller i förskoleklass. Organisationen bakom en 

samverkan men också som sammankallande för samverkansträffar förestår rektorer och 

i vissa fall specialpedagoger för. En aktiv ledning gynnar samverkan. I resultatet 

framgår också att offentlighets- och sekretesslagen som skulle kunna vara ett hinder inte 

är ett hinder för samverkan vid övergångar. I vår studie visar resultatet på att 

information om barnet lämnas över för barnets bästa. Lagar som till exempel 

Barnkonventionen är även en möjlighet som förskollärarna kan använda för att hävda 

barnets bästa. I tre av de verksamheter vi gjort våra intervjuer finns det planer och 

riktlinjer för samverkan. I den fjärde var planerna och riktlinjerna på gång. Det visade 

sig att gamla traditioner och skilda synsätt fortfarande finns ute i verksamheterna och att 

det även finns en känsla av olika status om förskolläraren arbetar på en förskola eller i 

förskoleklass. Men det är något som förskollärarna tycker blivit bättre och för att få en 

ökad förståelse för varandras verksamheter så hade de besök i varandras verksamheter, 

samverkansträffar, trepartssamtal, överlämningssamtal och besök i förskoleklassen.  

 

Nyckelord 
Samverkansorganisation, samverkan, övergångar, förskola, förskoleklass. 
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1 Inledning 
”`Snubbelsteg` är svåra att reparera. En dålig övergång färgar av sig på nästa, och vissa 

barn är extra sårbara inför förändringen […]” (Sandberg, 2017). I tidskriften Förskolan 

skriver Gunilla Sandberg, docent i specialpedagogik, om vikten av en bra övergång för 

barn när de förs över från förskola till skola. Barn är särskilt utsatta vid dessa 

övergångar, menar Sandberg. Ackesjö (2016) påtalar även hon att övergången från 

förskola till förskoleklass är en kritisk period för barn och att den kan påverka barnets 

framtida prestationer i skolan negativt. Att skapa nya relationer tar tid och energi från 

lärandet och utvecklingen. Barnet kan få sämre självförtroende om de inte får en god 

socioemotionell grund att stå på. De sociala gemenskaperna med andra är viktiga, då 

splittrade relationer blir en negativ faktor för barnet. Genom att ha goda relationer med 

lärare och barn kan barnet lyckas bättre med skoluppgifter (Ackesjö, 2016). 

 

Samverkan mellan förskola och förskoleklass är med andra ord viktig, framförallt 

utifrån barnets perspektiv. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018), samt 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) slår 

fast att samverkan mellan förskoleklassen och förskolan ska ske på ett förtroendefullt 

sätt. Vid övergången ska erfarenheter och information utbytas. Upplysningar om 

utbildningens innehåll och information om barn i behov av särskilt stöd eller extra 

anpassningar ska lämnas över. Detta för att barnets utveckling och lärande ska gynnas 

och stimuleras till progression, samt skapa en kontinuitet och ett sammanhang för barnet 

vid övergången. I de båda läroplanerna står även att inför övergången ska barnet och 

deras vårdnadshavare förberedas och att detta ska ske i en samverkan mellan förskolan 

och förskoleklassen. Båda läroplanerna preciserar också att det är rektorns ansvar att se 

till att det skapas förutsättningar för samverkan, för att en samsyn och ett 

förtroendefullt samarbete kan skapas (Skolverket, 2017; Skolverket, 2018). 

 

Det finns dock risk att barn hamnar mellan olika ansvarsområden vid övergången 

mellan förskola och förskoleklass och att det där “snubbelsteget” som Sandberg (2017) 

beskriver, kan ske, vilket uppenbarligen kan vara svårt att reparera. Både positiva och 

negativa upplevelser fastnar hos barnet och de negativa upplevelserna kan vara svåra att 

arbeta bort. Fysisk, social och kulturell diskontinuitet, det vill säga mötet med nya 

relationer, nya lokaler och nya sätt för att lära, kan vara problematiska. Dessa 

diskontinuiteter kan vara spännande för barnet men de kan även skapa oro. Vid 

övergång gynnas barnet till exempel av flera förberedande besök i skolan så att de 

successivt känner sig trygga i den nya miljön. Det är även viktigt hur förskollärarna 

organiserar övergången för att utifrån barnets bästa ge de bästa förutsättningarna i 

övergången (Ackesjö, 2014; Ackesjö, 2016). Förskollärarens möjligheter för detta 

organiserande handlar då om vilka organisatoriska förutsättningar som finns. Det kan 

handla om de yttre villkoren till exempel hur många förskolor som förskoleklassen tar 

emot från, upptagningsområdets storlek och barnantal för att nämna några. De inre 

villkoren kan vara förskolan och skolans traditioner och arbetssätt. Samverkan kan vara 

svår att uppnå om skolformerna håller på sina traditioner. De här traditionerna kan 

medföra att det är svårt att få till en bra samverkan. Det krävs kommunikation och 

gemensam reflektion lärare emellan i både förskolan och förskoleklass, för att skapa 

kunskap om varandras traditioner och för att undvika skilda synsätt på varandras 

verksamheter. Det finns regelverk som läroplanerna och andra styrdokument att följa i 

förskola och förskoleklass. Läroplanen för förskolan och Läroplan för grundskolan där 

förskoleklass är obligatoriskt (Ackesjö, 2014; Ackesjö, 2016), samt även i Skollagen 

och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2010:800; SFS, 2009:400). 
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Det är med andra ord viktigt att förskollärarna organiserar övergången utifrån barnets 

bästa. Samverkan mellan förskolan och förskoleklassen är därför viktigt, men kan vara 

svår att uppnå om skolformerna håller fast vid vad som uppfattas vara deras särskilda 

traditioner. De här traditionerna och skilda synsätten gör att det är svårt att få till en bra 

samverkan då förskolan och skolan är två helt skilda organisationer, som styrs av olika 

regelverk och lagar. Intentionerna med samverkan vid övergångar har beskrivits som 

goda och att höga förväntningar finns, men att det inte leder till den ökade effektiviteten 

i arbetet med samverkan som önskas. Inte heller att samverkan leder till ett kollegialt 

delande av kunskaper och kompetenser inom sina olika verksamheter (Danermark, 

2005). 

 

I denna studie ska vi synliggöra hur förskollärarna i förskolan och i förskoleklassen 

organiserar samverkan för att planera och genomföra den viktiga övergången till 

förskoleklassen. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra samverkan mellan förskola och förskoleklass. 

Specifikt fokus riktas mot samverkansorganisation vid övergång från förskola till 

förskoleklass. Mer konkret kommer studien således ägna sig åt följande 

frågeställningar: 

 

 Hur ser de organisatoriska förutsättningarna ut som ges för att planera och 

genomföra samverkan mellan förskolan och förskoleklassen? 

 

 Hur tar sig samverkan mellan förskola och förskoleklass sina uttryck? 

 

 Vilka möjligheter och hinder finns för samverkan? 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi det regelverk som finns att förhålla sig till vid en 

samverkan mellan förskola och förskoleklass. Det är lagar, styrdokument samt 

stödmaterial från Skolverket som ligger till grund för detta avsnitt. 

 

Samverkan beskrivs idag som en ny arbetsform i välfärdsstaten. Att samverka är 

myndigheter och organisationer beordrade att göra enligt styrdokument (Lindberg, 

2009). I förskolans och grundskolans läroplaner finns samverkan inskrivet som ett 

ansvarsområde för rektorerna (Skolverket, 2017; Skolverket, 2018). I Skolverkets 

stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer (Skolverket, 2014) 

beskrivs samverkan mellan förskola och förskoleklass som avgörande för barns 

övergång till förskoleklass. Samverkan ska alltid ske utifrån ett barnperspektiv. 

Skolverket har skrivit fram skolledningens styrning av övergången som en 

framgångsfaktor. Ger ledningen resurser för att möjliggöra en samverkan så ser 

ledningen samverkan som något viktigt. Det gäller både förskolans och skolans ledning. 

Det krävs att tid avsätts för att personalen ska kunna ha de samtal som behövs vid 

övergången till förskoleklassen mellan förskollärarna i förskolan, förskoleklassen och 

vårdnadshavarna, samt andra parter som kan vara berörda gällande barnet (Skolverket, 

2014). I denna studie kopplar vi Skolverkets definition av styrning till det samverkans 

teoretiska begreppet organisatoriska förutsättningar. Vidare skriver Skolverket fram 

samsyn som ytterligare en framgångsfaktor. I en god samsyn finns en respekt och 

förståelse för varandras verksamheter och uppdrag (Skolverket, 2014). I studien kopplar 

vi samsynen till begreppet traditioner och skilda synsätt. 

 

Det finns svårigheter med samverkan vid övergång mellan förskola och förskoleklass. 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller i förskola och skolan och handlar 

om att barnets eller en elevs personliga uppgifter inte får röjas, så att den enskilde eller 

dennes anhöriga lider men (Olsson, 2017). Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

är ett exempel då förskola och förskoleklass som två olika skolformer har olika 

sekretessgrad. Med det menas att förskolan och grundskolan har olika sekretessområden 

och då underlättar vårdnadshavarnas samtycke för att kunna föra över information om 

barnet inför övergången. Om vårdnadshavarna inte ger sitt samtycke och det finns skäl 

att lämna ut information ändå för barnets bästa, kan förskollärarna och rektorerna hävda 

generalklausulen som finns i Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 10, § 27. Med 

generalklausulen menas att information får överföras om intresset för att lämna ut 

uppgiften har företräde framför intresset för att det ska skyddas. Skollagen fastslår att 

för barnets bästa ska informationsöverföring ske vid övergången mellan skolformer 

(SFS, 2010:800). Den första januari 2020 blev FN:s Barnkonvention svensk lag, där 

artikel 3 föreskriver att beslut och åtgärder som rör barn ska ha barnets bästa för ögonen 

i första hand (UNICEF, 2009). 
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4 Tidigare forskning utifrån samverkan 
I det här avsnittet presenteras tidigare forskning utifrån samverkan. Vi har valt att 

kategorisera den tidigare forskningen i olika underrubriker; skolans och förskolans 

organisatoriska förutsättningar, traditioner och skilda synsätt. 

 

4.1 Samverkan och förskollärarnas organisatoriska förutsättningar 

I detta delkapitel presenterar vi tidigare forskning som är kopplade till vår frågeställning 

gällande de organisatoriska förutsättningarna för samverkan. 

 

Ackesjö (2015) har gjort en studie om barns övergångar till och från förskoleklassen. 

Syftet med studien är att skapa kunskap om organisationen av barns övergångar och 

vilka villkor det är som styr dessa övergångar. Ackesjö använde sig av en kvantitativ 

metod för att samla in material till sin forskning, det vill säga en webbaserad enkät som 

skickades ut till skolledning i 30 kommuner. I Ackesjös resultat visar det sig att 

organisationen av övergångarna till förskoleklassen är komplex. Det finns yttre och inre 

faktorer som påverkar övergångarna. De yttre villkoren handlar om logistik, då 

förskolan och skolan ligger på olika platser och därmed skapar en distans till varandras 

verksamheter. Den inre faktorn handlar om logiken och de traditioner skolan vilar på 

och hur det här påverkar, som åldershomogena klasser i stället för åldersheterogena 

klasser som F-1:or eller den traditionella pedagogiska skolmiljön. Ackesjö skriver 

vidare att skolledare försöker ta hänsyn till barnets tidigare kunskaper och erfarenheter 

vid övergångarna, de tar även hänsyn till var barnet bor och hur kamratrelationerna ser 

ut (Ackesjö, 2015). 

 

En svensk studie gjord av Alatalo, Meier och Frank (2014) som syftar till att få en 

inblick i förskollärarnas erfarenheter vid övergång från förskola till förskoleklass. 

Lägger fokus på barnets långsiktiga lärande. Metoden författarna använder är intervjuer 

med 36 förskollärare och 38 förskoleklasslärare. Forskarna använder sig av både 

kvalitativa intervjuer och kvantitativa frågeformulär för att samla in empirin. Resultatet 

visar att om överlämningen blir så smidig som möjligt för barnet blir skillnaden mindre 

vid övergången. Det här görs genom att låta barnen möta en verksamhet i förskoleklass 

som liknar den på förskolan. Detta för att få barnet så trygg som möjligt vid 

övergången. Forskningen visar att det handlar om att få kontinuitet för barnet och att 

skolan bör ta tillvara barnets tidigare kunskaper och erfarenheter, som ska ligga till 

grund för det fortsatta lärandet i förskoleklassen. En portfolio med barnets lärande och 

erfarenheter som förskolläraren i förskoleklassen kan utgå ifrån, för barnets progression 

i lärandet, vilket främjar kontinuiteten för barnet (Alatalo, Meier & Frank, 2014). 

 

4.2 Traditioner, kommunikation och skilda synsätt inom samverkan 

I detta delkapitel presenterar vi tidigare forskning som är kopplade till vår frågeställning 

gällande de organisatoriska förutsättningarna för samverkan och faktorer som kan 

inverka på en samverkan. 

 

I Elvstrand och Lagos (2018) studie är syftet att se hur samverkan ser ut mellan förskola 

och förskoleklass. Metoden som de använder är intervjuer med barn i förskoleklass, 

förskollärare och förskoleklasslärare. Resultatet visar ur barnets perspektiv på 

övergången att barnet har gått från stora och kompetenta barn på förskolan, till att 

komma till skolan och bli små förskoleklasselever, vilket kan påverka barnets identitet 

negativt. Vidare menar Elvstrand och Lago (2018) att intentionen finns att det ska bli en 

bra övergång men att det är svårt att realisera, då de olika lärarkategorierna inte har 
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kunskaper om varandras verksamheter, vilket framhålls i resultatet som viktigt. 

Fortsättningsvis betonas vikten av en samsyn mellan lärarna i de olika skolformerna 

gällande elevernas lärande och kunskaper, samt var eleverna kommer från (tidigare 

erfarenheter) och vart de ska (kunskaper och progression) för att barnet ska få goda 

förutsättningar till fortsatt lärande (Elvstrand & Lago, 2018). Ackesjö lyfter fram att 

lärarna i förskoleklassen har svag förståelse och dålig kunskap om de kunskaper och 

erfarenheter som barnet har med sig vid en övergång från förskolan. Genom att 

förskollärarna i förskoleklassen inte har så goda kunskaper om det arbete som förskolan 

gör, kan detta leda till svårigheter i barnets progression i utveckling och lärande 

(Ackesjö, 2014). 

 

I en litteraturstudie av Skouteris, Watson och Lum (2012) gjord i Australien lyfts 

samverkan mellan lärare, barn och vårdnadshavare vid övergången till grundskolan. 

Syftet med studien var att se effektiviteten med samverkan mellan förskola, 

grundskolan, vårdnadshavare och barn. Resultatet visade att samverkan är viktigt för 

både kommunikationen och respekten mellan lärarna, barnet och vårdnadshavarna. 

Respekten för varandras verksamhet är viktig för att säkerställa samverkan. Studien 

påvisar att det då blir en smidig övergång för barnen. Grundskollärare värderar skriftlig 

information om barnets utveckling eftersom det är förskolläraren i förskolan som har 

mest kunskap om barnets utveckling (Skouteris, Watson & Lum 2012). I denna studie 

handlar det om att det lämnas skriftlig information om barnets lärande och erfarenheter 

vid övergången till förskoleklassen. Denna skriftliga information kan underlätta för 

förskollärarna i förskoleklassen inför planeringen av undervisningen för att skapa goda 

möjligheter till en progression i barnets lärande. Alatalo, Meier och Frank (2014) visar 

även dem på vikten av att främja kontinuiteten för barnet, i sitt forskningsresultat.  

 

Ackesjö (2014) skriver att lärarna i olika skolorganisationer har utvecklats olika genom 

åren och utan gemensamma mål, vilket har resulterat i samverkansbrister då lärarna inte 

talar samma språk. Brister kommunikationen kan det få konsekvenser för barnets 

övergång. Forskning har även visat att förskollärare i olika verksamheter talar och 

tänker på olika sätt, vilket kan bidra till hinder för samverkan. Ett resultat av detta, 

menar Ackesjö, är att verksamheterna kan utvecklas olika beroende på vilken barnsyn 

och vilket lärande och kunskap de olika förskollärarna har. Därmed kan barnets 

övergångar påverkas av de olika förskollärarnas skilda föreställningar (Ackesjö, 2014). 

I en studie gjord i Finland om samverkan vid övergångar från förskola till skola gjord av 

Karila och Rantavuori (2014) finns beskrivet vikten av positiva övergångar: 

 
[...] good relationships between professionals are at the heart of positive transitions. 

   (Karila & Rantavuori, 2014:378).  

 

Karila och Rantavuori (2014) menar att goda relationer mellan förskollärare i förskolan 

och i förskoleklass är essensen av en positiv övergång. Syftet med studien är att få 

kunskaper om fenomenet övergångar från förskola till skola ur ett institutionellt och 

professionellt perspektiv. Vad som händer med barnet vid övergångar och hur 

övergångarna kan göras så mjuka som möjligt är frågor som forskarna ställer sig. 

Metoden forskarna använde var digital enkät, ljudinspelning med transkribering och 

dokument från möten. Ljudinspelningar skedde en gång i veckan under ett år vid 

lärarnas planerings- och utvärderingsmöten. Resultatet från den digitala enkäten visar 

att arbetet i skolan är mer ett ensamarbete medan det i förskolan är ett teamarbete. Det 

visar även på att arbeta relationellt, tillsammans är mycket viktigt och att alla får 

förståelse för varandras verksamheter (Karila & Rantavuori, 2014). 
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Resultatet i Alatalo, Meier och Franks (2014) studie visar vidare på att förskollärarna i 

förskolan inte känner att barnets kunskap är prioriterat från förskoleklassens lärare. 

Vidare nämns att förskollärare i förskolan inte känner att de har något inflytande vid 

överlämningarna utan att det är förskoleklassen och grundskolan som styr innehållet. 

 

4.3 Samverkans möjligheter och hinder 
I detta delkapitel presenterar vi tidigare forskning som är kopplade till vår frågeställning 

om samverkans möjligheter och hinder. 

 

Resultatet i Elvstrand och Lagos (2018) studie visar, precis som Ackesjö (2015) skrivit, 

att hindren för samverkan handlar om både yttre och inre villkor. Det gäller även möten 

som inte går att få till och som handlar om pedagogiska frågor, tid i barngrupp och 

planeringstid samt där respekt mot professionen kan diskuteras. Att kunna diskutera 

pedagogiska frågor skapar samsyn och förståelsen för varandras olika kompetens och 

uppdrag. Forskningsresultatet visar att förskollärare i de olika skolformerna har olika 

barnsyn och syn på barnets kompetens och hur det lär. 

 

Alatalo, Meier och Frank (2014) menar även i sin forskning att besöken i förskoleklass 

som liknar förskolan gynnar barnet. Det minskar skillnaden för barnet när det möter en 

verksamhet som är lik den på förskolan. Är det däremot för likt förskolan kan barnet 

bromsas i sin utveckling eftersom barnet inte får någon utmaning. Genom att 

förskoleklass får skriftlig information om barnets utveckling finns möjligheten att 

främja barnets kontinuitet i utveckling och lärande. Resultatet visar vidare på brist på tid 

och naturliga arenor för samverkan som kan bidra till bristen på samverkan. Även här 

framkommer att förskollärarna i de olika skolformerna har olika barnsyn om barnets 

lärande, vilket blir ett hinder vid övergången. Sekretessregler ses även som en 

begränsande faktor där information om barnet lämnas över till förskoleklass. Reglerna 

tolkas inte entydigt utan kan bli ett hinder när informationen ska lämnas över. 

 

I Skouteris, Watson och Lums (2012) resultat visar det att om barnet är med i olika 

övergångsaktiviteter mellan förskola och förskoleklass som till exempel att träffa 

förskoleklassens blivande klasskamrater utvecklas en högre grad av tillhörighet. Barnet 

får även bättre relationer till nya kamrater än barn utan övergångsaktiviteter.  

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Som inledningsvis redan redogjordes för är syftet med denna studie att synliggöra 

samverkan mellan förskola och förskoleklass. Men specifikt fokus riktas mot 

samverkansorganisation vid övergång från förskola till förskoleklass. I denna studie har 

vi följande frågeställningar: Hur ser de organisatoriska förutsättningarna ut som ges för 

att planera och genomföra samverkan mellan förskolan och förskoleklassen? Hur tar sig 

samverkan mellan förskola och förskoleklass sina uttryck? Vilka möjligheter och hinder 

finns för samverkan? 

 

I relation till ovanstående pekar den tidigare forskning på området sammanfattningsvis 

på att organisationen med övergångarna är komplex och att det finns olika villkor som 

kan påverka hur övergångarna blir. Det finns yttre villkor som handlar om att förskolan 

och förskoleklassen kan ligga på olika platser, vilket innebär en distans mellan 

verksamheterna. De inre villkoren handlar om logiken och de olika traditioner skolan 

och förskolan har (Ackesjö, 2015). 
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Alatalo, Meier och Franks (2014) studie visar att om överlämningarna görs så smidiga 

som möjligt för barnet så blir inte skillnaderna så stora. När barnet möter en miljö som 

är lik förskolans blir barnet tryggt vid övergången. Det handlar om att få kontinuitet för 

barnet och att skolan behöver ta tillvara barnets tidigare erfarenheter och kunskaper som 

grund för barnets fortsatta progression i lärandet. 

 

Elvstrand och Lagos (2018) resultat visar på barnets eget perspektiv på att övergången 

går från stora och kompetenta barn på förskolan till att bli små förskoleklasselever i 

skolan, vilket kan få en negativ påverkan på barnets identitet. Intentionerna finns att 

övergången ska bli bra men det är svårt att realisera visar resultatet från studien. Detta 

beror på att de olika lärarkategorierna inte har kunskap om varandras verksamheter. För 

att barnet ska få goda förutsättningar till fortsatt lärande bör lärarna i de olika 

skolformerna ha en samsyn gällande barnets lärande och kunskaper, samt var barnet 

kommer från och vart de ska. I Ackesjös (2014) resultat visar det att lärarna i 

förskoleklass har en svag förståelse för barnets tidigare kunskaper och erfarenheter vid 

en övergång, vilket kan leda till svårigheter i barnets utveckling och progression. 

 

Resultatet Skouteris, Watson och Lum (2012) visar att samverkan är viktig för både 

respekten och kommunikationen mellan lärarna, barnet och vårdnadshavarna. För att 

säkerställa samverkan är det viktigt att ha respekt för varandras verksamhet. Detta 

bidrar till en smidig övergång för barnet. Förskollärarna i förskoleklassen värderar 

skriftlig information om barnets utveckling från förskollärarna i förskolan eftersom de 

har mest kunskap om barnets utveckling. Brister det i kommunikationen kan det bli 

konsekvenser i barnets övergång menar Ackesjö (2014). 

 

Forskning visar även att förskollärare i olika verksamheter talar och tänker på olika sätt, 

vilket kan bli ett hinder i samverkan. Verksamheterna utvecklas olika beroende på 

vilken barnsyn och vilket lärande och kunskap de olika förskollärarna har. Därför kan 

barnets övergång påverkas av dessa olika skilda föreställningar (Ackesjö, 2014). 

 

En positiv övergång menar Karila och Rantavuori (2014) blir det av goda relationer. 

Resultatet visar även på att arbeta i skolan är mer ett ensamarbete medan i förskolan är 

det ett teamarbete. Det är viktigt att arbeta relationellt och tillsammans samtala för att 

alla ska får mer förståelse för varandras verksamheter. Alatalo, Meier och Franks (2014) 

resultat visar även på att förskollärarna i förskolan inte tycker att barnets kunskap är 

prioriterat från förskollärarna i förskoleklassen. De känner heller inte att de har något 

inflytande vid överlämningarna utan det är förskoleklass som styr innehållet. 
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5 Samverkan – studiens teoretiska utgångspunkt 
I det här avsnittet tas begreppet samverkan upp som teoretisk utgångspunkt i denna 

studie. Begreppet samverkan förklaras först och även skillnaden mellan samverkan och 

samarbete. Därefter förklaras de olika förutsättningar som tolkas som centrala för 

samverkan. 

 

5.1 Samverkan 

Begreppet samverkan förklarar Lindberg (2009) med att det är människor som möts i 

interaktion och gör något tillsammans mot gemensamma mål. Till skillnad mot 

begreppet samarbete, som innebär att arbeta tillsammans, precis som förskollärarna 

också gör i en övergång. Interaktionen kan vara både spontan och planerad i förväg, 

vilket dessa övergångssamtal brukar vara. Likheten är att människor möts i interaktion 

medan skillnaden i begreppet samverkan är att det finns ett uttalat syfte och ett 

gemensamt mål med interaktion, till skillnad mot samarbeta som innefattar all möjlig 

interaktion, även den som vi inte tänker på att vi gör (Lindberg, 2009). Samverkan 

handlar om en arbetsprocess, handlingar som görs tillsammans mellan olika 

organisationer, för att föra över kunskap eller lösa ett problem som organisationen inte 

löser på egen hand. Berth Danermark (2005), professor i sociologi vid Örebros 

universitet, har forskat om samverkansprocesser och beskriver samverkan och 

förutsättningar som finns för själva samverkandet. Danermark menar att god samverkan 

innehåller tre delar/förutsättningar: 1) Organisationen måste i ett tidigt stadie 

klargöra de organisatoriska strukturer som finns för samverkan; även klargöra 

beslutsfattningen och vilka delar som delegerats ut och vilka som fått delegeringen till 

sig. 2) Regelverket är viktigt på grund av att ansvarsfrågan ligger där och vad en ledning 

kan delegera ut i verksamheterna. Regelverken kan också leda till ett ojämlikt 

förhållande då olika verksamheter har olika grad av ansvar enligt gällande lagar. 3) 

Kommunikation som när det inte fungerar är ett hinder för samverkan. För att undvika 

detta hinder behöver parterna vid en samverkan få en förståelse för varandras synsätt 

och traditioner och sedan kunna kommunicera runt dem. Detta för att komma vidare i 

samverkan och inte hamna i en kamp om vilket synsätt som är det rätta. Olika 

yrkesgrupper har olika yrkesspråk som kommuniceras och där kan det skilja i den 

jargong som yrkesgrupperna har. De olika synsätten kan minskas genom att 

yrkesgrupperna är medvetna om sin yrkesjargong och undviker den. Danermark menar 

vidare att det underlättar en samverkan om personerna tar del av varandras yrkesspråk - 

begreppsapparat. Kommunikationen och språket kan även vara ett maktmedel, för att 

utestänga någon eller för att undergräva någons auktoritet (Danermark, 2005). 

 
5.1.1 Organisatoriska förutsättningar 

Den första förutsättningen för samverkan handlar om de organisatoriska förhållandena 

som beskriver vilka som fattar beslut och hur organisationen ser ut. Är organisationen 

platt eller hierarkisk? Har de som samverkar befogenheter att fatta egna beslut eller 

behöver de återkomma med beslut efter att ha rådfrågat och fått tillåtelse av rektor? 

Finns förtroende från ledningen så kan rektorn delegera beslutsrätten till de som är med 

i en samverkansprocess. Enligt Danermark (2005) kan de här organisatoriska 

förutsättningarna försvåra en samverkan, med irritation, ineffektivitet och förseningar 

som påföljd. I denna studie handlar det om vilka förutsättningar förskollärarna i förskola 

och förskoleklass har för övergångarna. Kan förskollärarna ta egna beslut eller måste 

eventuella frågor beslutas av rektor? Känner förskollärarna i förskolan att de kan sätta 

villkor i överlämningarna eller är det förskoleklass som sätter villkoren? 
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5.1.2 Regelverk 

Den andra förutsättningen gällande samverkan handlar om det regelverk som finns runt 

samverkan. Ett regelverk som styrs av lagar och förordningar, som Skollagen och 

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen (SFS, 2010:800; Olsson, 2017). Det gör att 

inom en samverkansprocess möts olika professioner och de har enligt lag olika ansvar 

vilket, enligt Danermark (2005), resulterar i ojämlika positioner eller roller. Lagar och 

förordningar kan även hindra samverkan, men här menar Danermark att det behöver 

kontrolleras, så det inte är ett sätt att förhindra ett nytt arbetssätt eller nya rutiner. Det 

kan även handla om okunskap gällande regelverk. Vanligtvis är inte lagar och 

förordningar ett hinder för samverkan. För att underlätta samverkan där Offentlighets- 

och sekretesslagen eventuellt blir ett hinder behövs det i början av ett 

samverkansprojekt preciseras vilken information som ska delas och kommuniceras 

(Danermark, 2005). Lutz (2013) nämner även han att sekretessen kan bli ett hinder. Det 

kan bli en etisk konflikt när samtycket har hämtats från vårdnadshavarna, men en 

osäkerhet hos förskollärarna finns som resulterar i att viktig information kan utelämnas 

vid överlämningssamtal. Förskollärare kan förekomma sekretessen genom att få 

samtycke från vårdnadshavarna eller så kan förskollärarna hävda generalklausulen, 

vilket menas att information förs över för barnens bästa (Olsson, 2017). För barnets 

bästa slår även Skollagen fast i kapitel 1, §10 att all utbildning ska ha barnets bästa som 

utgångspunkt, även i den nya lagändringen från 2018 i kapitel 3, §12 j, så ska 

information föras över om barnet som underlättar en övergång mellan skolformer (SFS, 

2010:800; SFS, 2018:1098). Det finns även andra regelverk som styr möjligheten till 

samverkan, som olika interna regler, fackliga avtal eller yrkesetiska koder (Danermark, 

2005) som vi inte går in på i denna studie. Vid samverkan för övergången förskola och 

förskoleklass finns framskrivet i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att särskilt 

lyfta fram barn i behov av särskilt stöd när information förs över. Det står även 

framskrivet att det ska finnas samarbetsformer som bidrar till att förbereda barn och 

vårdnadshavare inför övergång.  

 
5.1.3 Tradition, kommunikation och skilda synsätt 

I dagens välfärdsstat beskrivs samverkan som den nya arbetsformen (Lindberg, 2009). 

Det handlar om den tredje förutsättningen som Danermark (2005) beskriver, att se 

samverkan som en process, att förstå de traditioner och skilda synsätt som finns i en 

samverkansprocess, även kommunikation som makt och yrkesspråk. Danermark (2004) 

poängterar att makt kan grundas på professionell status och att det ofta ligger som en 

känsla hos individen om denne har hög eller låg status. Samverkan bör genomsyras av 

känslan av jämlikhet för att samverkan ska fungera väl. Danermark (2005) menar att en 

god samverkan är att känna till varandras synsätt och kunna kommunicera med varandra 

om synsätten. Det är här det oftast blir fel eftersom samverkan innebär möten med olika 

människor med olika utbildning och yrkesspråk, vilket blir problem. Därför är det 

viktigt att lära känna varandras verksamheter och visa respekt för varandra. 

 

Samverkansteorin ska i studien synliggöra de organisatoriska förutsättningar som 

förskollärarna har för att samverka vid barnets övergång från förskolan till 

förskoleklassen. Vidare ska samverkansteorin visa på de regelverk som finns för 

förskollärarna att förhålla sig till samt hur de olika traditionerna påverkar samverkan. 

Till sist ska vi belysa kommunikationen och om det finns skilda synsätt utifrån 

samverkansteorin. 
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6 Metod 
I detta avsnitt finns valet av metod, genomförandet och bearbetningen av data, urvalet 

och de etiska överväganden som vi gjort i samband med denna studie. Vi presenterar 

kort de intervjuade. Vi beskriver intervjun som metod och studiens kvalitativa kriterier 

för att sedan avsluta med en metoddiskussion. 

 

6.1 Kvalitativ studie 

Studien är kvalitativ och utfördes genom personliga semistrukturerade intervjuer. En 

viktig anledning till valet av den metoden är att det gav möjlighet att följa upp svaren 

vid intervjun med följdfrågor, för att få ett djup i intervjuerna. Fördelen med intervjuer 

är att de är planerade i förväg till en lämplig tid och plats. Detta bidrog till att vi fick bra 

gensvar på våra intervjuförfrågningar. Genom kvalitativ data gavs möjligheten att få en 

djupare kunskap av de intervjuade personernas kunskaper och erfarenheter (Denscombe, 

2018). 

 

Under intervjuerna var det informantens tankar och uppfattningar som skulle komma 

fram. För att förbereda intervjuerna gjordes en intervjuguide med frågor att förhålla oss 

till (se bilaga A). Den som intervjuar ges möjlighet att vara flexibel och kunna ändra om 

i ordningsföljden av ämnen/frågor på listan. I en semistrukturerad intervju kan den 

intervjuade vara mer beskrivande med sina svar eftersom frågorna är mer öppna och 

därmed gavs utrymme att utveckla sina idéer. Det blir mer djupgående och detaljerad 

data vid genomförandet av intervjuer. Här gäller det att ha relativt öppna frågor för att 

inte leda eller påverka den intervjuade personen (Denscombe, 2018). Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av en Ipad eller en mobiltelefon beroende på tillgängligheten. På 

detta sätt så får man med allt som sägs och det är då lätt att gå tillbaka för att lyssna 

igen, samtidigt som att man kan vara lyhörd hela tiden på den intervjuade (Bryman, 

2018; Kihlström, 2007). 

 

6.2 Urval 
Urvalet som sker i studien är ett subjektivitetsurval, vilket enligt Denscombe (2018) 

handlar om att informanterna väljs ut på grund av den erfarenhet informanterna har. I 

vår studie innebär det att informanterna skulle ha erfarenhet av övergångar mellan 

förskola och förskoleklass. Urvalskriterierna orienterade sig på för studien relevanta 

aspekter (Denscombe, 2018), vilka är arbetslivserfarenhet av övergångar till 

förskoleklass och att informanterna innehar en förskollärarlegitimation. Detta för att vi 

ville få en spridning på arbetslivserfarenheten, samt att våra informanter har gått en 

akademisk utbildning och att alla på så vis har samma utbildningsnivå, det vill säga en 

förskollärarexamen. Sammantaget genomfördes fyra intervjuer, varav två med 

förskollärare på förskolor och två med förskollärare i förskoleklasser. En personlig 

kontakt togs med de tilltänkta informanterna för att se om intresse fanns för att 

medverka i denna studie.  

 
6.2.1 Presentation av intervjuade förskollärare 

Vi har intervjuat fyra förskollärare, två på förskolan och två i förskoleklassen. Alla 

förskollärare är utbildade och innehar förskollärarlegitimation. Vi kommer här att 

presentera förskollärarna med fiktiva namn. 

 

Förskolläraren Hanna arbetar på en förskola med tre avdelningar. Den avdelningen 

Hanna arbetar på har barn i 4-5 årsåldern. Hanna har arbetat som förskollärare i två år. 
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Förskolläraren Ulrika arbetar på en förskola med två avdelningar. Den avdelningen 

Ulrika arbetar på har barn som är 4-5 år. Ulrika har arbetat som förskollärare i 15 år. 

 

Förskolläraren Hille arbetar i en förskoleklass. Grundskolan där Hille arbetar är en F-6 

skola och tre-parallellig. Hille har arbetat som förskollärare i 28 år. 

 

Förskolläraren Malin arbetar i en förskoleklass. Grundskolan där Malin arbetar är en F-

6 skola och fyr-parallellig. Malin har arbetat som förskollärare i 6 år. 

 

6.3 Genomförande och bearbetning av data 
Forskningsfrågorna låg till grund för intervjuguiden. Det genomfördes fyra personliga 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare, två på förskolor (äldrebarnsavdelningar) 

och två i förskoleklasser, som skulle svara på våra forskningsfrågor. Det var öppna 

frågor till den intervjuade för att få så mycket empiri som möjligt till undersökningen. 

Vi tog en personlig kontakt med de tilltänkta intervjupersonerna i förväg för att se om 

intresset fanns för att ställa upp i vår undersökning. Samtliga tillfrågade svarade ja till 

att medverka och vi skickade därefter ut missivbrevet (se bilaga B). Även 

intervjuguiden skickades till förskollärarna i förväg så att de skulle hinna förbereda sig 

inför vår intervju. Vid intervjun, menar Kihlström (2007), finns det en del praktiska 

aspekter att tänka på. Intervjun ska exempelvis genomföras på en lugn och avskild plats 

för att inte intervjun ska avbrytas eller störas. Planering innan intervjun är viktigt, så 

inte saker glöms, till exempel att ta med penna, block, laddare till Ipad eller mobil då 

det är inspelningsverktyg. Placeringen vid intervjun är också något som är viktigt. Den 

som intervjuar och den intervjuade ska ha ögonkontakt så det inte känns som en 

onaturlig situation. Intervjun bör inte ta mer än max en timme eftersom tröttheten kan 

infinna sig efter det. Det är även viktigt att tiden inte är för kort för då blir det en 

tidspressad situation (Kihlström, 2007). Efter intervjun transkriberades all empiri vi fått 

in när vi har intervjuat. Vi gjorde en abduktiv analys av materialet, genom att tematisera 

empirin och skriva rubriker och underrubriker, dels för att kategorisera men också för 

att läsaren ska kunna navigera i den senare texten (Sohlberg & Sohlberg, 2019; Thurén, 

2007). Vid våra intervjuer i denna studie skedde tre av intervjuerna på en avskild plats 

och förblev ostörda. Den teknik som var med för att göra ljudupptagningen fungerade 

felfritt. En av intervjuerna gjordes via telefon och där vet vi inte om respondenten satt 

avskilt, men det var inget som störde när intervjun gjordes, däremot fanns det vid något 

tillfälle i ljudupptagningen under telefonintervjun lättare ljudstörningar, som dock inte 

påverkade transkriberingen nämnvärt. Intervjuerna varade mellan 20-40 minuter. 

 

6.4 Etiska ställningstagande 
I denna studie har vi utgått från de forskningsetiska principerna. Dessa forskningsetiska 

principer är till för att ge deltagarna i studien skydd. Det skrivs ett missivbrev, där de 

etiska råden beskrivs för dem som ska intervjuas, för att de ska veta vilka rättigheter de 

har i samband med studien. Björkdahl Ordell (2007) skriver fram de fyra huvudkraven; 

Informationskravet som handlar om att informera dem som kommer att medverka i 

studien om syftet med forskningen. I studien har vi informerat alla som deltagit om vårt 

syfte med denna studie. Samtyckeskravet som handlar om att deltagarna i studien har 

rätt att bestämma om sitt eget deltagande och medverkan, men även att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan i studien utan att behöva motivera sitt val. Inför varje 

intervju har deltagarna tillfrågats om de vill delta i denna studie, men också att de när 

som helst kan välja att avsluta sitt deltagande. Alla tillfrågade har valt att delta fullt ut i 

våra intervjuer. Vidare informerades informanterna om nyttjandekravet, det vill säga att 
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det insamlade materialet endast får användas till vår studie. I den här studien informeras 

deltagarna om att det insamlade materialet ska förstöras efter att vår undersökning är 

klar, det vill säga att materialet inte kan användas till annat än vår studie (Björkdahl 

Ordell, 2007; Vetenskapsrådet, 2011). Till sist Konfidentialitetskravet som handlar om 

information om de som deltar i en studie och att informationen ska behandlas på ett sätt 

så deras identitet inte röjs. Konfidentialitetskravet handlar också om hur forskare 

förvarar det insamlade materialet. Vi informerade våra deltagare om att de kommer få 

fiktiva namn och att förskolan eller skolan de arbetar på också avidentifieras. Vi 

informerade också att de inspelade intervjuerna förvaras så de inte kan kommas åt av 

obehöriga, allt för att skydda våra informanter. Det finns forskningsetik som forskare 

ska ta hänsyn till som talar om hur den intervjuade får behandlas (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

I det missiv som skickades ut till de fyra tillfrågade förskollärarna i vår studie, fanns 

information om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de när som kunde 

avbryta sitt deltagande. Där fanns även information om att intervjun kommer att spelas 

in för att sedan transkriberas inför analysen, men att alla personer, skolor och förskolor 

kommer att få fiktiva namn, vilket är ett bra sätt att ge anonymitet (Vetenskapsrådet, 

2017). I missivet stod det även att intervjun tog mellan 30 och 40 minuter att 

genomföra. Det insamlade materialet förvaras så inga obehöriga kan ta del av det.  

 

6.5 Trovärdighet, pålitlighet, och överförbarhet 
Bryman (2018) menar att trovärdighet handlar om studien är gjord på ett korrekt sätt. I 

vår studie har vi följt de riktlinjer som litteraturen menar ska följas vid en 

forskningsstudie. Det vi inte gjort i vår studie handlar om det trovärdighetskriteriet som 

Bryman (2018) beskriver, att resultatet ska tillbaka till respondenterna för synpunkter. 

Kihlström (2007) skriver att när empirin efter intervjuerna i en kvalitativ forskning 

bearbetas så är det bra att ta med citat från respondenten. Det gör att resultatet får större 

trovärdighet i studien. Enligt Bryman (2018) handlar pålitligheten om hur vi i vår studie 

har påvisat alla aspekter av studien, vi har ett problemområde, syfte och 

frågeställningar. I vår studie har vi tydligt visat våra metoder och metodval. Vi har 

också kunnat styrka vårt resultat med tidigare forskning något som Bryman (2018) 

menar stärker pålitligheten. Överförbarhet beskriver Bryman (2018) är hur vårt resultat 

skulle kunna implementeras i andra förskolor och förskoleklasser. Vi anser att vår studie 

är överförbar. Vi har intervjuat förskollärare i olika ålder och med varierande 

yrkeserfarenhet, på olika förskolor och i olika förskoleklasser.  

 

6.6 Metoddiskussion 
I denna studie genomförs fyra stycken semistrukturerade intervjuer med förskollärare. 

Två intervjuer genomförs med förskollärare i förskolan och två med förskollärare i 

förskoleklass. När det blir få intervjuer kan det bli svårt att få en större tillförlitlighet i 

studien, menar Denscombe (2018). Medan Kihlström (2007) betonar citaten från 

respondenterna och dess betydelse i texten för studiens trovärdighet. Men Bryman 

(2018) understryker att i kvalitativ metod är det viktigare att intervjun går på djupet än 

att det finns ett större antal intervjuer, eftersom målet med en kvalitativ studie ligger 

mer på att förstå ett fenomen på djupet än att kunna dra statistiska slutsatser. 

Denscombe (2018) menar att för oss som forskare så har vår bakgrund, våra värderingar 

och våra övertygelser en stor betydelse för den kvalitativa undersökningen. Även 

Bryman (2018) påtalar effekten av intervjuaren i de svar som respondenten lämnar, då 

en intervjusituation inte är ett normaltillstånd för respondenten. 
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En av intervjuerna fick dock genomföras via telefon, på grund av sjukdom, vilket kan 

påverka möjligheten att ställa följdfrågor eller möjligheten att se och tolka 

kroppsspråket på den förskollärare som intervjuas. Trots att den icke verbala 

kommunikationen är viktig (Denscombe, 2018), kunde intervjun genomföras utan större 

problem och liknade i sitt upplägg till största del de intervjuerna som genomfördes på 

plats. De andra tre intervjuerna skedde i förskolans respektive förskoleklassens lokaler. 

Som tidigare nämnts, valdes förskollärarna genom ett subjektivitetsurval, det vill säga 

att förskollärarna handplockades utifrån ett erfarenhetsperspektiv (Denscombe, 2018). 

Förskollärarna som valdes skulle ha erfarenhet av övergångar mellan förskola och 

förskoleklass, samt ett olika antal år arbetslivserfarenhet för att avbilda en viss variation 

i urvalet. 

 

Vi valde att ljudinspela alla intervjuer för att sedan transkribera dem. Att göra 

transkriberingar av ljudfiler är mycket tidskrävande - speciellt vid långa intervjuer. Vi 

valde denna metod för att få den bästa tillförlitligheten som möjligt på vår studie i 

bearbetningen av det empiriska materialet. En fördel med semistrukturerade intervjuer 

är att den är mer flexibel och frågorna ställs inte i en specifik följd, utan följer den som 

intervjuas och de svar som lämnas. Datan blir med hjälp av transkriberingen lättare att 

analysera än endast en ljudupptagning. Transkriberingen gör även att det blir lättare för 

forskaren att jämföra data och göra en mer detaljerad sökning av datan. En nackdel som 

transkriberingen för med sig är den mängd sidor av empiri som även en kortare intervju 

kan generera (Bryman, 2018; Denscombe, 2018). 

 

I början av denna studie var tanken att göra en internetbaserad intervju med frågor som 

mailats ut. Men vi vill ha en intervju som går mer på djupet, där vi kan ställa följdfrågor 

direkt, varför denna metod valdes bort. Vi beslutade oss för att genomföra personliga 

intervjuer för att få så mycket empiri som möjligt. Nackdelen med intervjuer är även, 

som Denscombe (2017) skriver, att empirin måste transkriberas innan en analys, vilket 

är tidskrävande. Lantz (2014) menar att personliga intervjuer är tidskrävande men 

ibland nödvändiga för att säkra kvaliteten i det empiriska materialet. En risk är även att 

man kan påverka den intervjuade med tonfall eller ens sätt att förklara något. Ett annat 

val vi gjorde handlar om den telefonintervjun som genomfördes i denna studie. På 

grund av respondentens relevans för studien, valde vi att genomföra intervjun över 

telefon stället för att behöva välja bort respondenten. Fördelen med en telefonintervju är 

att det går snabbare än en personlig intervju. Nackdelen är att bortfallet av svar kan vara 

högre vid en telefonintervju och vi vet inte med säkerhet om den intervjuade satt i en 

ostörd miljö (Lantz, 2014). Det vi kunde välja istället var att göra intervjun via 

videolänk som Skype eller Facetime för att intervjun skulle bli mer personlig (Bryman, 

2018). 
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7 Resultat och analys 
Syftet med denna studie var att synliggöra samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. Specifikt fokus riktades mot samverkansorganisation vid övergång från 

förskola till förskoleklass och de frågor som sökte sina svar var: Hur ser de 

organisatoriska förutsättningarna ut som ges för att planera och genomföra samverkan 

mellan förskolan och förskoleklassen? Hur tar sig samverkan mellan förskola och 

förskoleklass sina uttryck? Vilka möjligheter och hinder finns för samverkan? 

 

Här kommer vi att synliggöra vårt resultat av de intervjuer vi gjort för att synliggöra 

samverkan mellan förskolan och förskoleklassen vid barnets övergång. I resultatet ska 

vi skapa en djupare förståelse för samverkans möjligheter och hinder. Vi kommer att 

analysera intervjuerna utifrån de organisatoriska förutsättningarna, hur samverkan tar 

sig uttryck samt vilka möjligheter och hinder som finns för samverkan. Vi tar även ett 

samverkans teoretiskt grepp om intervjuerna och analyserar utifrån de skilda synsätten 

och de olika regelverk som finns att förhålla sig till. 

 

Vi presenterar kort förskollärarna igen: Hanna och Ulrika arbetar på förskolor. Hille och 

Malin arbetar i förskoleklasser.  

 

7.1 Organisatoriska förutsättningar 

När det handlar om de organisatoriska förutsättningarna ser vi att det både finns 

kommungemensamma planer och riktlinjer som styr samverkan mellan förskolan och 

förskoleklassen vid barnets övergång. En förskola som saknade planer och riktlinjer 

hade haft en övergång kantad av svårigheter och håller nu på att utarbeta en plan. De 

beskriver samverkansgrupper som träffas för att planera, utvärdera och utveckla 

planerna och riktlinjer. Ulrika berättar i sin intervju att de har samverkansplanen som ett 

årshjul, där samverkans olika delar ligger utlagda för att inte någon del i planen ska falla 

bort. Även uppföljning och utvärdering av tidigare samverkansinsatser och övergångar 

ligger i årshjulet. I alla intervjuerna samverkas det mellan förskola och förskoleklassen, 

och det är förskollärarna i förskolan som lämnar över och förskollärarna i förskoleklass 

som tar emot, samt specialpedagog och/eller rektorer, som ingår i 

samverkansgrupperna. 

 

Det är inte någon förskollärare i studien som känner att de får extra planeringstid för att 

kunna organisera samverkan, utan den här tiden tas från den ordinarie planeringstiden 

eller att förskolläraren får tid att gå undan av sina kollegor i sitt arbetslag. 

 
…..jaa… vi …….får ingen extra planeringstid eller så…inför det 
eller så utan de får ske på våra …ähm….våra AE-tillfällen ..våra 
träffar tillsammans med övriga förskollärare på skolan ….som vi 
planerar för va vi förväntar oss från förskolans håll… 

   (Malin, förskoleklass) 
 

Även Ulrika uttrycker planeringstiden på sin förskola som ett problem som de löser 

genom att kollegorna i arbetslaget ger varandra förutsättningar att planera utöver den 

ordinarie planeringstiden på två och halv timme. 

 

Inför övergången ser vi i intervjuerna med Ulrika, Hille och Malin att det samverkas 

med andra professioner vid barnets övergång till förskoleklass. Det kan handla om 

hörselpedagoger, logopeder eller psykologer. Den enda som inte visste vilka andra 
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professioner som fanns med i en samverkan var Hanna. Det kan handla om att Hanna 

saknade kunskaper i området. 

 

Det framkommer i resultatet att det är rektorer eller specialpedagoger som är 

sammankallare samt organisatörer av samverkansträffar och utarbetandet av planer. 

Rektorer som ytterst ansvariga och specialpedagoger har fått det delegerat till sig. 

Hanna berättar att nu är det rektorerna från förskolan som dragit igång samverkan. Och 

det på grund av att förskollärarna inte kände sig trygga med förra årets övergång som 

leddes av dåvarande rektorn på grundskolan. 

 

Danermark (2005) menar att i en hierarkiskt ordnad organisation är beslutsfattarna de 

som sitter högst upp i den hierarkiska pyramiden och i detta fall rektorerna. I alla fyra 

intervjuerna är det rektorerna som fattar besluten. I det stödmaterial som Skolverket 

tagit fram, Övergångar inom och mellan skolor och skolformer (Skolverket, 2014), 

beskrivs styrningen av samverkan som en framgångsfaktor. Ledningens syn på 

samverkan är det som beskrivs som styrning, det vill säga ledningens syn på samverkan 

kan vara en framgångsfaktor (Skolverket, 2014). När det finns personer i en 

samverkansgrupp som fått beslutsfattningen delegerat till sig och andra i gruppen inte 

kan fatta egna beslut, kan det bli problem och obalans i gruppen. Detta kan leda till 

irritation och förseningar som följd. Genom att rätt person måste fatta besluten blir ofta 

arbetet ineffektivt. Att inte beslutsrätten delegeras kan bero på att ledningen saknar 

förtroende för dem som ingår i gruppen för samverkan eller att rektorn vill besluta allt 

själv och skulle då tvingas släppa kontrollen (Danermark, 2005). Detta nämner Hanna 

som ett stort problem på hennes arbetsplats förra året när skolans dåvarande rektor 

beslutade allt själv. 

 
[...]förra året var det en ny rektor o då skrotade hon dä materialet som 
hade arbetats fram o så gör vi på mitt sätt. Eh..vilket inte blev bra. 
O det blev då ingen..äh,..ingen planering eller vi från förskolan kändes 
inte som att det var en planerad utan de blev lite ihop hafsat och man 
slängde ut en massa datum som inte vart bra ..eh och det fanns ingen 
kommunikation mellan förskola o skola utan rektorn bestämde att nu 
kör vi de här datumen som ni får komma ner o hälsa på [...]  

   (Hanna, förskola) 
 

Denna övergång beskriver Hanna som bristfällig, med problem i kommunikationen 

mellan förskolan och förskoleklassen. Hanna berättar att detta resulterar i att kommunen 

ser över rutinerna och håller på utarbeta planer för övergången till förskoleklass. 

  
7.1.1 Regelverk 

Hanna nämnde att det fanns både kommunala och interna riktlinjer för samverkan men 

dessa användes inte utan den förre rektorn förkastade allt material och körde på sitt eget 

sätt, vilket inte blev bra i slutändan. 

 
[...]förra året var det en ny rektor o då skrotade hon dä materialet som 
hade arbetats fram o så gör vi på mitt sätt. Eh..vilket inte blev bra. 
O det blev då ingen..äh,..ingen planering eller vi från förskolan kändes 
inte som att det var en planerad utan de blev lite ihophafsat och man 
slängde ut en massa datum som inte vart bra ..eh och det fanns ingen 
kommunikation mellan förskola o skola utan rektorn bestämde att nu 
kör vi de här datumen som ni får komma ner o hälsa på ..varav en av 
dagarna låg på våran kompetensutvecklingsdag så vi kunde inte följa 
med så den vart skrotad så då vart det två dagar istället för tre och det 
va jättemycket olika bud från lärare och rektor hon sa en sak o lärarna 
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en annan sak och vi kände oss ……inte riktigt välkomna ..ner till 
skolan.   

(Hanna, förskola) 

 

Hanna beskrev vidare de gemensamma rutinerna som nu tagits fram inför övergången i 

år. Det handlade om besök för barnen där de fick träffa förskollärare från förskoleklass. 

Dialogmöten var även inbokade för rektorer och förskollärare. De gemensamma 

dokumenten höll på att arbetas fram. Malin påpekade att det fanns interna och 

kommunala riktlinjer för samverkan vid övergång och var fortfarande under utveckling. 

Det var samma gemensamma rutiner som Hanna nämnde. Det var besök av 

förskollärarna från förskoleklassen i förskolan och barnen från förskolan kom på besök 

till skolan. Hanna påpekade även här att det var sekretessen som regelverk som kunde 

vara till nackdel ibland. Hille berättade att det fanns kommunala riktlinjer som satts upp 

tillsammans med förskolan. I de riktlinjerna fanns en tidsplan för hur samverkan skulle 

se ut, när föräldramöten skulle ske och plan för samtal och när samverkan skulle 

utvärderas. 

 
[...] det fanns någon gammal plan men det var inte alltid den följdes eeee 
utan det handlade mycket om, nått år vet jag att det var vi som fick 
sköta allt med kontakten åå när vi ska ha besöken och så att vi fick 
sköta mycket av det som kanske ska ligga hos rektorer och 
specialpedagog.   

(Hille, förskoleklass) 
 

Innan denna plan skötte lärarna allt från kontakter till planerandet av besök. De här 

ansvarsområdena menade Hille borde ligga på ledningsnivå. Ulrika hade en 

samverkansplan med ett årshjul på deras intranät där de kommunala riktlinjerna fanns 

att följa samt det dokument som låg till grund för överlämningssamtalet. Den planen 

hade rektorerna på skolan och förskolan satt upp gemensamt. 

 

Det fanns interna riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i alla respondenters 

verksamheter - något som Danermark (2005) beskriver som interna regler. Danermark 

skriver vidare även att ledningen borde ha en aktiv roll genom hela 

samverkansprocessen. Är ledningen istället passiv och frånvarande kan det leda till 

konsekvenser för samverkan. Vi såg i intervjuerna med Hille, Ulrika och Malin att 

ledningen var aktiv och närvarande medan i intervjun med Hanna var ledningen aktiv 

men inkluderade inte personalen, vilket hade lett till problem på andra hållet med 

inställda träffar för barnen. Hanna beskrev att det inte blev en bra övergång för barnen. I 

en samverkansprocess behöver samverkan tidigt klargöras om vilka lagar och regler 

som ska styra arbetet. Det behövdes även redas ut vem som ägde rätten att besluta vad 

samt var besluten fattas (Danermark, 2005). 

 

Det som framkom i alla intervjuerna handlade om barnets bästa. Nu, när 

Barnkonventionen blivit svensk lag, verkade förskolorna och grundskolorna vara 

medvetna om att alltid ha barnets bästa för ögonen. I stödmaterialet Övergångar inom 

och mellan skolor och skolformer poängterades att förskollärarna skulle ha ett 

“konsekvent barnperspektiv” (Skolverket, 2014, s. 31) vid samverkan för övergångar 

mellan skolformer. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) föreskriver att det ska 

finnas samverkansformer för att förbereda barnet inför övergången mellan 

verksamheterna. Det här såg vi i alla intervjuer, precis som att det samverkas för barn i 

behov av särskilt stöd, då det samverkades även med andra professioner i tre av 

intervjuerna. I intervjun med Hanna så framkom inte information om samverkan mellan 

olika professioner. Det som var förvånade var att ingen såg det som hinder att de hade 
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olika sekretessgrad, något som Danermark (2005) skrev fram som ojämlika roller. I 

likhet med det Alatalo, Meier och Frank (2014) skriver om sekretessen som ett hinder 

visar vårt resultat vidare att så inte var fallet. Det fanns inte heller olika syn på de 

regelverk som finns, utan alla respondenter var samstämmiga i intervjuerna, i den 

bemärkelsen att alla ansåg att regelverken och sekretesslagen var inget hinder och att 

barnets bästa var det viktigaste vid överlämning. 

 
7.1.2 Tradition, kommunikation och skilda synsätt inom samverkan 

Det framkom i intervjuerna att de skilda synsätten mellan förskollärarna i förskolan och 

i förskoleklassen fortfarande fanns, men att det med åren hade blivit mycket bättre. 

Dock så fanns gamla synsätt fortfarande kvar hos en del förskollärare: 

 
(Skratt) ja jag har ett rätt färskt minne som jag reagerade väldigt 
starkt mot och det faktiskt i höstas så när barnen kom nä det var 
det barnen som kom i höstas så förra våren kom på besök så brukar 
vi samla barnen och pratade lite om vad dom det är hur de va i 
förskoleklass och hur de tycker det ska bli å så där och då frågade 
vi barnen; hur tycker ni det ska bli och börja skolan? Var av en 
pedagog från förskolan fräser till att ”skolan börjar man inte förens 
man börjar i ettan” å redan där, då får man verkligen… det är ett 
helt annat synsätt ju å jag blev väldigt väldigt ställd måste jag 
säga när hon fräste ifrån så. 

    (Hille, förskoleklass) 
 

I citatet ovan visade förskolläraren i förskoleklassen på en händelse vid ett besök från 

förskolan, där förskolans pedagog hade ett synsätt som skiljde sig från andra pedagogers 

och då hade förskoleklassen varit obligatorisk i ett år och ingått i grundskolan. Även 

Ulrika nämnde att hon kände att hon har lägre status eftersom hon arbetar på förskolan. 

Hon nämnde att det var “vibbar” som hon plockade upp av vad som sades, att det var 

mer en känsla hon fick. Vidare menade Ulrika att det har mycket med skolans rektor att 

göra eftersom de har bytt rektor och det inte var på samma sätt längre. Den nya rektorn 

på skolan såg fördelarna med förskolans arbetssätt i skolan. 

 

Hille nämnde att en svårighet kunde vara att förskoleklass och förskolan hade olika syn 

på vad det skulle samverkas i och synen på varandras professioner. Hon menade att om 

det fanns en samverkan och att de samtalade med varandra, vad de gör i de olika 

verksamheterna så blir det lättare att arbeta för en bättre övergång för barnen. Det 

framkom även skillnad i synsätten vad de gällde förväntningar som Hanna trodde att 

förskoleklassens förskollärare hade på vilka kunskaper barnen skulle ha med sig från 

förskolan upp till skolan. Hanna sa att för att det ska bli en behagligare övergång för 

barnet så behövde man olika kunskaper från förskolan. Till exempel att kunna stå i led 

innan man började förskoleklass. 

 

Idag hade de mer insyn i varandras verksamheter och en större förståelse för varandras 

professioner. Både Ulrika och Hille nämnde att detta skulle behövas ännu mer insyn och 

förståelse för varandras verksamheter. Ulrika som arbetar på förskolan kände att 

förskoleklassen har en annan syn på barnets kunnande och vad som var viktigt att 

överlämnas än vad förskolan hade. 

 
[...] jag känner också någon gång har man lämnat över och så har 
man sagt att… hör av er om det är så… det finns ju barn aaaa som har 
det jobbigt och behöver mer stöd från vuxna eeee att man kan höra 
av sig, bättre fråga en gång för mycket, kom tillbaks till oss och fråga, 
använd oss vi finns ju här å då känner man ibland att dom inte tar den 
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chansen utan, vi ska fixa detta själva liksom, ja  
(Ulrika, förskola) 

 

Ulrika beskriver en möjlighet som förskoleklassens lärare hade att återkomma till 

förskolan med frågor om det var något som dykt upp runt ett barn. Ulrika påpekade att 

de poängterar detta vid övergången men att det sällan används. Ulrikas bild av det var 

att förskoleklassens lärare inte nyttjar detta erbjudande, utan lärarna i förskoleklassen 

skulle lösa det själva. 

 

Det som stack ut i våra intervjuer var det som Hille från förskoleklassen sa gällande 

”trepartssamtalen”: ett samtal som vanligtvis sker på förskolan mellan förskollärare från 

förskolan och från förskoleklassen samt med barnets vårdnadshavare, där information 

lämnas över gällande barnet. Hille beskriv den tid det tar att sitta på 25 ”trepartssamtal” 

och att det fanns skilda synsätt mellan förskolan och förskoleklass gällande dessa 

samtal. Förskolan ville gärna ha överlämning på alla barn, menade Hille vidare. På den 

grundskolan Hille arbetar hade de nu bara ”trepartssamtal” om förskolan ansåg att det 

behövdes eller om vårdnadshavarna verkligen ville ha ett samtal, annars skedde denna 

informationsöverföring i gruppsamtal mellan förskollärarna i förskolan och 

förskollärarna i förskoleklassen. Hanna nämnde att de hade dialog med besökande 

förskollärare från förskoleklassen om barnet som börjar förskoleklass. 

 

Precis som det framgick i våra intervjuer kunde det vara svårt att samverka då synsätten 

var skilda. Detta kopplar vi till det Elvstrand och Lago (2018) beskriver angående att 

samverkan kan vara svår att driva igenom då de olika yrkesprofessionerna har så olika 

syn och kunskap om varandras verksamheter. Även Ackesjö beskriver att de olika 

yrkesgrupperna i förskolan och i förskoleklassen inte har kunskaper om varandras 

verksamheter. Även samma yrkesgrupp, fast i olika verksamheter har olika traditioner 

och synsätt, vilket kan resultera i hinder för en bra samverkan (Ackesjö, 2014; Ackesjö, 

2016). Även Skolverket (2014) poängterade i sitt stödmaterial gällande övergångar att 

samsyn är en framgångsfaktor och då behövs respekt och förståelse för varandras 

verksamheter. 

 

Danermark (2005) beskriver att olika yrkesgrupper innehar olika mycket makt och 

därmed olika prestige och dessa skillnader kan även spela roll inom samverkan - något 

som sannolikt kan leda till problem i samverkan. Det blir ofta erfarenheten som väger 

tyngst. Vi såg i vår studie i intervjun med Ulrika att hon ibland kände av ”vibbar” av att 

ha en lägre status än förskollärarna på grundskolan, bara för att hon arbetar på 

förskolan. Detta kopplar vi till det Danermark (2004) skriver om professionens status 

och makt, att statusen inom en samverkansgrupp ligger i en känsla hos individen, i detta 

fall beskrev Ulrika det som “vibbar”. I alla olika yrkesgrupper finns olika 

kunskapsområden, men även inom samma yrkesgrupp finns det skillnader som olika 

teoretiska perspektiv, beskrev Danermark (2005). Vidare fortsätter Danermark beskriva 

att dessa olika synsätt behöver klargöras för att öka förståelsen för varandra. Att kunna 

kommunicera och lära känna varandras synsätt resulterar i en lyckad samverkan. Detta 

nämnde Hanna i vår studie att de besökande förskollärarna från förskoleklassen satte sig 

med henne för att ha en dialog om barnet som skulle börja i förskoleklass. Även Ulrika 

poängterade kommunikationen mellan yrkesgrupper som viktig. Varje yrkeskategori har 

även olika språk, vilket kan bli problem, enligt Danermark (2005). Därför behöver alla 

lära sig en del av varandras begreppsapparat för att visa respekt för varandra och 

undvika missförstånd och irritation. När personer börjar använda språket för att få 

någon att känna sig dum eller utestänga någon så blir det problem i samverkan 

(Danermark, 2005). I studien beskrev Hille en situation där hon blev ställd, då en 
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pedagog från förskolan menade att barnen inte börjar i skolan förrän i årskurs ett. 

Kommunikationen är således en viktig del i samverkan, vilket visades i den tidigare 

forskningen. Detta för att skapa respekt mellan de olika förskollärarna i de olika 

skolformerna, men att det även arbetades på ett mer relationellt plan för att tillsammans 

skapa en verksamhetsförståelse för varandras yrkesutövning (Karila & Rantavuori, 

2014; Skouteris, Watson & Lum, 2012). 

 

7.2 Samverkans uttryck 
Samverkan har tagit sig olika uttryck i intervjuerna. Tre av förskollärarna vi intervjuade 

nämner begreppet ”trepartssamtal”, ett samtal mellan förskollärare från förskolan, 

förskoleklassen och barnets vårdnadshavare. I intervjun med Hanna beskrev hon samtal 

där en förskollärare från förskolan, en förskollärare från förskoleklass och 

vårdnadshavarna har ett överlämningssamtal om barnet, utan att nämna begreppet 

”trepartssamtal”. Hille som arbetar i förskoleklass beskrev ”trepartssamtal” som 

tidskrävande och att de nu i stället har ”trepartssamtal” om det är något särskilt som 

förskolan vill eller behöver lämna över eller om vårdnadshavaren verkligen vill ha ett 

samtal. 

 
Eee så hade man kanske 25 stycken i sin grupp så fick man en 
överlämning på alla 25, men den överlämningen så ju också ut att … 
ja den kan sitta den kan rita bra den tycker om att rita, tycker om att 
leka dockor. Vi kände att den informationen är rätt så oväsentlig… 
tyckte vi. Därför försökte vi också att få till från skolans sida, att vi 
ville ha samtal där det behövdes helt enkelt, där det fanns ett behov 
av att vi skulle behöva veta saker. 

    (Hille, förskoleklass) 
 

Gemensamt i alla intervjuer är att de besökte skolan. Unikt i Ulrikas fall är att 

förskolorna i upptagningsområdet själva arrangerade träffar så fort klasserna inför 

förskoleklassen blev klara. Ulrika berättade att deras träffar var med förskolorna enbart. 

Detta för att bygga trygga barngrupper, de passade också på att besöka skolans gård när 

de var ute och gick. 

 
När klasserna är skapade eller klara och föräldrarna får veta vilken 
lärare dom ska ha, så kan vi ju, utifrån det börja träffa dom andra så 
att barnen bygger upp sin trygghet då, dom andra förskolegrupperna 
då.  

(Ulrika, förskola) 
 

I en av intervjuerna har samverkan tagit sig uttryck i att förskollärarna i förskolan och i 

förskoleklass bytte arbetsplats med varandra för en dag för att få inblick i varandras 

verksamheter, något som Hille berättade om. Det är i samma intervju det framkom att 

specialpedagogerna från skolorna är ute på förskolorna för att besöka inför övergången. 

Ulrika berättade att de har olika nätverksgrupper och att förskolan då bjöd in 

förskollärarna från förskoleklassen för att dra nytta av varandras kunskaper och bygga 

relationer. 

 

Elvstrand och Lago (2018) beskriver bristen på kunskaper om varandras verksamheter 

mellan olika lärarkategorier som ett hinder för samverkan. Vi ser i den här studien att 

samverkan alltså tar sig olika uttryck för att få kunskaper om varandras verksamheter. 

Det handlar, förutom de samverkansgrupper som skapades för övergången, om besök i 

varandras verksamheter, byte av arbetsplats för en dag, besök på skolgården och 

inbjudningar att delta i olika nätverksgrupper. Ackesjö (2016) skriver även om besöken 
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i förskoleklassen. Besöken bidrog till att barnet får erfarenheter av förskoleklassens 

lokaler och verksamhet, vilket gynnade barnets anpassning till skolans nya miljöer. 

 

7.3 Samverkans möjligheter och hinder 
Alla förskollärarna både i förskolorna och i förskoleklasserna nämnde att ingen av dem 

fick extra tid för planerandet och genomförandet för samverkan vid övergång. Utan 

detta fick förskollärarna lägga på sin egen planeringstid/reflektionstid något som Hille 

nämner. Det här blev en svårighet när det inte fick sättas upp någon extra tid. Däremot 

ansåg Hanna att besöken i förskoleklass var positivt, då det var en möjlighet för barnen 

att bekanta sig med blivande klasskompisar, blivande klasslärare och med miljön på 

skolan. Besöken anordnades under vårterminen. Barnen kommer att besöka 

förskoleklass under tre tillfällen och även förskollärarna från förskoleklass kommer att 

besöka förskolan för att försöka bygga en relation med de barn som kommer att börja 

förskoleklass under höstterminen. Detsamma gäller Hille som tyckte att besöken var en 

möjlighet för samverkan men även att förskollärarna i förskoleklass och förskollärarna i 

förskolan har bytt arbetsplats med varandra för en dag, för att få en större förståelse för 

varandras verksamheter. Dessutom har även specialpedagogen följt med under ett besök 

i förskolan. Däremot ansåg Malin och Ulrika att det är svårt att få till tid att träffas och 

att det skedde under verksamhetstid. Ulrika nämnde även att de haft barn som inte går i 

förskolan och det var svårt att fånga upp dessa barn. 

 
Svårigheterna tänkte jag också på, vad finnas det för svårigheter vid 
eeee samverkan vid övergång, jag tycker att vi har ju haft en del 
hemma barn, barn som inte går i förskolan, att fånga upp dom, att 
dom kan komma med på dom här träffarna, det är inte alltid man 
får med dom liksom 

    (Ulrika, förskola) 
 

Det som kan vara en svårighet är sekretesslagen, men det var inte förskollärarnas 

upplevelse i våra intervjuer. Det var svårt att få all den information förskollärarna i 

förskoleklassen behövde för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Ingen av 

förskollärarna hade använt sig av generalklausulen. Däremot ansåg alla förskollärarna 

att information lämnades över för barnets bästa. 

 
Ja vi har ju lite större sekretess än vad skolan har, men sen å andra 
sidan så… är vi … gör vi detta för att …barnets bästa liksom, så 
att eeee det kan ju ställa till de lite i och för sig, vad man säger och 
så, men man måste ju ändå säga saker för att barnet ska få de bästa 
förutsättningarna när dom kommer till skolan 

    (Ulrika, förskola) 
 

En möjlighet Hanna nämnde var att nuvarande ledning var engagerad och hade mycket 

bra idéer, medan den dåvarande rektorn enligt Hanna inte stöttade samverkan alls, var 

negativ och ansåg att saker var en självklarhet, vilket det inte alls ansågs av alla 

inblandade parter. Alla förskollärare ansåg att ledningen stöttat samverkan vid 

övergången bra. 

 
Våran ledning stödjer samverkan jättemycket de är jätte engagerade i 
den och har masser med idéer på hur vi ska arbeta tätare tillsammans 
med skolan för att vi ska få ett noll till 20 års perspektiv ..o att vi inte 
blir att vi har ett ett till fem tänk o sen så släpper vi dem bara utan vi 
ska tänka att dem ska klara hela skolan och då behöver vi även veta 
vad som förväntas av dem när dem börjar skolan […] 

   (Hanna, förskola) 
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Skolverket skrev fram i sitt stödmaterial för övergångar mellan skolformer att ledningen 

ska möjliggöra en samverkan och avsätta tid för personalen för att densamma ska 

möjliggöras (Skolverket, 2014). Resultatet i studien visar dock att tid inte avsätts för 

just övergången. Det finns även beskrivet att det på en skola dragits ner på 

trepartssamtalen till ett minimum på grund av tidsbrist, där samtalen endast skedde vid 

behov. 

 

Danermark (2005) beskriver att sekretessen ofta inte är ett så stort hinder som 

personalen kan tro. Han menar att om informationen som förskollärarna behöver dela 

med sig av synliggjordes tidigt vid ett samverkansprojekt, kommer de att märka att 

hindren var färre än vad de först trodde. Det finns andra regelverk som fackliga avtal, 

yrkesetik och andra interna regler som kan försvåra en samverkan. I vår studie 

framkommer inte sekretessen som ett större hinder, vilket motsäger Alatalo, Meier och 

Frank (2014), som menar att sekretessen är ett hinder. Fokus ligger i stället på 

informationsöverlämning för barnets bästa, vilket både Skollagen och Barnkonventionen 

framhåller (SFS, 2010:800; UNICEF, 2009). Skollagen nämner även att för barnets 

bästa ska informationen överlämnas om det underlättar för barnets övergång (SFS, 

2010:800). Olsson (2017) skriver att förskollärare kan hävda generalklausulen om de 

inte fått samtycke från vårdnadshavare. Denna klausul används för att information ska 

få lämnas över för barnets bästa. I studien visade det sig att förskollärarna hade bra 

kunskap om vad som fick överlämnas och fokus var alltid på barnets bästa, men just 

begreppet generalklausul var det ingen som hade kunskaper om. 

 

Sammantaget innebär våra resultat att det finns goda intentioner för samverkan och att 

det inte är så stora hinder. De hinder som var tydligast i vår studie handlade om de olika 

syn som kommunicerades gällande förskollärarnas olika professioner och bristen på 

planeringstid. Möjligheterna och uttrycken för samverkan var flera, som besök i skolan, 

byte av arbetsplats och nätverksträffar bland annat. Alla respondenter säger att 

information lämnas över för barnets bästa.  
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8 Diskussion 
I detta avsnitt nedan kommer resultatdiskussionen att presenteras när resultat och analys 

kopplas ihop till studiens syfte, frågeställningar, tidigare forskning och litteratur. Till 

sist kommer vi att sammanfatta och ge förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att vi ska synliggöra hur samverkan mellan förskola och 

förskoleklass organiseras. Vi ska skapa en djupare förståelse för samverkans 

möjligheter och hinder, vilket vi har presenterat i resultatet ovan. Vi ser i resultatet att 

de förskolor eller förskoleklasser som inte har några utarbetade planer har svårigheter 

med samverkan. Även bristen på planeringstid för att planera och genomföra en 

samverkan påverkar möjligheterna negativt. Konsekvenserna är att besök kan bli 

inställda och att rektorerna styr allting. Är ledningen passiv och frånvarande som 

nämndes i en intervju blir det konsekvenser i samverkan. Där rektorn styrde allt och inte 

samverkade med någon, fick det också konsekvenser för alla berörda parter. Vi såg även 

i resultatet att dessa “trepartssamtal” som ägt rum mellan förskollärare i förskola och 

förskoleklass samt vårdnadshavare tidigare nästan har försvunnit på en grundskola och 

de erbjuds endast vid behov eller om det finns önskemål. Detta på grund av tiden som 

inte ges till förskollärarna. Kan det vara så att denna form av effektivisering av samtal 

som sker vid en övergång har med förskollärarnas tidspress att göra?  

 

Ackesjö (2015) menar att organisationen av övergången är komplex och villkoren för en 

samverkan kan handla om traditionella skolmiljöer och traditioner skolan vilar på. I vårt 

resultat visar det sig genom att rektorerna styr allting som Hanna i förskolan upplevde. 

Ackesjö menar dessutom att skolan ska ta tillvara barnets erfarenheter och kunskaper 

medan vi i resultatet ser att det är skilda synsätt på vad som ska lämnas över från 

förskolan till förskoleklass (Ackesjö, 2015). Alatalo, Meier och Frank (2014) har i sin 

studie sett att om barnet möter en skolmiljö som liknar förskolan kan övergången bli så 

smidig som möjligt. I vårt resultat ser vi att alla förskolor besöker förskoleklass för att 

barnet ska ha möjlighet att få bekanta sig i den nya miljön. På detta sätt kan det bli så 

tryggt som möjligt för barnet vid övergången. Alla förskolor har besök på skolan inför 

övergången. I en intervju har förskolan egna träffar i sitt förskoleområde innan besöken 

på skolan påbörjas. Det förekommer också att förskollärarna bytte arbetsplats med 

varandra för att få en ökad förståelse för varandras verksamheter. Det framkommer 

också att specialpedagogen är med på besöken på förskolan. Samverkan tar sig också 

uttryck i olika nätverksgrupper inom förskolan och att förskollärarna i förskoleklassen 

bjuds in för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Det vi tar till oss till vår kommande 

yrkesprofession är att bjuda in andra lärarkategorier när det arrangeras nätverksträffar 

av olika slag för att gynna en samsyn, en förståelse för varandras verksamheter och 

bygga relationer. Ett hinder för samverkan utgör, enligt Ulrika, när förskoleklassen inte 

använder sig av förskolans erfarenheter gällande barnet, genom att återkomma med 

frågor när det till exempel uppstår svårigheter.  

 

Resultatet vi får fram visar att Hanna uttrycker att dåvarande rektorn hade ingen 

kommunikation i samverkan, vilket resulterade i att övergången till förskoleklassen för 

barnet inte alls blev bra. Karila och Rantavouri (2014) nämner i sin forskning att goda 

relationer mellan förskollärarna i förskoleklass och förskolan blir positiva övergångar 

för barnet, vilket i vår studie visas genom att Hanna säger att de har en riktigt bra 

relation till förskollärarna i förskoleklassen. I deras forskning beskrivs vidare att 
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förskollärarna i förskolan tycker att barnets kunskaper inte är prioriterade från 

förskollärarna i förskoleklassen, vilket framkommer i vårt resultat också. 

 

Ingen av förskollärare vi intervjuade upplevde sekretessen som något större hinder utan 

det kommuniceras vilken information som är viktig att delas och lämnas över. Detta 

diskuteras för att det ska vara för barnets bästa. Med det menar förskollärarna att det ska 

bli så bra som möjligt vid en övergång för barnet. Olsson (2017) beskriver 

generalklausulen för informationsöverlämning, för barnets bästa, för att den information 

som lämnas över ska gynna barnet vid övergången. Detta i enlighet med både Skollag, 

Lag om ändringarna i Skollagen och Barnkonventionen som numera är svensk lag 

(SFS, 2010:800; SFS, 2018:1098; UNICEF, 2009). Förskollärarna vi intervjuade känner 

inte till begreppet generalklausulen, men förstår innebörden i den.  

 

8.2 Samverkan mellan förskola och förskoleklass och de pedagogiska 
konsekvenserna  
Förskollärarna tycker inte att sekretesslagen är något större hinder. I samverkan finns 

informationsöverlämningen med, vilket syftar till att information om barnet får lämnas 

över om det är för barnets bästa, utan vårdnadshavarens medgivande. Barnkonventionen 

som även blev lag syftar till barnets bästa och det underlättar vid 

informationsöverlämning. Om förskollärarna i förskoleklassen blir informerade om de 

blivande eleverna, kan de möta eleverna på rätt sätt. Detta för att eleverna inte ska 

behöva misslyckas, på grund av att förskolan inte har varit tydliga i den information 

som lämnas över. 

 

Förskollärarna i intervjuerna nämner att samverkan har blivit bättre med tiden, men 

fortfarande upplevs olika traditioner och skilda synsätt mellan verksamheterna. Där är 

det viktigt att klargöra synsätten för att få förståelse för varandra. Det behövs, med 

andra ord, mer förståelse och insyn i varandras verksamheter. En del förskollärare byter 

arbetsplats med varandra för att få en förståelse för varandras verksamheter. Detta 

nämner Hille som en möjlighet för att få insyn och bättre förståelse för varandras 

verksamheter. Här poängterar Ackesjö (2014) att bristen på kunskaper om varandras 

verksamheter kan påverka barnets utveckling och progression. 

 

Alla förskollärare vi intervjuade nämner att planeringstiden är ett hinder. 

Konsekvenserna i den pedagogiska verksamheten blir att planeringstiden minskar på 

bekostnad av den befintliga verksamheten i förskolan och i förskoleklassen. Ingen av 

förskollärarna får sätta upp någon extra tid. Planerandet och genomförandet av 

samverkan vid övergång från förskola till förskoleklass sätts på sin egen 

planerings/reflektionstid, vilket kan leda till svårigheter eftersom den tiden används 

även till annan planering för den egna verksamheten. Konsekvenserna kan bli att det till 

exempel blir färre besök för barnen i skolan eller att förskolläraren från förskoleklass 

inte hinner träffa barnen från förskolan så många gånger. Detta kan få negativa 

konsekvenser då barnet inte känner sig trygg i gruppen och barnet kan bli oroligt inför 

skolstarten i förskoleklass. 

 

8.3 Förslag på fortsatt forskning  
I vårt resultat ser vi att fortsatt forskning gällande generalklausulen hade varit 

spännande, hur den tar sig uttryck och vilka kunskaper som förskollärarna har om 

klausulen. De skilda synsätten som förskolan och förskoleklassen har gentemot 

varandras verksamheter innebär att de har olika status. Vi har i grund och botten samma 
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utbildning men har ändå dessa olika synsätt och olika status även det är en aspekt som 

kan ligga till grund för fortsatt forskning. Ett sista förslag på vidare forskning gäller de 

barn som inte går på förskolan, och om dessa barn klarar skolstarten sämre då de inte 

varit med om förskolornas överskolning. 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide  

 

 Hur länge har du varit yrkesverksam som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat med övergångar? 

 

 Hur stor skola/förskola är du yrkesverksam på? 

 

 Hur många olika förskolor/grundskolor samverkar ni med inför barnens 

övergång? 

 Ser samverkan olika ut mellan dessa olika förskolor/skolor? 

 

 Finns det några kommunala/interna riktlinjer för samverkan vid övergången? 

 Om, vem har satt upp dem och hur fungerar de? Om inte, beskriv hur ni 

gör då? 

 

 Har ni gemensamma rutiner, strukturer eller dokument/planer för samverkan? 

 Beskriv hur de kan se ut? 

 

 Vem organiserar samverkan? 

 Vem är sammankallande? 

 

 Hur stödjer ledningen en samverkan? 

 

 Vilka beslut kan ni själva ta gällande samverkan? 

 Vilka beslut behöver rektorn ta? 

 

 Vilka olika professioner är med och samverkar vid övergången till 

förskoleklassen? 

 Ser det olika ut beroende på om man har barn i behov av stöd eller inte? 

  

 Vilka förutsättningar får ni för att kunna planera och genomföra samverkan vid 

övergång? 

 Om ni inte får tid hur hanterar ni samverkan då? 

 

 När på läsåret påbörjas samverkan för övergången? 

 

 Vilka former av samtal/ informationsmöten sker inför övergången? 

 Samtal mellan förskola, förskoleklass och vårdnadshavare? 

 Mellan förskola, förskoleklass, vårdnadshavare och andra relevanta 

professioner? 

 

 Vad kan det finnas för svårigheter för samverkan vid övergångar? 

 Hur gör ni för att övervinna svårigheterna? 

 

 Vad finns det för lagar och förordningar som eventuellt skulle kunna vara ett 

hinder eller möjlighet för samverkan? 

 Hur löser ni dessa hinder? 

 



  
 

II 

 Hur ser uppföljning och utvärdering av tidigare års samverkan för barns 

övergångar? 

 

 Finns andra former för samverkan? 

 

 När ni samverkar är det alltid så att ni har samma mål med den information som 

lämnas över? 

 Finns det tillfällen då ni känt att det varit information runt ett barn som 

ni inte har fått? Hur har det påverkat? 

 Finns det olika synsätt på övergången och vikten av samverkan? 

 Skiljer sig synsätten åt då det är olika skolformer? 

 Har du varit med om tillfällen då information inte lämnats över? 

 Får ni information ni inte behöver? 

 

 Vilka tecken finns det att förskollärarna i förskolan och i förskoleklassen 

samverkar från två olika skolformer? 

 

 Vilka möjligheter och hinder ser du som förskollärare för samverkan? 

 

 Hur har samverkan vid övergången förändrats över tid? 

 Bättre eller sämre? Beskriv. 

 

 Vad anser förskollärare i förskola och förskoleklass om de olika regelverk som 

de har att förhålla sig till vid samverkan och övergångar mellan skolformer? 

 

 Vad fungerar vid samverkan vid övergång tycker du som förskollärare? 

Nu har vi inte fler frågor. Finns det något övrigt du vill tillägga? 

  



  
 

III 

Bilaga B Missivbrev  

Hej!     Växjö 2020-02-23 

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö och heter Josefine 

Johansson och Alexandra Svensson. Vi skriver just nu vårt självständiga arbete och Du 

tillfrågas härmed att delta i vår mindre studie som handlar om samverkan mellan 

förskola och förskoleklass vid barns övergång från just förskola till förskoleklass. Vi 

söker legitimerade förskollärare med erfarenhet av samverkan vid dessa övergångar. 

Forskningen visar nämligen att övergångar är viktiga och kan ha betydelse för elevers 

skolprestationer längre fram. Det finns faktorer som påverkar förskollärarnas möjlighet 

att samverka inför barnens övergång som vi vill studera. Vi vill därför i en kvalitativ 

intervjustudie försöka ta reda på förskollärares syn på samverkan vid övergången och de 

organisatoriska förutsättningar som de menar påverkar. 

Intervjun (som det i detta fall handlar om) sker på din arbetsplats eller på en annan 

avskild plats och beräknas ta mellan 30-40 minuter. Intervjun kommer att spelas in för 

att sedan överföras till text. Inspelningen är till för att säkerställa att det som är sagt, är 

korrekt uppfattat. Inspelat och transkriberat material kommer att raderas när vår studie 

är examinerad och godkänd. 

I vår studie utgår vi från de forskningsetiska principerna, vilket innebär att du när som 

helst kan avbryta din medverkan i vår studie. Materialet är konfidentiellt och kommer 

att behandlas så inga obehöriga kommer över det. Varken du eller din arbetsplats 

kommer att kunna identifieras i vår rapport. 

Vi ser verkligen fram mot din medverkan. Tveka inte att kontakta oss om du har några 

frågor. 
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