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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar 

en specifik övergångsmetod genererar. Övergångsmetoden bygger på att det 

följer med en förskollärare från förskolan till förskoleklassen under hela 

höstterminen. Utifrån forskningsfrågan om vilka möjligheter och utmaningar, 

som berörda lärare och rektorer beskriver att övergångsmetoden skapar, 

formulerades öppna intervjufrågor. Dessa intervjufrågor ställdes till åtta 

respondenter från olika yrkeskategorier, som på olika sätt arbetat med den 

övergångsmetod som undersöks i studien. Det undersökningsinstrument som 

användes var semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visar skillnader i 

respondenternas uppfattningar, samtidigt som resultatet visar att 

övergångsmetoden har gynnat en viss kontinuitet, som framför allt kan tolkas 

som viktig för barn i behov av extra stöttning och trygghet. Samarbete och 

kommunikation är utifrån resultatet av betydelse vid övergången. 

Genomgående visar resultatet i studien på att den undersökta 

övergångsmetoden har haft en god inverkan på kunskapsutbyte och 

information mellan förskolan och förskoleklassen, vilket har skapat 

möjligheter för en bättre övergång för barnen. 

Nyckelord 

Övergång, metod, möjlighet, utmaning, kontinuitet, diskontinuitet, 

progression.  

Tack 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter, som gjorde denna studie 

möjlig. 
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 Inledning 

Läsåret 2018/2019 började över 121 000 barn i förskoleklassen. Den 

övergång de gör från förskolan till förskoleklassen kan på många sätt vara 

komplex och skapa oro hos barn (Skolverket, 2019). I Läroplanen (Lgr11) 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, står skrivet att skolan på 

ett förtroendefullt sätt ska samarbeta med förskolan för att stödja elevernas 

progression och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de 

berörda skolformerna utbyta information, kunskaper och erfarenheter om 

innehållet i utbildningen. Allt för att skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i elevernas utveckling och lärande. Även läroplanen för 

förskolan (2018) menar att förskolan, inför övergången ska samverka på ett 

förtroendefullt sätt med förskoleklassen. Förskollärare ansvarar för att det 

sker ett utbyte av erfarenheter och information för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Även 

samarbetsformer med syfte att förbereda barn och vårdnadshavare på hur 

övergången ska organiseras. Hur denna samverkan ska går till är upp till 

varje enskilt skolområde och kan därför se olika ut från skola till skola 

(Skolverket, 2019). En övergångsmetod som väckt vårt intresse att undersöka 

är att barnen vid övergången till förskoleklassen har med sig en förskollärare 

från verksamheten i förskolan. Den medföljande förskolläraren är, förutom 

sin delaktighet vid besöken i förskoleklassen under vårterminen, sedan 

placerad i förskoleklassen under höstterminen. Vårt syfte med studien är att 

undersöka denna övergångsmetod och bidra med kunskap om vilka 

möjligheter och utmaningar metoden visar.  

Förskoleklassen beskrivs ofta som en bro mellan förskola och skola. Två 

utbildningstraditioner - förskolans socialpedagogiska traditioner och 

grundskolans akademiska traditioner möts i förskoleklassen och ska 

tillsammans skapa en verksamhet som ger barnen de bästa förutsättningarna 

till utveckling och lärande (Ackesjö, 2014). Förskoleklassen kan ses som ett 

gränsland mellan förskola och skola och visar på en komplexitet och 

mångtydighet i dess uppdrag och identitet (Skolverket, 2020). Genom 

studien strävar vi efter att förstå hur den undersökta övergångsmetoden kan 

användas för att skapa goda förutsättningar vid det mångtydiga och 

komplexa mötet mellan skolformerna. Utifrån olika uppfattningar vill vi få 

kunskap om metodens möjligheter och utmaningar vid övergången mellan 

förskola och förskoleklass. Ackesjö (2014) menar i sin forskning att 

övergångar innebär en dubbel utmaning. Samtidigt som den ska göras så 

smidig och trygg som möjligt för barnen så måste deras lärande och 

utveckling stimuleras. Vid övergången mellan de olika skolformerna ska 

barnen utmanas genom nya erfarenheter och högre krav vilket kan medföra 

oro samt regression och innebär att barn behöver stöd och hjälp i processen. 

Skolverket (2014) menar att en förståelse för hur man kan arbeta för att 

skapa de bästa förutsättningarna för barn samt en medvetenhet hos lärare om 
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vilka framgångsfaktorer som finns är av stor vikt vid övergångar mellan 

skolformer.  
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 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka övergångsmetoden med att under 

höstterminen i förskoleklassen ha en förskollärare som följer med 

barngrupperna från förskolan till förskoleklassen och att bidra med kunskap 

om vilka möjligheter och utmaningar metoden visar. 

 

Forskningsfråga 

• Vilka möjligheter och utmaningar vid övergång mellan förskola och 

förskoleklass uppfattar berörda lärare och rektorer att 

övergångsmetoden skapar? 
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 Bakgrund 

Här belyses inledningsvis samarbete under övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Vidare förklaras begreppen kontinuitet och diskontinuitet som 

är återkommande i studien. Avslutningsvis ger vi en beskrivning av den 

övergångsmetod vi valt att undersöka. 

 Samarbete vid övergångar mellan förskola och förskoleklass 
Ett samarbete mellan förskola och förskoleklass är viktigt och ska bland 

annat handla om att utbyta erfarenheter och information inför övergångar. 

Skolverket (2017) menar att viktiga aspekter som ska beaktas vid detta 

samarbete är att ledningen bör stötta, ge resurser, skapa förutsättningar samt 

efterfråga utvärdering och uppföljning. Huvudmän bör utforma gemensamma 

rutiner för övergångar och samarbete och förskolor bör skapa en tydlig 

struktur och ansvarsfördelning vid övergångar samt för hur samarbetet ska 

bedrivas. Det finns trots dessa rekommendationer från Skolverket inga 

svenska nationella riktlinjer för hur genomförandet av övergången mellan 

förskola och förskoleklass ska gå till. Exempel på samarbetsformer och 

rutiner vid övergångar kan exempelvis handla om att barnen får besöka sin 

blivande förskoleklass, lekträffar mellan de barn som ska mötas vid 

övergången samt att förskollärare och skolpersonal utvecklar möten för 

information och planering av övergången. Överlämningssamtal där 

vårdnadshavare bjuds in att delta kan även organiseras (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Även Lundqvist och Sandström (2020) beskriver i 

sin studie liknande övergångsmetoder som anses vara betydelsefulla. Möten 

mellan blivande förskoleklassbarn och besök i förskoleklassen, där de 

blivande förskoleklassbarnen äter lunch tillsammans med sin blivande lärare. 

En annan övergångsmetod är en prova–på–dag i förskoleklass fast på 

kvällen. Vidare framhålls som betydelsefullt ett fungerande 

informationsutbyte mellan personal i förskola och förskoleklass och om det 

finns behov av specialpedagoger så bör även dessa vara inblandade. För barn 

som är i behov av extra stöd kan enskilda besök i förskoleklassens lokaler 

ordnas, samt tilldelning av ett fotoalbum om förskoleklassens verksamhet. 

Vårdnadshavare till dessa barn erbjuds också samtal med specialpedagog.  

I studien framkom det att det föreligger vissa utmaningar, relaterade till 

tidsbrist och personalbyten, samt behov av förbättringar. Exempel på 

förbättringar var en bättre struktur kring arbetet med övergångar, utökat 

samarbete mellan lärare i de två skolformerna och att involvera personal från 

fritidshemmet, för att minska arbetsbördan för lärarna i förskoleklass.  
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Studier visar på att det finns stora skillnader i hur detta sker och att barns 

övergång till förskoleklass organiseras på olika sätt på olika skolor. Utifrån 

ett svenskt utbildningsperspektiv, är det sparsamt studerat om hur 

övergångsaktiviteter planeras och genomförs samt på vilka grunder och med 

vilka metoder (Ackesjö, 2014). 

 Kontinuitet, diskontinuitet och progression vid övergångar 
Forskningens olika perspektiv på barns behov av kontinuitet och 

diskontinuitet kan belysas genom bland annat Alatalo, Meier och Frank, 

(2015) som beskriver hur övergången mellan olika skolformer innebär olika 

slags utmaningar för barnen. De hävdar att det för barns utveckling och 

trygghet är viktigt att klyftan mellan verksamheterna är så liten som möjligt 

för att på så sätt skapa en smidig övergång. Samtidigt menar Ackesjö (2014) 

att det finns en risk med att barnen vid en övergång möter en verksamhet 

som i för hög grad liknar den som de lämnat. Konsekvensen kan då bli att 

barnen bromsas i sitt lärande genom att de inte utmanas tillräckligt. Ackesjö 

(2014) menar att den pedagogiska poängen med förskoleklassen kan vara att 

genom verksamheten skapa ett mjukt möte med diskontinuiteter. Hogsnes 

och Moser (2014) beskriver utifrån sin studie att de allra flesta lärarna och 

skolledarna tyckte att det var av betydelse att barnen känner igen arbetssätten 

från förskolan, men att det däremot inte ansågs vara av lika stor betydelse att 

låta undervisningen i förskoleklassen bygga vidare på den undervisningen 

som barnen fått i förskolan. 

Kontinuitet och diskontinuitet är betydelsefullt vid övergångar och 

begreppen är återkommande i vår studie. Utifrån det vill vi förklara vad 

dessa begrepp innebär. I övergången mellan förskola och förskoleklass 

beskrivs, tre former av diskontinuitet. Fysisk diskontinuitet, som handlar om 

att barnen byter sin fysiska miljö, lokaler och utemiljö blir “större”. Den nya 

miljön erbjuder nya utmaningar i form av annat lekmaterial och äldre barn på 

skolgården. Social diskontinuitet, rör sig om förändringar inom gruppen, 

separationer av gamla gruppkonstellationer och skapandet av nya 

gemenskaper. Filosofisk diskontinuitet gäller mötet med en helt ny 

undervisningskultur. I skolan sker lärande och undervisning med andra 

metoder och fokus på innehåll skiljer sig från förskolan. Skolformer kan vara 

antingen akademiskt orienterade eller barncentrerade. Vidare går att utläsa 

om flera former av kontinuitet, bl a, organisatorisk kontinuitet, som syftar till 

hur de olika verksamheterna är organiserade. När det gäller lärares 

kommunikation över gränser mellan skolformer användes begreppet 

kommunikationsmässig kontinuitet. Det syftar till att lärarna i skolan ges 

kunskaper om barnens erfarenheter som de har med sig från förskolan, för att 

kunna behovsanpassa skolundervisningen till barnen. Samma sak gäller för 

lärarna i förskolan, de behöver kunskap från skolan om vad som förväntas, 

för att kunna förbereda barnen på övergången från förskolan till 

förskoleklass. Denna kontinuitetsform benämns som kommunikationslänkar. 
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En öppen kommunikation mellan lärare i olika skolformer, men också mellan 

hem och skola, är av stor betydelse för att frambringa vidare möjligheter för 

lärande och utveckling, men även för att skapa trygghet, förtroende och 

samarbete för alla som är involverade i övergången. Kulturell kontinuitet, 

kan beskrivas som en kulturell samsyn mellan skolformer. Om det råder en 

kulturell kontinuitet så kan barnen använda tidigare erfarenheter i den nya 

skolformen, eftersom barnen kan känna igen sig i de olika pedagogiska 

strukturerna i de två skolformerna (Ackesjö, 2016). 

 Beskrivning av studiens undersökta övergångsmetod 
I vår studie har vi valt att undersöka en övergångsmetod där barnen vid 

förskoleklassens start har en lärare från förskolan med sig. Denna 

förskollärare arbetar i förskoleklassen under höstterminen för att sedan vid 

vårterminens början återgå till arbetet i förskolans verksamhet. Det 

skolområde vi genomfört vår studie vid har hittills arbetat med metoden 

under två läsår.  Den medföljande förskolläraren har varit schemalagd under 

morgontider i fritidsverksamheten. Under förskoleklassens verksamhetstid 

har schemat varit utöver ordinarie personal. Den medföljande förskollärarens 

roll och arbetsuppgifter i förskoleklassen är fria och tolkningsbara, samt till 

stor del påverkad av personliga intressen och önskningar. 

Metodens syfte och mål är att göra övergången mellan skolformerna bättre 

och lättare för barnen/eleverna. Att skapa trygghet och kontinuitet för barnen, 

samt öka möjligheten till progression i barnens utveckling och lärande är 

metodens största mål.  
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 Tidigare forskning 

Här belyses tidigare forskning, utifrån studiens syfte, i olika delar. Dessa 

delar belyser samarbetet vid övergången från förskola till förskoleklass samt 

lärares samarbete mellan skolformerna, möjligheter och utmaningar som 

finns vid övergångar samt faktorer som kan ha betydelse vid övergång. 

 Samarbete vid övergång från förskola till förskoleklass 
Enligt Läroplanens föreskrifter ska förskola och förskoleklass utbyta 

kunskaper och upplevelser med fokus på varje barns behov av uppmuntran 

och stöd för långsiktigt lärande (Skolverket, 2019). Både svensk och 

internationell forskning framhåller att förskolans och förskoleklassens 

samverkan är av stor vikt för utbyte av kunskap som ett medel i att erbjuda 

bästa möjliga förutsättningar vid övergång (Ackesjö, 2014).  

Skolledare beskriver i Ackesjö (2014) hur arbetet med att organisera för 

övergångar är ett pågående arbete och innefattar en arbetsorganisation med 

många olika parter inblandade. Rektorerna, förskollärare och lärare i 

förskoleklassen arbetar tillsammans med att organisera övergångarna vilka 

utgör faktiska villkor som barnantal och upptagningsområde men även 

föreställningar om vad som är bäst för barnen och det bästa för barnens 

fortsatta lärande samt de traditioner och arbetssätt skolan har. På 

höstterminen, efter genomförd övergång, fortsätter vanligen samarbetet 

mellan de olika lärarkategorierna i förskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet genom en utvärdering av övergångsarbetet. 

Metoder som används vid övergångar kan, enligt Alatalo m. fl (2014) vara 

tydliga planer för hur, när och var förskolans och förskoleklassens 

samverkan ska ske. Möten mellan de olika verksamheternas pedagoger, men 

även möten mellan barn och vårdnadshavare kan ingå i denna plan. Ackesjö 

(2014) beskriver dock att brist på naturliga arenor för samverkan och 

tidsbrist är några av anledningarna till icke-interaktion. 
 

I Alatalo m. fl (2015) studie påtalade alla informanter, 36 förskollärare och 

38 lärare i förskoleklass, att det är för ”stort avstånd” mellan förskola och 

förskoleklass. Man har olika arbetssätt och syn på barns lärande samt när och 

hur saker bör göras. Detta framstod som ett hinder under övergångsprocessen 

och bristen på kommunikation och samverkan skapar fördomar och 

antaganden, som kan beskrivas som en känsla av ”oss mot dem”. 

Förskollärarna upplevde att det arbete som de gjort i förskolan inte var av 

särskild vikt för lärarna i förskoleklass samt att lärarna prioriterade barnens 

sociala utveckling, snarare än deras kunskaper och lärande. Informanter från 

både förskola och förskoleklass i Alatalos m.fl (2015) studie framhäver 

vikten av att se på barnen med “nya ögon”, som inte redan har en förutfattad 

bild av hur barnet är eller vem barnet är. Utifrån Ackesjö (2014) visas på 

skillnader i dessa tankar där det beskrivs att det är viktigt att läraren i 
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förskoleklass analyserar de enskilda barnens färdigheter som de har med sig 

från förskolan och använder dessa som grund vid sin planering för det 

fortsatta arbetet. Vidare går att läsa att kunskaper om variationer kring barns 

behov krävs för att kunna utveckla framgångsrika pedagogiska strategier vid 

övergångar. Barn har olika sociokulturella bakgrunder och erfarenheter av 

lärande och socialt samspel som gör det betydelsefullt att lärarna har 

kunskaper om barnens individuella förutsättningar för lärande. 

Även om man utifrån den forskning vi presenterat kan se olika 

uppfattningarna om övergången mellan verksamheterna så visar Alatalos m. 

fl (2015) studie att både förskollärarna i förskolan och lärarna i förskoleklass 

önskar en bättre och ett mer effektivt samarbete för att på så sätt kunna 

främja framgångsrika övergångsprocesser. Dessa tankar kan även ses i 

Ackesjös (2014) forskning som betonar vikten av att vi, som lärare i 

förskolan och förskoleklassen, reflekterar över hur övergångar konstrueras 

och över hur dessa olika verksamheter länkar i varandra. 

 Möjligheter och utmaningar vid övergång 

Utformningen av förskoleklassen, så som den ser ut i Sverige, är vi ganska 

ensamma om. Detta innebär att tidigare internationell forskning kring 

överlämning och övergångar får sökas för liknande verksamheter och dess 

övergångar Alatalo m.fl (2014). I en studie gjord av O´Farrelly och Hennessy 

(2014) presenteras resultat kring övergångar och dess påverkan, vilka 

grundar sig på observationer av barnen och intervjuer med vårdnadshavarna. 

Studien ger inte något exempel på en specifik övergångsmetod men kan 

bidra med en kunskap om hur barn och vårdnadshavare kan uppleva 

övergångsprocesser samt synliggör möjligheter och utmaningar.  Ett av deras 

huvudresultat handlar om de svårigheter som övergångar innebär.  

Övergångar visar sig i studien vara utmanande i relationer, krav om rutiner 

och regler samt förändringar i den omsorg och uppmärksamhet barnen är 

vana vid. Ackesjö (2014) visar på att även bytet av lokaler och byggnader 

kan vara en orosfaktor. Just relationer betonade vårdnadshavare som 

avgörande och då specifikt relationerna till de som arbetar med barnen 

(O´Farrelly & Hennessy, 2014). 

Att sluta i förskolan och börja i förskoleklass, kan på många sätt ses som en 

problematisk händelse i barns liv, som skapar oro, stress och ställer krav på 

barns anpassning och flexibilitet. Barnen förväntas lära känna nya lärare, 

kamrater och pedagogiska miljöer, samt att tolka och omtolka den nya 

skolformen. Det som dock framkommer tydligast utifrån forskning är barns 

oro över att splittras från kamrater och att hamna utanför gemenskapen. Barn 

uttrycker ett behov av social kontinuitet och de ger en bild av att den bästa 

övergången är den man gör i grupp tillsammans med sina kamrater (Ackesjö 

2014). Detta visar även O´Farrelly och Hennessys (2014) studie. Att lämna 

kompisar, försöka bilda nya kompisrelationer och ingå i en kanske större 
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grupp uppfattas som svårast vid övergång. Utifrån tidigare forskning Ackesjö 

(2015) ser man att känslan av tillhörighet kan vara en betydande faktor för en 

framgångsrik övergång, men även för det fortsatta lärandet. 

Ackesjös (2014) studier fokuserar på hur barnen upplever övergångar, 

separationer från och nya anpassningar till andra verksamhetsformer. Hon 

menar att vi genom att lyssna till barnens berättelser om övergångar kan få 

nya förståelser för vad en övergång kan innebära. Vidare beskrivs att för att 

förstå betydelsen av förskola, skola, barns upplevelser och barns perspektiv 

förutsätts det att man har en inblick i åsikter och praxis hos yrkesverksamma, 

men även vårdnadshavare, då dessa har mandat att agera utifrån barnens 

bästa. Barn är pålitliga informanter om sina liv i både förskolans och skolans 

institutionella sammanhang och specifikt om deras övergång från ett 

sammanhang till ett annat. Dock kan informationen från barn ”silas” genom 

ett ”vuxenfilter”, eftersom vuxna ofta ”översätter” informationen som barnen 

delger dem. 

 Kontinuitet, diskontinuitet och progression vid övergångar 
Kontinuitet kan beskrivas som skapande av sammanhang och får oftast ett 

fokus som odelat positivt. Ackesjö (2014) belyser dock vikten av att förstå 

vad kontinuitet är, hur kontinuitet kan skapas, vilken sorts kontinuitet som 

efterfrågas och behövs eller vem det är som önskar kontinuitet. Utifrån Babic 

(2017) ses barn som socialt konstruerade individer, vilket sätter fokus på att 

främja kontinuitet vid övergången mellan förskola och förskoleklass. För att 

förberedas och vidareutvecklas bör man dock även fokusera på diskontinuitet 

vid övergången. Vid övergången från förskola till förskoleklass ligger 

forskarnas fokus på att få en förståelse av barns personliga och sociala 

upplevelser och uppfattningar om förskolan och skolan. Genom 

kommunikation mellan barn och vuxna kan man få en förståelse av olika 

perspektiv, i olika relationer med barn och vuxna i olika 

livssituationer. Barns åsikter grundar sig i deras upplevelser genom 

interaktioner med vuxna och andra barn, vilka kännetecknas av kontinuitet 

och diskontinuitet. Utifrån Alatalo. m fl. (2016) har det i flera internationella 

studier visat sig att bristen på kommunikation och effektivt samarbete mellan 

förskola och förskoleklass kan vara en risk för skapandet av kontinuitet. 

Vidare menar Babic (2017) att något av det viktigaste i strategierna kring 

barns övergångar är att de får en bra förberedelse och beredskap för att 

starten i förskoleklass ska bli smidig och framgångsrik. 

Tidigare forskning visar att övergång och barns tidiga möten med skola och 

olika skolformer, har betydelse för hur barn ser på och bemästrar skolan 

längre fram (Babic, 2013). Övergången kan innebära en stress- och 

sårbarhetsfaktor för barn, men den kan också ses som en möjlighet till 

förändring (Ackesjö, 2014). O´Farrelly och Hennessy (2014) menar även de 

att övergångar kan skapa positiva möjligheter, som nya relationer och ökad 
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utveckling och lärande. Övergång kan också, enligt deras studie, knytas till 

en upplevelse av mognad. Studien visar även på uppfattningen att tidiga 

övergångar kan ge upplevelser som lägger grunden till framtida övergångar 

och skapar en erfarenhet som kan vara till fördel för barn.  

4.3.1 Gruppindelning 

Hur barn med olika förutsättningar tas emot och vilka möjligheter som 

uppstår för deras medverkande i olika gruppkonstellationer är betydelsefullt, 

för att de ska utveckla en känsla av samhörighet (Ackesjö, 2014). Lago 

(2014) beskriver att barn har större inflytande om övergången görs 

tillsammans i en stor grupp, än om barnen kommer från många olika grupper. 

Barn uttrycker att de tycker att det är väldigt viktigt att de får göra 

övergångar mellan skolformer tillsammans med sina kompisar och i grupper 

som de är vana vid och känner en trygghet med, de vill i denna process ha en 

kontinuitet.  
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 Teorival 

Här presenteras fenomenografin som är den forskningsansats som används 

som ett verktyg för att tolka och förstå vårt empiriska material. Eftersom vår 

studie handlar om att ta reda på hur respondenterna beskriver sina 

uppfattningar om övergångsmetodens möjligheter och utmaningar, så finner 

vi fenomenografin relevant till vår studie. Det är hur vi tolkar 

respondenternas svar utifrån vår forkningsfråga, som ger oss möjlighet att 

hitta likheter och skillnader, som sedan kategoriseras och analyseras. 

 Fenomenografi 
Fenomenografin vill beskriva hur fenomen i omvärlden uppfattas av 

människor, vilket innebär att den fenomenografiska studien är ute efter 

innebörder. Det innebär att man väljer att beskriva hur något framstår för 

dessa människor. Grundläggande för ansatsen är distinktionen mellan hur 

något är och hur något uppfattas vara vilket kan förtydligas genom 

begreppen första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. 

Första ordningens perspektiv handlar om fakta, om vad som kan observeras 

utifrån. Andra ordningens perspektiv handlar om hur någon upplever något, 

hur något ter sig för någon. Den fenomenografiska forskningsansatsen 

handlar om vad man studerar och inte om något är sant eller falskt (Larsson, 

2011). I denna studie är det intressanta att ta reda på hur respondenterna 

uppfattar övergångsmetoden de arbetat med d.v.s den andra ordningens 

perspektiv och därför passar fenomenografins forskningsansats vår studie. 

Den fenomenografiska ansatsen handlar om människors sätt att uppfatta sin 

omvärld och beskriver uppfattningar. Individuella skillnader i hur man 

förstår är relevanta inom alla områden i livet och fenomenografin är alltså en 

metod som syftar till att undersöka detta (Allwood & Eriksson, 2018). Den 

största delen av de studier som gjorts utifrån den fenomenografiska ansatsen 

är knutna till pedagogiska föreställningar. Forskningsproblem inom 

pedagogiken ligger till grund för att den fenomenografiska 

forskningsansatsen utvecklades, vid Göteborgs Universitet, av en grupp 

forskare som kallas Inom-gruppen. Den fenomenografiska metoden handlar 

inte om någon filosofisk analys utan är en empiriskt grundad beskrivning av 

olika sätt att uppfatta omvärlden. Forskningsansatsen är empirisk genom att 

den utifrån intervjuer utgör ett försök att analysera och beskriva vad 

människor säger (Larsson, 2011).  
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 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens metod, genomförande, urval av skolområde 

och respondenter, samt hur vi har bearbetat och analyserat den insamlade 

empirin. I slutet av kapitlet redogörs för etiska överväganden som vi har haft 

i beaktande, genom hela studien.  

 Val av metod 
För att samla in ett empiriskt material som beskriver respondenternas 

uppfattningar, valde vi att göra semistrukturerade intervjuer. Våra 

intervjufrågor utformades utifrån vår forskningsfråga samt utifrån vårt syfte, 

där vi sökte kunskap om vilka möjligheter och utmaningar 

övergångsmetoden med en medföljande förskollärare från förskolan till 

förskoleklassen visat. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och 

genom denna intervjustruktur skapades möjlighet för oss att utveckla 

frågorna, ställa följdfrågor och vara flexibla kring frågornas ordningsföljd 

(Denscombe, 2018). I en fenomenografisk studie är det viktigt att de som 

intervjuas får utrymme att beskriva hur de upplever ett fenomen (Larsson, 

2011). För att öka tillförlitligheten i datainsamlingen så spelades intervjuerna 

in med ljudupptagning för att säkerställa en detaljerad och noggrann 

transkribering. Vår studie bygger på kvalitativ data och genom att analysera, 

kategorisera och tolka intervjuerna har vi sökt efter resultat knutna till vår 

forskningsfråga. Fenomenografins avsikt med databearbetning är kvalitativ 

analys med avsikten att finna kvalitativt skilda kategorier där uppfattningar 

kan beskrivas. Kvalitativ metod innebär att man ägnar sig åt gestaltning av 

något. I den fenomenografiska ansatsen ägnar man sig åt gestaltning av hur 

ett fenomen framstår på olika sätt hos olika människor (Larsson, 2011).  

 Val av respondenter 
Studien har genomförts i ett och samma skolområde men intervjuer har gjorts 

med yrkesgrupper verksamma i olika delar av organisationen. Detta eftersom 

det är en specifik övergångsmetod vi valt att undersöka och skolområdet är 

det enda vi haft kännedom om som arbetar med just denna metod. 

Rektorerna i förskolan och skolan, de tre ansvariga lärarna i förskoleklass, 

samt tre förskollärare med olika placeringar inom förskola eller förskoleklass  

tillfrågades om deltagande i studien. De båda rektorerna, samt två av 

förskollärarna har arbetat med metoden under två övergångar. För de tre 

ansvariga lärarna i förskoleklassen samt den medföljande förskolläraren var 

höstens övergång deras första möte med övergångsmetoden. 

 Genomförande 
Inledningsvis kontaktade vi skolans och förskolans rektorer och efter deras 

godkännande tog vi kontakt med de övriga lärarkategorier vi önskade 

intervjua. Via mejlkontakt, där vi bifogade samtyckesformulär med 

information om studiens syfte, bokades sedan tider och plats för intervjuer. 
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Vi informerade då även om att vi ville intervjua respondenterna enskilt, att vi 

beräknar intervjuns längd till 30-45, minuter och att det vore en fördel om det 

fanns en avskild plats att genomföra intervjuerna på (Denscombe, 2018). 

Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om studiens 

syfte och de forskningsetiska principerna (Dimenäs, 2010). För att öka 

kvalitén på intervjuerna deltog vi båda två vilket enligt Kihlström (2007) 

ökar reliabiliteten.  

 Etiskt förhållningssätt 
Etiska överväganden är av stor betydelse för kvaliteten på forskning. Genom 

forskningsetiska överväganden strävar vi efter att i vår studie uppnå så hög 

grad av kvalité som möjligt hitta en bra balans mellan olika legitima 

intressen. Vi har under arbetet gjort val mellan olika handlingsalternativ där 

principer och intressen står mot varandra. Kunskapsintresset och 

integritetsintresset är två av dessa. Integritetsintresset och skydd mot risk för 

skada är något vi under vårt arbete ständigt reflekterat över och haft en aktiv 

diskussion om. Objektivitet och opartiskhet, har även utifrån 

Vetenskapsrådets krav, varit viktiga att ständigt ta i beaktning under arbetets 

gång för att på så sätt öka studiens kvalité (Vetenskapsrådet, 2017). 

De intervjuer vi genomfört har utförts och används utifrån Vetenskapsrådets 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Dimenäs, 2010). Det har varit av stor vikt att vi haft ett 

forskningsetiskt förhållningssätt under hela arbetet med studien. Utifrån det 

har vi i vår studie ständigt reflekterat över hur vi på bästa sätt skyddar våra 

respondenters integritet och inte röjer deras identitet. Enligt Vetenskapsrådet 

(2017) får inte respondenterna som medverkat i studien ej utsättas för några 

risker genom sin medverkan. Alla uppgifter om respondenterna ska ges 

största möjliga konfidentialitet. Respondenterna informerades om att det 

material som samlats in endast kommer användas i studien och kommer efter 

avslutat arbete raderas då den inte längre är relevant i forskningssyfte. 

Genom samtyckesblanketten vi skickade ut till alla berörda respondenter har 

vi fått ett skriftligt samtycke på deras medverkan i studien. Vi informerade 

dock även om att de alltid har rätt att närsomhelst avluta sin medverkan trots 

undertecknat samtycke (Denscombe, 2018). 
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 Resultat  

I detta kapitel redovisas de resultat som genom intervjuerna framkommit 

utifrån vår forskningsfråga.  

 Mötet mellan två skolformer 

Genom resultatet i studien kan vi se spår av att förskolan och skolan är två 

olika skolformer. Inom dessa skolformer råder olika traditioner, med olika 

regler och synsätt. Det framkom att förskolan och förskoleklassen har olika 

krav på barnen och förväntningarna på vad de borde kunna och inte, skiljer 

sig ibland. Merparten av respondenterna uttryckte att detta var en utmaning 

för barnen. Samtidigt menade någon av respondenterna att detta även var en 

utmaning vid övergångsmetoden och för den medföljande förskolläraren 

genom att hon hade en komplex roll som bärare av en annan tradition än den 

som fanns i skolans värld. 

 “Så just kulturkrockarna tror jag kan vara ett dilemma, för vi känner inte 

varandras världar tillräckligt mycket. Det är bara att acceptera att vi är inte 

riktigt där än” (rektor 2). 

”Men alltså sen är det ju lite förskolans värld och förskoleklassens värld och 

regler. Man har väl lite olika synsätt kanske, hur man tycker att saker ska 

göras och vilka krav man har på barnen” (lärare 2). 

 Samverkan mellan förskolan och förskoleklassen 

På den undersökta skolan började det förberedande samarbetet inför 

övergången under vårterminen. I det samarbete som inkluderade barnen 

arrangerades besök i förskoleklassens lokaler, barnen fick träffa sina nya 

lärare och de provade hur det gick till att äta i skolans matsal. Man 

anordnade även lekträffar där alla barnen träffades och delades in i de 

tilltänkta klasserna. 

”Vi ordnade ju lekdagar där vi umgicks i de här grupperna och där vi 

pedagoger turades om att snurra runt. Alla barn skulle få lära känna 

varandra”(förskollärare 1). 

Detta samarbete med fokus på övergångsaktiviteter för barnen uttrycktes 

utifrån någon respondent ha minskat under de senare åren. 

”Det är mycket mindre nu än vad det var när jag jobbade för några år sen 

för då hade vi ändå lite. Vi träffades, man träffade barnen, man gick ner till 

förskolan träffade dom i deras miljö och dom kom upp. Det har vi ju 

fortfarande att dom kommer upp och hälsar på, men väldigt väldigt lite” 

(förskollärare 2). 
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”Det kanske är två tillfällen bara, någon timma eller så. Så det tycker jag 

har minskat mycket mot vad vi hade förr, så är det” (förskollärare 2). 

Lärarnas förberedande samarbete inför övergången skedde genom möten och 

samtal, där man delgav varandra information om vad som förväntades och 

vad de behövde tänka på. 

“Samarbetet börjar ju redan på vårterminen här nu då. Så den personen som 

får det uppdraget kommer ju då att följa med upp till förskoleklass och läsa 

av och se hur det liksom fungerar för alla barnen då”(rektor 2). 

Den största styrkan med en medföljande förskollärare uttrycks till stor del 

vara att kunna använda sig av de erfarenheter och kunskaper som den 

medföljande förskolläraren tar med sig tillbaka från förskoleklassen till 

förskolan för att på så sätt kunna utveckla och göra övergångsprocessen 

kommande år ännu mer gynnsam.  

”Igår när vi träffades inför förskoleklass, dom som ska ha överlämningen 

här nu så kunde vi direkt plocka in att, “tänk nu på det här och stärk barnen 

med det här”, liksom så att redan nu har vi fått användning av den 

kompetensen in i förberedelsearbetet inför detta kommande år” (rektor 2). 

 Informationsutbyte 

Några respondenter hade tidigare upplevt att det ibland varit svårt att få den 

information från förskolan som de behövt. De menade att det var extra 

viktigt att få information om barn som kunde vara i behov av extra stöttning, 

men att den informationen ibland uteblivit.  

”Ja men alltså, många gånger så har man väl kanske upplevt att man inte får 

veta det som vi behöver veta, om det finns en problematik t ex” 

(förskollärare 3). 

Det genererade i att de vid skolstarten blivit överrumplade och menade att 

om de hade haft mer information så hade de kunnat förbereda sig och ge de 

barnen en mer behovsanpassad övergång redan från början. Detta upplever 

respondenterna i och med den undersökta övergångsmetoden varit 

effektivare. Den medföljande förskolläraren fungerade som en närvarande 

informationsbank som kunde ge information om barnens behov och 

utveckling till lärarna i förskoleklassen 

“Ja det går ju att ta kontakt med förskolan, genom att ringa eller så, men det 

var ju ett steg närmare, det var ju närmare, mer lättarbetat, så det var 

ju”(lärare 2). 
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 Att förbereda barnen inför övergång 

Den sociala utvecklingen betonades av personal i förskoleklass som viktig 

samtidigt som en önskan av att vissa färdigheter bör tränas under 

förskoletiden. Att vara självständiga vid toalettbesök samt att hantera 

finmotorik som penngreppet är exempel på dessa färdigheter vilka uttrycktes 

som viktiga för barnen att ha med sig in i förskoleklassen, samt att kunna 

hålla fokus, en kortare stund. Utifrån respondenterna finns det en tydlig 

önskan att kunna implementera förväntningar och krav som finns på barnen 

vad gäller kunskaper men kanske framför allt förmågor i förskoleklassen.  

”Den sociala biten är jätteviktig. Har dom inte lagt grunden där så måste vi 

jobba jättemycket med det och då kan inte vi göra vissa andra saker” 

(förskollärare 3 

“Att kunna lyssna på en bok. Att vi också ser till att förbereda barnen på 

dom här sakerna. Penngreppet är också en sån sak som är bra att vi tänker 

på här i förskolan”(förskollärare 1). 

Mötet mellan skolans olika världar nämndes i respondenternas upplevelser 

av övergångsmetoden. Tankarna om olika regler, synsätt och krav på barnen 

var något som flertalet av respondenterna belyste på olika sätt. Genomgående 

visade studien på att lärarna i förskoleklassen såg en stor möjlighet i de 

kunskaper som medföljande förskollärare hade om barnen och att dessa väckt 

reflektioner om hur man tänker om barnens progression i sitt lärande samt till 

viss del påverkat hur man planerar för utbildningen i förskoleklassen. 

 

“Man pratar mycket om det här kunskapsglappet, att man ska liksom få med 

sig och brygga vidare” (rektor 2). 

“Ibland är det ju bra med upprepningar, men det är ju klart att det får ju inte 

vara att man börjar om hela tiden och gör samma saker” (förskollärare 3).  

”Man ska ta med sig det man faktiskt hade från början. Vi måste ju bygga på 

det” (rektor 1). 

 Anknytning och trygghet  
Resultatet i studien visar att alla barn inte kände den medföljande 

förskolläraren så väl, men att de ändå var bekanta, från verksamheten i 

förskolan. Detta uppfattades som negativt av några respondenter. Trots det så 

framhölls det att flertalet barn i början, innan de lärt känna sina nya lärare, 

kände en trygghet i den medföljande förskolläraren i situationer när de hade 

behov av tröst och stöd. 
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“Det känns säkert tryggt för många att ha ett ansikte som man känner igen” 

(lärare 3). 

”En vinst är det ju att, barnen, det är ju henne de känner bäst, så det är ju 

deras trygghet till att börja med” (lärare 2). 

”Lite negativt att det bara var vissa barn, om man säger hälften, lite mer än 

hälften som kände pedagogen. Dom andra gjorde inte det” (förskollärare 2). 

”Och sen den personen känner ju inte alla barnen som börjar ändå” 

(förskollärare 3). 

”Jag kände ju allihop på två avdelningar, sen hade vi ju en tredje avdelning. 

Jag visste ju vilka de här barnen var men de kände ju inte mig på det viset” 

(förskollärare 1). 

Enligt flera respondenter så har metoden skapat möjligheter, framförallt för 

barn i behov av extra stöd och uppmärksamhet. För dessa barn var den 

medföljande förskolläraren en stor trygghet, samt hade tid att avsätta för att 

vara tillgänglig för barnen, något som inte alltid lärarna i förskoleklass kan 

ha. 

“Dom är två stycken. Det är en lärare och en fritidspedagog och det är inte 

alltid de har möjlighet”(förskollärare 1). 

Resultatet visade dock skillnader i uppfattningar om de barn som är i behov 

av extra stöd och uppmärksamhet. Ett par av respondenterna uttryckte att de 

upplevde att dessa barn knyter an för mycket till den medföljande 

förskolläraren, vilket ansågs hämma dem i att lösgöra sig och bli 

självständiga.  

“För det har ju faktiskt blivit lite så att dom här barnen överlag går och 

klänger och det blir mycket det här då i stället för att försöka bli 

självständiga så det finns ju fördelar och nackdelar//...”(förskollärare 3).  

Samtidigt menade andra respondenter att det ger en trygghet för dessa barn 

och en avlastning i verksamheten.  

“Det finns ju många barn som har särskilda behov som det har varit bra att 

den här pedagogen givetvis har varit med och stöttat upp här i klasserna, det 

har ju varit väldigt positivt”(förskollärare 2) 

 Gruppindelning  
Förslag till gruppindelning inför förskoleklassen gjordes av förskolans 

personal. Deras förslag till nya klasser godkändes sedan av skolans rektor. I 

detta skolområde hade de tagit ett beslut om att informera vårdnadshavarna 

att eventuella förflyttningar av elever skulle kunna ske mellan klasserna efter 

terminsstart om det skulle uppkomma ett behov av detta. Att dela på 
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förskolegrupperna och göra nya sågs som en möjlighet till utveckling. Med 

nya gruppkonstellationer ges nya möjligheter till lärtillfällen.  

“Det kanske inte är den kompisen som jag har gått allra längst med som jag 

lär mig bäst med”(rektor 2). 

”De behöver få nya konstellationer och nya kompisar” (rektor 1). 

”Med den nya gruppkonstellationen så ges man ju nya möjligheter till 

lärtillfällen med andra konstellationer” (rektor 2). 

”Man bor här, man går i förskolan här, man leker här och man följs åt, så 

jag tror ändå att det är bra att bryta och ges möjlighet att få bli någon 

annan” (rektor 2). 

Utifrån studien gick det att utläsa att sammansättningen av grupper eller 

klasser är ett område som ur olika perspektiv kan vara i behov av en 

motivering. Den medföljande förskollärarens närvaro i förskoleklassens 

verksamhet upplevdes som odelat positiv i rollen av att kunna förmedla de 

tankar och orsaker förskolans val av grupper bygger på. 

“Då var det jättefördel att förskolläraren från förskolan följde med för hon 

kunde ju sitta och förklara…men vi tänkte så här och så här”(lärare 1).  

 Organisatoriska möjligheter och utmaningar 
Metoden visade sig medföra vissa organisatoriska utmaningar, som 

schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter. Att den medföljande 

förskolläraren hade schemalagts och fyllt en plats i schemat inte bara under 

förskoleklassens verksamhet utan även under fritidsverksamheten, upplevde 

flera respondenter hade skapat ett behov av den tiden i schemat. Vid 

höstterminens slut och avslutet på projektet togs denna tid bort vilket då 

skapade en oro och problem schematekniskt för de lärarkategorier som 

berördes. Inom fritidsverksamheten hade den medföljande förskolläraren 

fyllt en plats i schemat medan hon i förskoleklassens verksamhet haft tid i 

schemat som varit utöver ordinarie personalstyrka. 

“Och sen… Det märks ju nu när vi blev av med henne…den resursen. För vi 

har ju använt henne som resurs så hon har haft halvklass timma och likadant 

på fritids” (lärare 1). 

“När den personen försvinner som nu vid jul, ja då ställer det till mycket i 

vårt schema” (förskollärare 3). 

”Men alltså jag som klasslärare, jag har inte sett den problematiken” 

(lärare 2). 

Respondenterna uttryckte på olika sätt sina uppfattningar om den roll och de 

arbetsuppgifter den medföljande förskolläraren haft eller enligt dem varit 

mest gynnsamt. Rektorerna uttryckte denna roll som något som under de två 
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läsår de arbetat med metoden, påverkats av personlighet och intresse hos den 

medföljande förskolläraren. 

“Sen blev det ju att när jag väl kom dit upp och skulle börja där så var det ju 

vilken roll jag skulle ta. Då har ju skolans rektorer varit fantastiska och 

utmanat mig och sagt att jag får ta den roll jag vill ha”(förskollärare 1). 

”Det märks ju nu när vi blev av med henne…den resursen. För vi hade ju 

använt henne som resurs, så hon har haft halvklass timma och likadant på 

fritids” (lärare 1). 

Respondenterna verksamma i förskoleklassens verksamhet uttryckte olika 

tankar om hur de upplevde att den medföljande förskollärarens roll bäst 

kunde tas tillvara på eller var behovet var som störst. Vissa menade att det 

varit en positiv möjlighet att kunnat arbeta med barnen i halvklass, att hon 

kunde hoppa in som vikarie vid sjukdom samt varit resurs för de barn som 

var i behov av extra stöd. Samtidigt fanns tankar, hos några av 

respondenterna, att de skulle önskat att den medföljande förskolläraren varit 

mer av en renodlad resurs. Under den senaste övergången hade medföljande 

förskollärare deltagit i arbetslagens planeringar vilket den medföljande 

förskolläraren inte gjort vid den tidigare övergången. 

 Resultasammanfattning 

6.8.1 Övergångsmetodens möjligheter 

• Kommunikation och informationsutbyte mellan skolformerna 

Kommunikation och informationsutbyte är utifrån resultatet av betydelse 

för övergången. På vilket sätt man ser den medföljande förskollärarens 

roll och metoden som en möjlighet till detta beskrivs utifrån olika 

uppfattningar. Genomgående kan dock resultatet i studien visa på att den 

undersökta övergångsmetoden varit effektiv vad gäller kunskapsutbyte 

och information mellan förskolan och förskoleklassen. Flera respondenter 

uppfattar att genom metoden och den medföljande förskolläraren har 

möjligheten till detta varit mer närvarande och därför skapat en större 

förståelse samt gjort förutsättningarna för en god planering av 

verksamheten bättre. 

• Förskolans arbete inför övergång 

Genom metoden och den medföljande förskollärarens möjlighet att ta 

tillbaka kunskap och information om verksamheten i förskoleklassen till 

förskolan visar resultatet att barnens förberedelse inför övergången kan 

ges bättre förutsättningar. Att förskolan kan förbereda barnen på de 

förväntningar och förändringar vad gäller krav, rutiner och förmågor som 

finns i förskoleklassen möjliggör en framgångsrik övergång.  
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• Kontinuitet och trygghet 

Metoden och den medföljande förskolläraren har under den första tiden i 

förskoleklassen skapat kontinuitet och trygghet för barnen. Barn i behov 

av lite extra stöd är dock de som utifrån resultatet visat sig vara de som 

mest gynnats av detta och haft ett behov av denna trygghet under längre 

tid. 

• Metoden som resurs för barnen och verksamheten 

Att den medföljande läraren varit utöver ordinarie personal har gett extra 

tid för barnen samt skapat stöd och avlastning i verksamheten.  

 

6.8.2 Övergångsmetodens utmaningar 

• Anknytning och relationsskapande 

Resultatet visar att barnens anknytning till den medföljande 

förskolläraren skulle kunna hämma deras möjligheter att skapa nya 

relationer till de nya lärarna och fritidspedagogerna samt barnen i 

förskoleklassen. 

• Organisation och roller 

Uppfattningar om medföljande förskollärarens roll och arbetsuppgifter 

samt organisationen runt metoden är något som resultatet visar stora 

skillnader i. De olika lärarkategorierna har påverkats på olika sätt vad 

gäller schemaläggning och organisation. Metoden har skapat ett behov av 

den medföljande förskollärarens roll och tid i verksamheten vilket vid 

metodens slut blivit problematiskt. Även den roll och de arbetsuppgifter 

den medföljande förskolläraren ska ha i förskoleklassens verksamhet kan 

uppfattas som oklar utifrån några av respondenterna. 
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 Analys   

För att besvara studiens syfte och våra forskningsfrågor så kommer vi i detta 

kapitel analysera resultatet av den insamlade empirin i förhållande till 

tidigare forskning och teorival. 

 Samarbete mellan förskola och förskoleklass 

Studiens alla respondenter, oberoende av yrkeskategori eller placering i 

verksamheten, beskriver på olika sätt att kommunikationen och 

informationen från förskolan till förskoleklassen gynnats genom att använda 

metoden med en medföljande förskollärare från förskolan till 

förskoleklassen. Att lärare har information och kunskaper om barnen och 

dess behov menar (Ackesjö, 2014) krävs för att kunna utveckla pedagogiska 

strategier som är framgångsrika vid övergångar. Alatalo m.fl (2015) belyser 

att förskollärare och lärare i förskoleklass såg “ett stort avstånd” mellan 

förskolan och förskoleklassen. Hur den undersökta övergångsmetoden kan 

påverka detta avstånd mellan mellan skolformerna skiljer sig åt i 

respondenternas uppfattningar. Vissa lärare uttrycker att metoden skapar 

möjligheter till ett större samarbete medan någon förskollärare uttrycker att 

samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen var betydligt större för 

flertalet år sedan, innan metoden utvecklats. Rektorerna ser 

övergångsmetoden som ett försök till brobyggande mellan förskolan och 

förskoleklassen samt en metod till samarbete och kunskapsutbyte. Hur man 

ser på övergångens möjligheter att gynna samarbetet eller hur samarbetet 

mellan skolformerna bör gå till har de olika lärarkategorierna olika 

uppfattningar om. 

 Progression och kunskap  

Lärarna i förskoleklassen menar att information och kunskap, om barnen och 

förskolans verksamhet, varit mer närvarande och lättillgänglig för dem i och 

med metoden. Ackesjö (2014) belyser i sin forskning vikten av att lärare i 

förskoleklassen har kunskap om barnen och menar att de behöver analysera 

barnens färdigheter och använda dessa som grund vid sin planering av 

utbildningen i förskoleklassen. Analysen visar på att metoden med en 

medföljande förskollärare haft en viss påverkan på utbildningen i 

förskoleklassen då ett par av lärarna beskriver att de haft möjlighet att få 

information och förstå hur arbetet i förskolan gått till och vad de olika 

förskolegrupperna fokuserat på i sin utbildning. En av lärarna visade på 

uppfattningen av att den kunskap barnen haft med sig från förskolans olika 

avdelningar, i form av kännedom om bokstäver m m, skulle kunna vara på en 

mer enhetlig nivå och då skapa ett enklare utgångsläge i förskoleklassens 

utbildning, barnens progression och de ansvariga lärarnas planering för 

utbildningen. Att den medföljande förskolläraren vid höstterminen går 

tillbaka till förskolan och kan ta tillbaka denna reflektion menade läraren var 

en möjlighet med metoden. Flera andra respondenter hade även de 
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uppfattningen av att det skapade en positiv möjlighet att den medföljande 

förskolläraren gick tillbaka med information om/från förskoleklassen till 

förskolan. Skillnader i uppfattningar handlade om vilka färdigheter barnen 

behövde träna på inför övergången i förskoleklassen. Barnens sociala 

färdigheter som konflikthantering och självständighet betonas som viktigt av 

alla respondenter från förskoleklassens verksamhet. Alatalo m. fl (2015) 

visar i sin studie på liknande resultat som innebar att lärarna i förskoleklassen 

prioriterade barnens sociala färdigheter framför de kunskaper och lärande de 

haft med sig från förskolan. Några av respondenterna uppfattar även vissa 

mer motoriska färdigheter som viktiga att kunna inför starten i förskoleklass, 

att kunna penngreppet eller att klara av att klä på sig ytterkläderna och gå på 

toaletten själv. De olika uppfattningarna om bra förberedelser och beredskap 

inför övergångar menar även Babic (2017) är en av de viktigaste strategierna 

för att starten i förskoleklassen ska bli smidig. 

 Social kontinuitet eller diskontinuitet vid övergångsmetoden 

Kontinuitet kan beskrivas som skapande av sammanhang och får oftast ett 

fokus som odelat positivt. Ackesjö (2014) belyser dock vikten av att förstå 

vad kontinuitet är, hur kontinuitet kan skapas, vilken sorts kontinuitet som 

efterfrågas och behövs eller vem det är som önskar kontinuitet. Vår analys 

ger en varierande bild av metodens möjligheter och utmaningar och visar 

skillnader i uppfattningar vad gäller barnens anknytning i relation till den 

medföljande förskollärarens roll och den sociala kontinuitet rollen bidrar 

med. Den kontinuitet den medföljande förskolläraren bidrar till vid 

övergången uppfattas av flertalet respondenter som betydelsefull för barnen i 

behov av extra stöd. Andra respondenter uppfattar också en fördel med att 

den medföljande förskolläraren har kunnat ägna extra uppmärksamhet, 

specifikt på de barn som haft behov av stöd och beskriver hur detta skapat 

möjligheter för lärarna att kunna fokusera på undervisning. O´Farrelly och 

Hennessy (2014) beskriver även de hur övergången är utmanade för barn och 

hur just uppmärksamheten barnen är vana vid förändras vid övergången. En 

variation i en av respondenternas uppfattning om barns anknytning till den 

medföljande förskolläraren uppfattas på olika sätt utifrån olika tillfällen i 

verksamheten. Barnens anknytning till den medföljande förskolläraren kunde 

ses som lite hämmande för barnens mognad eller självständighetsprocess 

samtidigt som det framkom att den trygghet hon gav ibland kunde vara av 

stor vikt för vissa barn samt verksamheten. Babic (2017) tankar om att för att 

barn ska utvecklas bör man även fokusera på diskontinuitet vid övergången 

kan ses i dessa uppfattningar. 

 Gruppindelning 

Att genom den medföljande förskolläraren kunna få svar och motiveringar av 

de val som gjorts vid gruppindelningarna inför barnens början i 

förskoleklassen är en information som alla lärare uttrycker betydelsefull. Hur 

förskolan tänker om gruppindelning är något som utifrån studiens resultat till 
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viss del kan ses som motsägande vad gäller tidigare forskning, som pekar på 

att en övergång med kontinuitet är att föredra. Tidigare forskning talar om att 

barn vid övergångar mellan skolformer uttrycker att det är av stor betydelse 

att få gör dessa tillsammans med vänner och i grupper de känner trygghet i 

(Lago, 2014). Här visar vår analys på en nästan motsatt uppfattning hos 

rektorer och övriga respondenter då de framhåller positiva vinster med att 

blanda förskolegrupperna och bryta barnens gruppkonstellationer. En 

respondent i studien påtalar det faktum att det många gånger kan vara en 

fördel att skapa helt nya grupper. En rektor menar att man inte alltid lär sig 

bäst tillsammans med de man känt längst. Lärare i förskoleklassen har andra 

uppfattningar om vilka barn som funkar tillsammans och hur 

gruppsammansättningen är viktig utifrån den tanken. Att skapa barngrupper, 

som är gynnsamma för barnens progression och lärande kan vara en 

utmaning.  Något som beskrivs som positivt var att den medföljande 

förskolläraren många gånger var till stor hjälp för lärarna i förskoleklass om 

det uppstod funderingar om gruppindelningarna. Respondenterna visade sig 

alla ha liknande uppfattningen om möjligheten metoden utifrån att den 

medföljande förskolläraren fanns tillgänglig och kunde förklara syftet bakom 

gruppindelningen. 

 Medföljande förskollärares roll och arbetsuppgifter 

En utmaning i arbetet med metoden kan vi se handlar om den roll och de 

arbetsuppgifter den medföljande förskolläraren har i förskoleklassen. Genom 

analysen går att se flera skillnader i respondenternas uppfattningar om den 

medföljande förskollärarens roll och arbetsuppgifter. De respondenter som 

arbetat med metoden under övergången läsåret innan upplevde en stor 

skillnad på hur metoden fungerat i praktiken vid de olika övergångarna. Att 

den medföljande förskolläraren behövdes som en extra resurs uttrycktes av 

flertalet respondenter. Vi uppfattade det som en skillnad i hur och på vilket 

sätt denna resurs skulle användas, om resursen bäst skulle arbeta för barn i 

behov av extra stöd eller för verksamheten och utbildningen.  Den 

medföljande förskolläraren har genom att under förskoleklassens verksamhet 

arbeta med barnen i halvklass, vara med på planeringar men samtidigt vara 

resurs vid behov och schemalagd på fritids. Analysen visar att de olika 

lärarkategorierna inom dessa områden har en viss skillnad i uppfattning om 

hur den medföljande förskollärarens roll vid metoden bäst skulle gynna 

verksamheten eller/och barnen. Att rollen som medföljande förskollärare inte 

har någon tydlig arbetsbeskrivning utan är fri för tolkning är något som vi 

utifrån analysen kunde se skapar en viss osäkerhet kring syftet och målet 

med övergångsmetoden. Kallberg (2018) menar att olika roller och 

traditioner sällan diskuteras och att det riskerar att förstärka traditionella 

kännetecken för olika lärarkategorier och skolformer. Hon menar vidare att 

dessa behöver utmanas för att skapa förutsättningar för ett gemensamt arbete. 

Om problem uppstår vid arbete i grupp beror det ofta på att man inte funnit 

lämpliga arbetsformer (Svedberg, 2018). Ackesjö (2014) betonar vikten av 
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att lärare hittar arenor där de tillsammans kan formulera gemensamma 

uppdrag och verksamhetsmål. 
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 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och analysen i vår studie, samt våra tankar 

om den. Vi belyser även vårt val av metod samt ger förslag till vidare 

forskning. 

  Övergångsmetodens möjligheter och utmaningar 
Övergångsmetoden som vi valt att undersöka visar genom studien att den 

genererar flera möjligheter men att det även finns vissa utmaningar i arbetet 

med metoden. Målet med metoden är att skapa en god övergång för barnen 

och att bygga en bro mellan förskola och förskoleklass. Detta är i enighet 

med Ackesjö (2014) som menar att det i både svensk och internationell 

forskning framhålls att förskolans och förskoleklassens samverkan är av stor 

vikt för utbyte av kunskap som ett medel i att erbjuda barnen bästa möjliga 

förutsättningar vid övergång. 

Den medföljande förskolläraren gav vid övergången barnen en trygghet 

genom att hon var välbekant. Studien visar att rollen var särskilt betydelsefull 

för barn som var i behov av extra stöttning och trygghet i 

anpassningsprocessen. Samtidigt visar resultatet på att vid arbetet med 

metoden behövs en uppmärksamhet på att anknytningen inte hämmar 

barnens självständighet och mognad.  Enligt Ackesjös (2014) studier, pekas 

det på att barn beskriver att, samtidigt som de önskar kontinuitet så vill de 

även ha en diskontinuitet vid övergången.  

Genom arbetet med studien har nya reflektioner om begreppen kontinuitet 

och diskontinuitet väckts hos oss. Från att vid inledningen av arbetet haft 

inställningen att kontinuitet vid övergångar är odelat positivt och det enda 

eftersträvansvärda har tidigare forskning och studiens resultat beskrivit 

betydelsen av även diskontinuitet. Att både kontinuitet och diskontinuitet på 

olika sätt kan vara viktiga vid övergångar framkommer genom studiens 

resultat.  

Metoden skapar en större, och mer närvarande, möjlighet till 

informationsutbyte mellan skolformerna. Att lärarna i förskoleklass har 

kunskaper om barnens sociokulturella bakgrunder, sociala samspel och 

erfarenheter av lärande, är av stor betydelse för barnens individuella 

förutsättningar för det fortsatta lärandet (Ackesjö, 2014). Även i Alatalo m. fl 

(2015) och Lundqvist och Sandström (2020) studier beskrivs vikten av ett 

effektivt samarbete mellan förskola och förskoleklass för att främja 

framgångsrika övergångar. 

Lärare verksamma i förskoleklassen ser en stor möjlighet i att den 

medföljande förskolläraren kan informera dem om hur barnen arbetat i 

förskolan, sociala färdigheter samt vilka val som gjorts, och varför, inför 

exempelvis gruppindelningen. Utifrån både förskoleklassen och förskolan 
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beskrivs även en stor möjlighet med den information den medföljande 

förskolläraren kan föra tillbaka till förskolans verksamhet. Denna 

information är värdefull då den skapar möjligheter för att ge barnen bättre 

förutsättningar och förberedelse inför kommande övergång. Detta går helt i 

linje med Babic (2017) som menar att en bra förberedelse och beredskap är 

något av det viktigaste i strategierna för att övergången ska bli smidig och 

bra för barnen. En gemensam tanke hos respondenterna, är att den 

information om de förväntningar, krav och rutiner som finns vid 

förskoleklassens start, genom medföljande förskollärare ska implementeras i 

förskolan.  

Vi tycker att resultatet beskriver en ganska traditionell syn på förskolan 

genom uppfattningar om att förskolan bör ha fokus på barnens sociala 

utveckling och att skolan kan ha ett större fokus på kunskap och lärande. Här 

ställer vi oss frågande till hur medvetna de olika lärarkategorierna är om 

varandras läroplaner och styrdokument. Att förskolans läroplan belyser 

vikten av undervisning i förskolan är av betydelse för hur utbildningen 

bedrivs. Enligt Skolverket (2018), ska utbildningen i förskolan ta sin 

utgångspunkt i barnens intresse, barnens tidigare kunnande och erfarenheter, 

samt syfta till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Att olika lärarkategorier och mötet mellan dem i förskoleklassens arena kan 

vara komplext framgår genom vårt resultat. Ett intressant resultat är att 

beroende av vilken lärarkategori man tillhör i organisationen, så uppfattas 

olika möjligheter och utmaningar med metoden. Vi tolkar resultatet som att 

de gränser som finns mellan de olika lärarkategoriernas områden blir 

påverkade på olika sätt av övergångsmetoden och att metoden skulle kunna 

utvecklas ytterligare av ett förtydligande av vad den medföljande 

förskollärarens roll och uppgifter är samt att tydliggöra 

övergångensmetodens mål och syfte. Alatalo m. fl (2015) påtalar risken med 

att det många gånger kan uppfattas vara ett för ”stort avstånd”, mellan 

förskola och förskoleklass, vilket kan vara ett hinder vid övergångar. Det är 

lätt att det uppstår fördomar och antaganden, då kommunikationen brister, 

som kan skapa en känsla av ”oss mot dem”. Enligt Kallberg (2018) 

diskuteras dessa olika roller och traditioner sällan. Vikten av att finna 

gemensamma verksamhetsuppdrag och mål betonas av både Kallberg (2018) 

och Ackesjö (2014). 

Vår önskan är att studien kan bidra till en diskussion angående 

övergångsmetoder och dess möjligheter och utmaningar. Den kan också, som 

både forskning samt studiens resultat visar, belysa vikten av att ha ett 

medvetet och reflekterande förhållningssätt till övergången mellan förskola 

och förskoleklass. 
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 Metoddiskussion 

Eftersom vi i vår studie var intresserade av respondenternas uppfattningar 

gjorde intervju som metod det lättare att få mer utförliga svar än exempelvis 

enkäter. Vid intervjuerna var en tid och en plats avsatt vilket gjorde att vi 

fick en önskad svarsfrekvens. En annan fördel var möjligheten till 

ljudupptagning vilket underlättade databearbetningen då vi kunde gå tillbaka 

i materialet vid analysen av intervjuerna. Samtidigt producerar 

semistrukturerade intervjuer data som har ett relativt öppet format vilket 

innebar att databearbetningen och analysen blev en stor och tidskrävande 

process. En annan nackdel vid intervjuer är att det är svårt att uppnå 

konsistens. Det är därför viktigt att förhålla sig till att den insamlade datan i 

viss mån påverkas av den specifika kontexten och de specifika individer som 

deltar (Denscombe, 2018). 

Resultatet i vår studie grundar sig på uppfattningar från olika 

yrkeskategoriers som på varierande sätt varit delaktiga och påverkats av 

övergångsmetoden. Valet av respondenter grundar sig i en önskan att finna 

beskrivningar om hur den studerade övergångsmetoden uppfattas utifrån 

olika yrkeskategoriers möte med den. I arbetet med att kategorisera och 

analysera vår data var detta mycket intressant samtidigt som det blev en 

svårighet i resultatprocessen. Ur ett forskningsetiskt perspektiv skapade de 

olika yrkesrollerna en utmaning då deras identiteter blev svåra att skydda. 

Kunskapsintresset och integritetsintresset har varit två mycket närvarande 

perspektiv under hela vårt arbete.  

Vi vill även belysa den relativt korta tid som skolområdet har arbetat med 

övergångsmetoden, två övergångar under de senaste två läsåren. Vår tanke är 

att studien hade haft möjlighet att uppnå en högre tillförlitlighet genom att 

undersökningen byggt på en längre erfarenhet av övergångsmetoden men 

även att den hade gynnats av att kunna jämföra resultaten med fler 

skolområden som arbetat med övergångsmetoden.  

Att vår studie av övergångsmetoden sker genom ett “vuxenfilter” (Ackesjö, 

2014) är ytterligare något vi vill belysa. Utifrån tidigare forskning synliggörs 

vikten av att se på övergångar utifrån barns perspektiv och vi vill här belysa 

vår medvetenhet om att detta perspektiv inte presenteras i vår studie.  

 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vårt resultat samt analys har ett intresse över att få ytterligare 

kunskap och fördjupad förståelse av övergångsmetoder skapats. Våra 

reflektioner handlar om att genom vidare forskning kunna jämföra resultat 

från olika skolområden som kan tänkas arbeta med vår undersökta 

övergångsmetod. Arbetet med studien har samtidigt väckt en förståelse för 

att övergångar möter barn under hela deras skolgång och att det skulle vara 

intressant att se hur vårt valda skolområdes övergångsmetod skapar 
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möjligheter och/eller utmaningar även vid övergången från förskoleklassen 

till grundskolan. Utifrån vårt val av respondenter med olika yrkesroller 

berörda av den övergångsmetod vi valt att undersöka har vårt intresse även 

väckts av vidare forskning om hur olika yrkesroller, samspelar och påverkar 

övergången samt arbetet i förskoleklassens arena.  
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för att delta i studie om övergång från förskola till 

förskoleklass Vi är två förskollärarstudenter, Sara Kvistenberg och Heléne 

Poulsen, som nu går sista terminen vid Linnéuniversitetet. Vi är intresserade 

av övergångsprocessen från förskola till förskoleklass och har därför valt det 

som ämne för vårt examensarbete.  

Vi vill i vår studie undersöka den metod ni har för övergångar på ert område, 

där en medföljande förskollärare är delaktig i övergångsprocessen till 

förskoleklass. Syftet med studien är att förstå vilka vinster och eventuella 

konsekvenser lärare upplever att metoden kan ha.  

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs 

ovan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta 

någon av personerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte 

längre att bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

De personuppgifter som kommer att samlas in från dig är, yrkestitel, antal 

verksamma år i yrket och erfarenheter av övergångsprocesser. Dina 

personuppgifter kommer att behandlas inom vår studie t.o.m. vecka 18, 

varefter de raderas/arkiveras.  

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig 

eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom 

att kontakta någon av personerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med 

Linnéuniversitetet kan lämnas till Datainspektionen.   

  

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar!  

 Sara & Heléne  

  

 …………………………………………….. Ort och datum  

  ……………………………………………. Underskrift  

 ……………………………………………. Namnförtydligande  

Kontaktuppgifter:  

Sara Kvistenberg xxxxxxx,  

Heléne Poulsen xxxxxxx  

Handledare Karin Sälj xxxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Rektor skolan 

• Hur många år har du varit verksam i yrket och hur länge har du arbetat på denna 

arbetsplats? 

• Vad grundar sig valet av denna övergångsmetod på? 

•  Hur tänker ni att denna övergångsmetod kan skapar både kontinuitet och 

diskontinuitet för barnen? 

• Hur tänker ni angående gruppindelningen i skapandet av nya förskoleklasser? 

•  Hur ser övergången ut från förskoleklass till första klass, följer en lärare med vid 

den övergången också? 

  Rektor Förskolan 

• Hur många år har du som verksam i yrket och hur länge har du arbetat på denna 

arbetsplats? 

• Vad grundar sig valet av denna övergångsmetod på? 

• Hur kan ni påverka att denna övergångsmetod skapar både kontinuitet och 

diskontinuitet för barnen? 

• Hur tänker ni angående gruppindelningen i skapandet av nya förskoleklasser? 

 Medföljande förskollärare 

• Vilken är din yrkesexamen? 

• Hur många år har du som verksam i yrket och hur länge har du arbetat på denna 

arbetsplats? 

• Vilken är din viktigaste roll vid övergången? 

• Vad skiljer sig mellan din roll på förskolan och i förskoleklassen? 

• Hur arbetar du för att skapa både kontinuitet och diskontinuitet vid övergångar? 

• Har ni några speciella “utträdesriter”, när barnen ska lämna förskolan? 

• Kan du se några problem med denna övergångsmetod? 

• Vad grundar sig valet av denna övergångsmetod på? 

 Lärare i förskoleklass 

• Vilken är din yrkesexamen? 

• Hur många år har du som verksam i yrket och hur länge har du arbetat på denna 

arbetsplats? 

• Har ni några speciella “inträdesriter”, när barnen börjar i förskoleklass? 

• Hur arbetar du för att skapa både kontinuitet och diskontinuitet vid övergångar? 

• Vad gör du för att barnen ska känna att de har börjat i förskoleklass? 

• Vilka vinster ser du med den medföljande förskolläraren? 

• Kan ni se några problem med denna övergångsmetod? 

 

• Vad grundar sig valet av denna övergångsmetod på? 

 

 


