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De barn som befinner sig i förskolan kommer att få uppleva övergången mellan 
förskola och förskoleklass. Det är barnet som tar steget in i den nya verksamheten, 
vilket innebär att barnet är i centrum. 
     Syftet med studien är att lyfta barns, föräldrars och pedagogers upplevelser 
kring samverkan samt hur pedagogerna arbetar med samverkan vid övergång 
mellan de olika verksamheterna. Upplevelserna sätts i relation till tidigare 
forskning och styrdokumentens skrivningar. Studiens syfte grundar sig på 
frågorna: Hur upplever/upplevde barnet övergången från förskola till 
förskoleklass? Hur upplever föräldrar och pedagoger samverkan vid övergång från 
förskola till förskoleklass? Vilka uttrycksformer har samverkan i verksamheterna?   
     Studiens utformning grundar sig i en kvalitativ metod och det har genomförts 
barnintervjuer, föräldra- och pedagogenkäter med öppna frågor där deras 
upplevelser kring samverkan beskrevs på ett detaljrikt och djupgående sätt.   
     Resultatet av studien synliggör att barnen upplever/upplevde övergången med 
stor glädje och förväntan. Barnen i förskolan visar på att de kommer känna en stor 
saknad av pedagoger och kamrater i förskolan.  
     Föräldrarna och pedagogerna upplever samverkan som en betydelsefull process 
för det enskilda barnet. Föräldrarna lägger stort fokus på att barnet ska få inblick i 
den nya miljön, möta pedagogen samt de blivande kamraterna. Pedagogerna anser 
att samverkan skall utformas på ett gynnsamt sätt för barnet, men det framkommer 
att det finns ett flertal olika hinder som exempelvis riktlinjer, tid och geografiskt 
läge för att uppnå en tillfredställande samverkan. Det har lett till att samverkans 
uttrycksformer skiljer sig betydligt mellan de olika verksamheterna som ingår i 
studien. 
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1. Inledning 
 
Slut dina ögon och försök tänka tillbaka till den dagen då du började skolan, hur 
kände du dig? Vad du tänkte på? Var det så att du hade fjärilar i magen? Kände du 
någon? Visste du vem du skulle ha som lärare? Kände du dig stor nu när du skulle 
börja i skolan? Tänk alla tankar, känslor och funderingar som finns inom barnets 
lilla kropp, när de i augusti månad står på skolgården.   
     Vårt examensarbete kommer att belysa ämnet samverkan och vilken 
uttrycksform den har vid övergång från förskola till förskoleklass. Samverkan vid 
övergång tycker vi är en viktig del, då barnet skall känna sig tryggt, bli bemött där 
den nu befinner sig samt bli stimulerad i sin utveckling och sitt lärande. 
Samverkan bör bli till en tydlig röd tråd, vilket kan ge en naturlig övergång för 
barnet i det livslånga lärandet. Det är viktigt att pedagogen har stor kunskap och 
förståelse om samverkans roll för barnets pågående och kommande utveckling och 
lärande för att kunna möta det enskilda barnet på bästa möjliga sätt. 
     I vår kommande yrkesroll kommer vi att arbeta med barn i de åldrar där många 
mottaganden och överlämningar sker. Vi berör ämnet samverkan för att 
lärarutbildningen inte givit oss tillräcklig förståelse och kunskap om samverkan 
vid övergång mellan verksamheterna, vilket är relevant och aktuellt för vår 
kommande yrkesroll. Vi önskar att denna undersökning kommer att belysa hur 
samverkan tillämpas och hur barn, föräldrar och pedagoger upplever den. I denna 
studie placeras barnet i centrum, då vi vill lyfta fram barnets upplevelser för att 
belysa samverkan utifrån deras kunskaps– och erfarenhetsvärld. Vi vill lyfta fram 
föräldrarnas och pedagogernas upplevelser av samverkan då de på olika sätt är 
delaktiga och har en betydelsefull roll för barnet vid övergång från förskola till 
förskoleklass. Det är barnet som tar steget in i den nya verksamheten, vilket 
innebär att barnet står i centrum. Föräldrarna och pedagogerna finns där för att 
stödja barnet vid övergången. 
 

1.1  Syfte och problemformuleringar 
 
Syftet är att undersöka både hur barn upplever/upplevde övergången från förskola 
till förskoleklass och hur föräldrar och pedagoger upplever. Ett annat syfte är att 
undersöka hur pedagogerna arbetar med samverkan vid övergång mellan de olika 
verksamheterna. I vår studie kommer samverkan utifrån barns, föräldrars och 
pedagogers upplevelser lyftas samt hur dessa upplevelser förhåller sig till tidigare 
forskning och befintliga styrdokument.  
     Övergången mellan förskola och förskoleklass är ett steg som barnen i 
förskolan upplever och som väcker många känslor i barnets lilla kropp. Vi anser 
därför att det bör ske en god samverkan mellan verksamheterna. Många tankar 
kring samverkan vid övergång har väckts när vi har samtalat och diskuterat ämnet. 
Till slut väcktes dessa tre frågor till liv: 
 

o Hur upplever/upplevde barnet övergången från förskola till 
förskoleklass? 

 
o Hur upplever föräldrar och pedagoger samverkan vid övergång från 

förskola till förskoleklass? 
 

o Vilka uttrycksformer har samverkan i verksamheterna? 
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1.2 Begreppsdefinition 
 
Här nedan presenteras en begreppsdefinition. Syftet är att beskriva och förtydliga 
de begrepp som genomgående berörs i studien för att underlätta för läsaren att ta 
till sig texten och kan då lägga fokus på studiens innehåll. 
 

o Barn – benämningen kommer användas oavsett om barnet befinner sig i 
förskola eller förskoleklass. 

 
o Förskola – en frivillig verksamhet för barn. I verksamheten befinner sig 

barn från ett år upp till det år barnet fyller sex. Förskolan har en egen 
läroplan Lpfö98 (2006) som skall genomsyra det dagliga arbetet. 

 
o Förskoleklass – en frivillig skolform som introducerades år 1998 för barn 

som under året fyller sex år. Förskoleklassen ska i det dagliga arbetet 
genomsyras av skolans läroplan Lpo94 (2006). 

 
o Föräldrar – alla vårdnadshavare även om dessa är andra än de biologiska 

föräldrarna. 
 

o Pedagoger – högskoleutbildade förskollärare som arbetar med barn i 
förskola respektive förskoleklass. 

 
o Samverkan – gemensamma handlingar och förhållningssätt för att kunna 

uppnå ett visst mål. 
 

o Verksamhet – förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem ingår i 
begreppet. 

 
o Övergång – det steg som barnet tar när den lämnar förskolan och träder in 

i förskoleklassen. 
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2. Teoribakgrund 
 
I kapitlet presenteras tidigare forskning samt styrdokumentens skrivningar om 
samverkan mellan förskola och förskoleklass.  
 

2.1 Historik 
 
En tidigt dokumenterad diskussion kring ett närmande mellan förskola och skola 
skedde under 1940-talet, men ett orosmoment var att förskolan skulle erövra en 
skolmässig struktur hävdar Sigurdsdotter Wiechel (1994). Även i Davidssons 
(2002) avhandling beskrivs samverkan mellan förskola och skola ur ett historiskt 
perspektiv. Under åren 1962-1975 var samverkan mellan pedagogerna i de olika 
verksamheterna inget som fokuserades, vilket ledde till att föräldrarna hade det 
största ansvaret och därefter pedagogerna i förskolan. Föräldrarnas och 
pedagogernas uppgift var att sammanställa information om barnet som sedan 
skulle vidarebefordras upp till skolan, med syftet att kunna bedöma barnets 
skolmognad och andra svårigheter som kan uppkomma i samband med den 
kommande skolgången. Informationen utformades med andra ord för skolans skull 
och inte till värde för det enskilda barnet (a.a.). 
     Davidsson (2002) menar vidare att det synsätt som nämns ovan började 
förändras och mellan åren 1975-1987 flyttades fokus en aning från att enbart se 
informationen som en fördel för skolan, till att se det enskilda barnet och dess 
behov. Skolan använde fortfarande informationen till att bedöma barnets 
skolmognad, men det började ifrågasättas både av pedagoger och av forskare. 
Ifrågasättandet ledde till att nya pedagogiska förhållningssätt uppstod kring en 
naturlig och mjuk övergång för barnet. Förskolan skulle fostra barnet till en 
självständig och ansvarstagande individ och verksamheterna skulle närma sig 
varandra gällande innehåll, som i sin tur skulle gynna övergången. När 
verksamheterna hade arbetet utefter dessa pedagogiska förhållningssätt upptäcktes 
det att man inte belyst andra viktiga delar som exempelvis barnets trygghet som 
kan uppstå genom kontinuitet mellan verksamheterna, vilket blev det nya 
perspektivet under åren 1987-1998. Barnet fick även större möjlighet till 
inflytande vid övergång då barnets frågor, tankar och funderingar stod i centrum 
(a.a.). 
      År 1998 infördes en ny skolform vid benämning förskoleklass enligt ett beslut 
av riksdagen, skriver Skolverket (2001). Införandet skulle leda till en ökad 
integration mellan förskola, grundskola samt fritidshem och varje kommun fick ett 
obligatoriskt ansvar att införa förskoleklassen, men utforma den som en frivillig 
skolform. Ett annat syfte var att utveckla nya arbetssätt, vilket i sin tur skulle leda 
till ett nytt pedagogiskt förhållningssätt med barnet i centrum och för att bilda en 
kontinuitet mellan verksamheterna som gynnar barnets livslånga lärande (a.a.).  
     Förskoleklassen skall genomsyras av Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) och under tiden som 
förskoleklassen upprättades fick även förskolan sin första läroplan vid namn 
Läroplan för förskolan (Lpfö98), nämner Skolverket (2001). Både Lpfö98 och 
Lpo94 poängterar vikten av samverkan mellan verksamheterna för att stärka det 
enskilda barnets framgång genom att skriva följande: 
 

Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

 
(Lpfö98, 2006:12) 
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För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall 
skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan […] 

 
(Lpo94, 2006:14) 

 

2.2 Samverkans syften 
 
Sigurdsdotter Wiechel (1994) skriver att det sedan länge arbetats på ett flertal 
olika sätt samt på olika nivåer för att uppnå en bättre samverkan mellan förskola 
och skola, då det har ansetts vara för stora skillnader mellan dessa. Ett syfte med 
samverkan är att skapa kontinuitet för barnet där miljö, metoder och regler till viss 
del kan kännas igen. Det kan sedan leda till trygghet för det enskilda barnet, vilket 
i sin tur gynnar barnets lärande och utveckling (a.a.). För att uppnå kontinuitet 
mellan verksamheterna, menar Skolverket (2001) att det krävs en samsyn mellan 
pedagogerna som sedan kan utgöra gemensamma mål, metoder, synsätt samt 
förhållningssätt i verksamheterna. Denna samsyn ska ses som en pedagogisk fråga 
som handlar om ett ömsesidigt givande och tagande. Myndigheten för 
skolutveckling (2004) berör även ämnet genom att beskriva läroplanernas 
utformning, vilka innehåller samma syn på kunskap, lärande och en gemensam 
värdegrund som utgör en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Även i 
Regeringens skrivelse (1999) poängteras det att samverkan ska ske genom hela 
utbildningssystemet, från förskolan till gymnasieskolan, ett perspektiv från 1-19 
år.  
     Ett annat syfte med samverkan och som ska utgöra en central punkt är, enligt 
Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) att de olika verksamheterna ser, tar tillvara och 
utgår från det enskilda barnets kunskaper, upplevelser och erfarenheter för att 
kunna stimulera det livslånga lärandet. Myndigheten för skolutveckling (2004) 
anser även att det är viktigt vid övergången att pedagogerna i de olika 
verksamheterna samverkar för att den nya pedagogen ska kunna få möjlighet att 
stimulera barnets lust att lära och kunna möta barnet där den befinner sig. Om 
samverkan är bristfällig och det inte uppstår någon/några pedagogiska 
diskussioner mellan pedagogerna i de olika verksamheterna är det stor risk att 
viktig information om barnet går förlorad (a.a.).  
 

2.3 Rektorns och pedagogernas roll för samverkan 
 
Under 1990-talet skedde en decentralisering som innebar att kommunen fick ett 
helhetsansvar för alla verksamheter i utbildningssystemet (Alexandersson, 1999). I 
dag skall kommunen se till de nationella målen och bryta ner och tolka dem till 
kommunala mål, sedan ska rektorn samt skolledningen utforma lokala mål som 
den enskilde pedagogen skall forma sin verksamhet efter. Det har sedan lett till att 
den enskilda pedagogen har fått ett större ansvar samt handlingsfrihet att finna hur 
de ska uppnås (a.a.). 
     I och med decentraliseringen har rektorn tillsammans med arbetslaget ett stort 
ansvar för hur samverkan skall utformas (Skolverket, 2001). De båda parterna 
måste se på de förutsättningar, önskemål samt lokala behov som berör ämnet för 
att kunna utforma samverkan på ett tillfredställande sätt med hjälp av metod, 
uppföljning, utvärdering. I Regeringens skrivelse (1999) nämns även att det kan 
genomföras ömsesidiga studiebesök i de olika verksamheterna för att få en inblick 
i och erövra kunskaper om verksamheternas särdrag och kvalitéer som sedan kan 
användas som verktyg för samverkan. Rektorns ansvar för en medveten ledning 
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lyfts, där tid och utrymme för planering och kompetensutveckling ska ges. Syftet 
är att stödja det enskilda barnet och dess mångsidiga utveckling (Regeringens 
Skrivelse, 1999). Även Lpo94 och Lpfö98 poängterar rektorns ansvar samt 
behovet av samtal mellan pedagogerna: 
 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för att – samverkan kommer till stånd med förskolan för att 
skapa förutsättningar för en samsyn och förtroendefullt samarbete, 

 
(Lpo94, 2006:16-17) 

 
Arbetslaget skall utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 
förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem samt tillsammans 
med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje 
barns behov av stöd och stimulans. 

 
(Lpfö98, 2006:12) 

 
Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 
för respektive verksamhet […] Läraren skall utbyta kunskaper och erfarenheter 
med personalen i förskolan […] 

 
(Lpo94, 2006:14) 

 
Ovanstående tre citat visar att rektorns roll i samverkansprocessen endast beskrivs 
i Lpo94, men både Lpfö98 och Lpo94 belyser pedagogernas roll att finna kontakt 
mellan verksamheterna där samverkan är i fokus. 
     Det har framkommit i en rapport från Skolverket (2001) att pedagogerna anser 
att den kontinuerliga kontakten med rektorn och skolledning är bristfällig. Rektorn 
i sin tur hävdar att han/hon inte får tillräckligt med information från den 
kommunala ledningen gällande vilket syfte samverkan har. I Regeringens 
skrivelse (1999) påtalas kommunens ansvar att lyfta samverkan så att pedagogerna 
och rektorerna är medvetna om att det är en viktig del som de ska arbeta aktivt 
med eftersom kommunen har ett mål att följa och stödja varje barns utveckling 
och lärande genom alla verksamheter. När det inte finns klara riktlinjer för 
samverkan menar Skolverket (2001) vidare att det kan leda till att det skiljer sig 
från verksamhet till verksamhet då vissa har kommit långt med samverkan medan 
andra inte har påbörjat processen. 
     För att en god samverkan ska uppstå krävs enligt Sigurdsdotter Wiechel (1994) 
att tydliga mål kring övergången upprättas och att alla berörda pedagoger är 
delaktiga. I processen att finna mål är det av stor vikt att alla deltar i diskussionen 
och att pedagogerna konkretiserar hur målen skall genomföras och uppnås. Alla 
pedagoger är då medvetna om vad som krävs av dem för att övergången skall bli 
naturlig och mjuk för barnet. Författaren menar vidare att det kan leda till ett ökat 
engagemang hos de berörda parterna angående samverkan.  
     De attityder, värderingar och fördomar den enskilda pedagogen bär med sig 
kring samverkan mellan de olika verksamheterna har stor betydelse för vilken 
uttrycksform samverkan får (Sigurdsdotter Wiechel, 1994). Gref (1999) påtalar 
även vikten av en säkerhet i sin egen yrkesroll för att kunna vara positiv och se 
varandra som tillgångar. Författaren menar vidare att det krävs av pedagogerna att 
kunna se vad samverkan har för betydelse för det enskilda barnet.  
     Skolverket (2001) skriver om olika faktorer som pedagogerna bör vara 
medvetna om innan de aktivt börjar arbeta med samverkan mellan verksamheterna 
som bland annat att processen är lång, tidskrävande och berikande. I processen kan 
exempelvis traditioner och den historia de olika verksamheterna bär med sig 
påverka (a.a.). Förskolans och skolans traditioner skiljer sig betydligt från 
varandra, då förskolan utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som 
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innebär att pedagogiken utgår från barnets intressen, erfarenheter och kunskaper 
(Davidsson, 2002).  Författaren menar vidare att skolans tradition bygger på 
inlärningspsykologi, som innebär att kunskap förmedlas med hjälp av olika 
läromedel. Ett flertal pedagoger anser att dessa olika perspektiv utgör ett hinder 
för samverkan mellan pedagogerna, då de ska få en inblick i varandras 
verksamheter. 
     Arbetsvillkor och löneavtal är andra faktorer som bidrar till att pedagogerna 
kan få olika status och det kan i sin tur bilda ett omedvetet rangordningssystem, 
vilket synliggjorts i Skolverkets (2001) rapport då det framkommit att förskolans 
pedagoger samt fritidspedagoger inte tillhör den så kallade skolans pedagoger. De 
kan sedan utgöra hinder för att en god samverkan skall kunna uppstå. Andra 
faktorer som framkommer är att det saknas tid för gemensamma diskussioner, 
planeringar och utvärderingar samt att det saknas stöd och riktlinjer för hur 
samverkan skall träda i kraft. Om tid ges för dessa faktorer utgör de en bra grund 
för en god samverkan (a.a.). 
     Pedagogerna bör erövra en medvetenhet om att samverkan skall utgöra en röd 
tråd mellan verksamheterna samt vikten av gemensam planering, diskussion, 
reflektion och utvärdering (Skolverket, 2001). En ömsesidig syn på barnet, 
kunskap och lärande som utgör ett gemensamt synsätt och arbetssätt främjar 
barnets utveckling och lärande samt är ett steg mot en god samverkan. Davidsson 
(2002) nämner att pedagogerna bör gemensamt finna likheter i det som är 
främmande genom att utforma symboler som finns i och genomsyrar båda 
verksamheterna som exempelvis samling, tradition och tematiskt arbetssätt. Dessa 
utgör sedan ett igenkännande som leder till kontinuitet och trygghet för barnet. För 
att symboler ska kunna utformas fordras öppenhet, trygghet, tilltro samt intresse 
för varandra som pedagoger i de olika verksamheterna. Det krävs med andra ord 
ett öppet klimat mellan alla berörda parter där det finns ett ömsesidigt givande och 
tagande mellan pedagogernas kompetenser (a.a.).  
 

Medvetenhet om sin egen kompetens OCH sina egna begränsningar tillåter 
nyfikenhet och generositet inför andras kompetens.  

 
(Hägglund & Kjellin (1993:32) citerad av Sigurdsdotter Wiechel 1994:34) 

 

2.3.1 Reflekterande praktiker 
 
Enligt Alexandersson (1999) innebär begreppet reflekterande praktiker att 
pedagogen reflekterar över sin praktik och sitt eget handlande, för att kunna 
utveckla, förbättra, bekräfta samt skapa mening för den egna praktiken. 
Författaren menar vidare att det finns hinder för att bli en reflekterande praktiker 
som exempelvis om pedagogen anser att den egna verksamheten är naturlig och 
självklar uppstår det svårigheter att reflektera över den. Det man inte ser eller 
lägger fokus på kan inte heller förändras då det är omedvetet, om praktiken istället 
synliggörs av pedagogen blir den medveten. Pedagogen kan då bekräfta och 
förändra sin yrkesroll samt den egna praktiken. 
     I reflektionens process ingår två begrepp; reflection-in-action och reflektion-
on-action. Reflection-in-action betyder att pedagogen reflekterar under pågående 
situation och med reflection-on-action menas att reflektionen över situationen sker 
i efterhand. Båda egenskaperna krävs av pedagogen för att bli en reflekterande 
praktiker (a.a.).  
     En reflekterande praktiker kan vara en inspiratör för sina arbetskamrater genom 
att synliggöra sina egna dokumentationer som kan inleda en konstruktiv och 
berikande diskussion för alla berörda parter (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994). 
Författarna menar vidare att dokumentation innebär att pedagogen synliggör sin 
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praktik, sitt handlande samt synliggör barnets kunskap och lärande för barnet 
självt, dess föräldrar och omgivning. Det kan sedan utgöra en viktig grund för 
kompetensutveckling, utvärdering samt att brister och möjligheter synliggörs och 
bearbetas, vilket kan leda till att man känner tilltro till den egna verksamheten. 
Genom denna process kan dokumentation bli ett offentligt ansikte som kan 
erbjuda föräldrar och samhällsmedlemmar en inblick i verksamheten. Det kan 
även ge pedagogerna en inblick i varandras verksamheter och det kan i sin tur 
gynna samverkan mellan dem (a.a.).  
 

2.4 Barnet i centrum 
 
För att kunna utgå från barnets erfarenheter, intressen och kunskaper krävs det att 
den mötande pedagogen får en inblick i barnets vardag, vilket föräldrar och 
pedagoger som barnet mött tidigare kan delge bland annat vid överlämningssamtal 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Informationen som pedagogen får är 
viktig för att kunna möta barnet där den befinner sig. Om inte pedagogen tar 
hänsyn till det barnet bär med sig kan lusten för lärandet minska genom 
exempelvis att barnet får uppgifter som antingen är för enkla eller för svåra. Det är 
av stor vikt att det sker en progression i barnets utveckling som stimulerar det 
livslånga lärandet. Skolverket (2001) lyfter ett annat exempel om att redan i 
förskolan läggs en grund för barnets läs- och skrivförmåga genom att det 
introduceras på ett naturligt och lekfullt sätt där barnen erövrar kunskaper och 
erfarenheter i sin egen takt. När barnet får möjlighet att utvecklas i sin takt bär alla 
barn med sig olika kunskaper och erfarenheter till förskoleklassen. Det är viktigt 
att pedagogen får veta var barnet befinner sig så det stimuleras på ett så bra sätt 
som möjligt (a.a.). 
     För att övergången ska bli positiv och gynnsam för barnet, menar 
Socialstyrelsen (1981) att föräldrarna har en betydelsefull roll för barnet. De 
erfarenheter och kunskaper som föräldrarna bär med sig påverkar till stor del 
barnet som exempelvis om föräldrarna ser positivt på övergången mellan 
verksamheterna kan det leda till att barnet blir öppen och nyfiken på den nya 
verksamheten. Föräldrarna har, som tidigare nämnts en betydande roll för barnet 
och då är det viktigt att verksamheterna tar tillvara på deras kunskap om barnet 
samt informerar om verksamhetens arbetssätt så föräldrarna kan stödja och 
uppmuntra barnet och genom det kan barnet känna trygghet (a.a.). Regeringens 
skrivelse (1999) poängterar även det som nämns ovan genom att belysa att det i 
förskolan sker naturliga kontakter med föräldrar och det är något man önskar ska 
fortsätta upp i skolåren. Om föräldrarna blir delaktiga har skolan och hem ett 
gemensamt ansvar och det kan skapa en positiv helhet för barnet. Det har visat sig 
att om föräldrarna får möjlighet till delaktighet blir de mer positiva till skolan, som 
inte bara gynnar det enskilda barnet utan skolans helhet, klimat och kvalité (a.a.). 
     Lind (1995) hävdar att barnets närmaste miljö utgör en betydelsefull grund för 
barnets kommande utveckling, där barnet erövrar erfarenheter, kunskaper, normer 
och värderingar. När barnet blir äldre möter den andra viktiga individer och 
miljöer utanför hemmet som kommer påverka barnets utveckling som exempelvis 
förskola, skola och fritidshem samt de som befinner sig i verksamheterna. 
Eftersom den närmaste miljön lägger en betydelsefull grund för barnet är det 
viktigt att pedagogerna tar till vara på föräldrarna, vilket bör utgöra att 
verksamheten är öppen. Miljön bör vara öppen genom att vara inbjudande och 
föräldrarna skall känna att de är välkomna då pedagogerna lyssnar och tar till vara 
på den informationen som föräldrarna delger, som i sin tur kan leda till att 
föräldrarna känner sig delaktiga i barnets verksamhet. Det är även viktigt att 
föräldrarna känner att de får möjlighet till att besöka verksamheten när de själva 



                  

11 

önskar. Barnet ser det oftast som positivt och spännande när deras föräldrar 
kommer på besök, hävdar Lind (1995). När miljön är utformad på sådant sätt 
gynnar det både barnet, föräldrarna, pedagogerna och verksamheten genom att det 
blir ett öppet och avslappnat klimat där man samtalar, känner tilltro och trygghet 
för varandra (a.a.).  
     För att konkretisera det som står i stycket ovan kan det dras paralleller till 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Hwang & Nilsson (2003) 
presenterar modellen som tydliggör sambanden mellan individ och samhälle samt 
är uppbyggd av fyra delar: mikrosystemet, mesosystemet, exosystemet samt 
makrosystemet som tillsammans utgör en helhet. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (Hwang & Nilsson, 2003:54) 
 
Mikrosystemet innebär den närmaste miljön för barnet. För det lilla barnet är det 
familjen som utgör den närmaste miljön, men med tiden som barnet blir äldre 
utvidgas den till att omfatta exempelvis familj, förskola, skola, fritidshem samt 
individer i dessa verksamheter och kamrater i barnets omgivning. De samband 
som finns mellan barnets olika mikrosystem kallas för mesosystemet. Dessa 
samband innebär att en faktor inte är fri från de andra utan det finns många 
faktorer som påverkar varandra som till exempel, hur barnet beter sig i 
verksamheten förklaras inte enbart av verksamhetens utformning utan andra 
faktorer som familj och kamrater kan påverka. Om pedagogerna tar till vara på de 
samband som omger barnet genom att bland annat bjuda in föräldrar kan 
engagemanget mellan föräldrar och verksamheten vidgas och normerna mellan 
dessa mikrosystem kan till en viss del överensstämma, vilket i sin tur kan gynna 
barnet. 
     Exosystemet innefattar miljöer som finns runt omkring barnet som barnet inte 
själv är delaktig i, men berörs av som föräldrarnas arbetsvillkor som påverkar 
familjen och barnet indirekt, även pedagogernas arbetsvillkor är en del av 
exosystemet.  
     Samhällets uppbyggnad och dess kultur, makrosystemet har även en indirekt 
verkan på barnets situation. Ett exempel som uppmärksammas är att barnets 
föräldrar har fått större möjlighet att vara i hemmet under barnets första levnadsår, 
tack vare föräldraförsäkringen (a.a.). 
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     Dessa fyra delar som nämns ovan påverkas av tid, kronosystemet vilket Hwang 
& Nilsson (2003) skriver innebär att både barnet och dess miljö förändras med 
tiden. Det första året befinner sig barnet till största delen i familjen, när barnet blir 
äldre börjar den i någon slags verksamhet och efter ett antal år är barnet en vuxen 
samhällsmedlem och har troligtvis arbete. De ovannämnda delarna utvidgas under 
tiden som barnet blir äldre och erövrar erfarenheter, kunskaper, normer och 
värderingar (a.a.). 

 

2.5 Samverkans uttrycksform 
 
Vid övergång mellan förskola och förskoleklass, menar Skolverket (2001) att det 
ofta förekommer någon slags samverkan. Samverkan brukar vanligtvis ske genom 
besök i båda verksamheterna där barnet får möjlighet att få en insikt i sin nya 
miljö samt möta sin nya pedagog. Besöken brukar genomföras någon gång under 
vårterminen innan barnet skall börja den nya verksamheten. Här får även 
pedagogerna möjlighet att samtala med varandra då de utbyter tankar och 
funderingar om barnet och varandras verksamheter. Pedagogerna brukar även 
träffas utan barnet då de genomför ett så kallat överlämningssamtal, som kan ske 
på många olika sätt då det är pedagogernas uppgift att utforma dem och de kan 
skilja sig från verksamhet till verksamhet. Det är till exempel kommunens ansvar 
att ge pedagogerna riktlinjer utefter de nationella målen som finns, vilket kan leda 
till att samverkan stärks mellan de olika verksamheterna (a.a.). 
     Skolverket (2001) menar vidare att det kan uppstå svårigheter med samverkan 
vid övergång då barnen på förskolan skall övergå till flera olika förskoleklasser. 
Det är svårt att få tiden att räcka till för att kunna besöka alla förskoleklasser som 
önskas. En annan svårighet är att föräldrarna i dag har rätt till att välja 
förskoleklass och det kan ta lång tid innan förskoleklassen får svar om vilka barn 
som ska börja. Eftersom denna process kan vara lång och tidskrävande försvinner 
även tid till besök (a.a.). 
     Även Myndigheten för skolutveckling (2004) konstaterar att det är svårt att 
finna gemensamma tidpunkter till samverkan då den konkurrerar med 
verksamheternas olika uppdrag. Skolverket (2001) skriver att det är svårt att finna 
gemensam tid för pedagogerna i de olika verksamheterna till möten, planeringar, 
reflektioner och utvärderingar då de innefattas av olika arbetsavtal. För att uppnå 
en god samverkan krävs en medvetenhet om att det är en lång och tidskrävande 
process, men när samverkans grunder lagts finns många positiva möjligheter då 
det är det enskilda barnet och dess lärande som står i centrum (a.a.). 
 

Utvecklingsprocesser tar tid. Förankringen tar sin tid. Starten är ofta trevande 
och det tar tid innan man kommer igång med det man tänkt, det är många små 
hinder på vägen. Det är oftast inte raka spåret sedan heller. Man behöver en 
period när man omprövar sina egna val, en period för självvärdering och 
självreglering….. Utvecklingsprocesser ändrar riktning och följer sin egen 
logik. Varje rationalistisk tankemodell kommer på skam. 

 
(Carlgren & Hörnqvist (1999:73) citerad av Skolverket 2001:15) 

 
Vid införandet av förskoleklassen 1998 var det främsta syftet, enligt Myndigheten 
för skolutveckling (2004) att jämna ut det diket som fanns mellan förskola och 
årskurs ett samt att förskola, grundskola och fritidshem skulle utformas som en röd 
tråd genom hela utbildningssystemet. Senare studier har visat att integrationen 
mellan förskoleklass och årskurs ett har utformats på ett gynnsamt sätt, men ett 
nytt dike har uppstått nu mellan förskola och förskoleklass. Det var inte tanken då 
man strävade efter en helhet mellan alla verksamheter (a.a.). En orsak kan vara, 
menar Skolverket (2001) att i många fall befinner sig förskoleklassen i skolans 
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lokaler, vilket har gjort att skolkulturen har tagit överhand. Tanken var från början 
att förskolans kultur skulle, genom förskoleklassen möta skolkulturen så att ett 
nytt pedagogiskt arbetssätt skulle framträda som i sin tur skulle leda till ett 
integrerat utbildningssystem. 
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3. Metod 
 
I metodkapitlet kommer en presentation av studiens tillvägagångssätt. Här 
beskrivs vilken metod som använts som utgångspunkt i studien, vilka urval som 
gjorts, de forskningsetiska principerna samt studiens noggrannhet och 
tillförlitlighet. Metodavsnittet innefattar även en metodkritik.  
 

3.1 Metodbeskrivning 
 
Enligt Bryman (2001) innebär en kvalitativ studie att deltagarnas synsätt belyses 
och att dess resultat inte redovisas med siffror, utan synliggör erfarenheter och 
kunskaper i vardagen. Med andra ord är det individens sociala verklighet som 
tolkas och beskrivs på ett detaljfullt sätt. Vi valde att utforma vår studie utefter en 
kvalitativ metod på grund av att vi ville få en djupare inblick och förståelse i varje 
deltagande individs kunskaper och erfarenheter kring samverkan. Att utforma 
statistik över exempelvis hur många som anser att deras samverkan fungerar bra 
eller inte, vilket är en utgångspunkt i en kvantitativ metod ansåg vi inte skulle ge 
oss den inblick som önskades för vår studie.   
    När vi hade valt metod (kvalitativ) utformades barnintervjuer samt 
enkätundersökningar med öppna frågor där barns, föräldrars och pedagogers 
upplevelser kring samverkan kunde tolkas och analyseras. Barnintervjuerna 
utformades utefter en kvalitativ intervju vid namn semi-strukturerad intervju, som 
Bryman (2001) berör. Det innebär att teman, som berör ett aktuellt ämne skapas. 
Temana underlättar för intervjuaren då denne vet vilka områden som ska lyftas 
under intervjun. De som deltar får möjlighet att svara på sitt egna sätt samt att 
intervjuaren har fria ramar då frågorna inte behöver komma i en viss ordning. 
Deltagarnas svar följs upp och det kan sedan ställas följdfrågor trots att dessa inte 
berör temat, men kan ändå vara en berikande aspekt då individens verklighet sätts 
i fokus, vilket Bryman (2001) anser genomsyrar en kvalitativ studie. 
     Föräldraenkäterna och pedagogenkäterna utformades även med öppna frågor 
för vi ville få beskrivande information från föräldrar och pedagoger då det är deras 
upplevelser som är en del av utgångspunkten i vår studie. Bryman (2001) nämner 
att öppna frågor ger deltagarna möjlighet att svara med sina egna ord samt att 
deltagarna kan synliggöra olika aspekter som kan vara berikande för studien. 
Öppna frågor där ramarna är fria leder till att forskaren inte styr deltagarna åt ett 
visst håll utan de svarar utifrån sin egen kunskaps- och erfarenhetsvärld. 
 

3.2 Urval och genomförande 
 
Vår studie omfattar en förskola och en förskoleklass. Förskolan ligger i en 
kommun i Jönköpings län och barnen som intervjuades omfattade åtta barn som 
ska börja i förskoleklassen hösten 2008. Den aktuella förskoleklassen ligger i en 
kommun i Kronobergs län där barnen började hösten 2007 och intervjuerna 
genomfördes med sex barn och totalt ägde 14 barnintervjuer rum. 
     Vi genomförde intervjuer med de äldsta barnen i förskolan, som snart ska börja 
i förskoleklassen och med barn som redan varit med om övergången. Intervjuerna 
genomfördes för att synliggöra barnens upplevelser om att börja i förskoleklassen 
samt hur den upplevdes av de barn som redan befinner sig i den nya 
verksamheten. Vi utformade en intervjuguide för barnen i förskolan (bilaga 1) och 
en för barnen i förskoleklassen (bilaga 2). De utformades på sådant sätt att de 
enbart skulle vara ett stöd och inte utgöra fasta ramar, då vi anser att det är viktigt 
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att man följer upp barnets svar som kan leda till en djupare inblick om vad barnet 
vill berätta.  Det är barnets upplevelser som skall lyftas och vara det centrala. 
     Intervjuerna i förskolan och i förskoleklassen genomfördes av den av oss som 
hade sin verksamhetsförlagda utbildning i verksamheten. Vi valde att genomföra 
intervjuerna med ett barn i sänder då barnen inte skulle bli påverkade av varandra. 
Vi ville lyfta fram och följa upp det enskilda barnets tankegångar, vilket 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) rekommenderar. Vi tog även del av 
ovannämnda författares tankar om vikten av att sitta i ett lugnt rum där risken att 
bli störd är liten, då det är viktigt att barnet kan koncentrera sig samt att det inte 
tappar intresset för samtalet. Val av tidpunkt för intervjun är även en faktor som 
bör tas hänsyn till då den ska passa barnet. Ett exempel är att inte välja en tid då 
det är full aktivitet i verksamheten. Tiden bör även vara väl anpassad för intervjun 
genom att det bör finnas god tid till att genomföra den samt hinna följa upp 
barnets tankegångar utan att vara stressad till en annan aktivitet. Barnet ska självt 
avgöra om han/hon vill deltaga, vilket kan utgöra en god grund inför en intervju då 
barnets integritet respekteras. En god kontakt bör även finnas mellan barnet och 
intervjuaren för att ett givande samtal ska kunna uppstå. Om det inte finns, finns 
en risk att barnet inte känner sig tryggt och då inte vågar öppna sig. Om hänsyn tas 
till dessa faktorer som nämns ovan har man en trygg bas för att samtalet blir 
gynnsamt (a.a.).      
     För att synliggöra föräldrarnas upplevelser kring samverkan vid övergång var 
tanken att dela ut en enkät till föräldrar som har barn i den aktuella förskolan 
(bilaga 3) som snart ska genomföra övergången till förskoleklassen samt till 
föräldrar som har barn i förskoleklassen (bilaga 4). Vid samtal med pedagoger i 
förskolan ansåg de inte att det var lämpligt att lämna ut enkäterna till de föräldrar 
som har barn i förskolan eftersom de ännu inte börjat arbeta med samverkan inför 
övergången. Det ledde till att de enkäter som delades ut till föräldrar som har barn 
i förskoleklassen fick även användas i förskolan till de föräldrar som har äldre 
barn som tidigare genomfört övergången. Sammanlagt delade vi ut 19 
föräldraenkäter och av dessa fick vi tillbaka sju.  
     Vi ville även se hur pedagogerna, både i förskolan och i förskoleklassen arbetar 
med samverkan samt hur de upplever den. Av den orsaken lämnade vi ut en enkät 
(bilaga 5) till de pedagoger som arbetar i verksamheterna, men även några utanför 
de aktuella verksamheterna för att få en bredare bild av pedagogernas upplevelser 
kring samverkan. Vi kontaktade dem både genom telefon och genom besök där 
studiens syfte presenterades samt frågade om de ville deltaga. Sammanlagt fick vi 
in tolv enkäter varav sju från pedagoger i förskolan och fem från pedagoger 
verksamma i förskoleklass, vilket var det antal som delades ut.  
     Innan enkäterna lämnades ut och intervjuerna ägde rum genomförde vi en 
pilotstudie med ett barn, en förälder och en pedagog för att se om utformningen 
kunde förändras eller förbättras samt om intressanta aspekter framkom som vi 
kunde använda oss av samt om frågorna var tillräckligt öppna och begripliga. 
 

3.3 Forskningsetiska principer 
 
Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2008-
04-22) framhåller i vår insamling av data. Informationskravet är den första etiska 
principen som betyder att de parter som berörs skall få information om arbetets 
syfte och tillvägagångssätt samt att de är medvetna om att medverkan är frivillig, 
som vi informerade samtliga deltagare om. Samtyckeskravet innebär att deltagarna 
skall ge medgivande om att medverka och för barn under 15 år krävs det 
godkännande från föräldrarna. Barnen som intervjuades är under 15 år, vilket 
ledde till att vi utformade ett föräldrabrev (bilaga 6) där studien och dess syfte 
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förklarades som föräldrarna sedan fick skriva under och visa om deras barn fick 
eller inte fick deltaga. Därefter berörs konfidentialitetskravet, som menas att de 
parter som berörs och de resultat som uppkommer skall behandlas med största 
möjliga konfidentialitet och nyttjandekravet som betyder att de resultat som 
framkommit enbart skall användas till studien som det är ämnat för, vilket vi 
informerade om i föräldrabrevet och i enkäterna. 
      

3.4 Bearbetning 
 
Intervjuguiderna och enkäterna valde vi att utforma tidigt utifrån vårt syfte och vår 
problemformulering, då det är en lång process både genom att först lämna ut 
enkäterna, samla in och bearbeta dem. Innan intervjuerna genomfördes och 
enkäterna lämnades ut, hade vi ett samtal med vår handledare för examensarbetet 
samt genomfördes en pilotstudie för att se om de behövde förändras.       
     För att finna litteratur som var relevant för vår studie vände vi oss till 
Skolverkets, Regeringens och Myndigheten för skolutvecklings hemsidor. Vi 
sökte även efter avhandlingar och böcker som berörde samverkan vid övergång på 
Växjö universitets biblioteksbas. En hel del publikationer och skrifter fanns inom 
området, vilket ledde till att de delades upp mellan oss. Vi läste och 
sammanfattade delar som var relevanta till vår teoribakgrund sedan träffades vi 
fysiskt och samtalade om den litteratur som lästs samt hur den skulle presenteras i 
vår teoridel. 
     Barnintervjuerna renskrevs enskilt av oss och därefter möttes vi för att 
sammanställa dem och se vilka likheter och olikheter som fanns dem emellan 
genom att markera med två överstrykningspennor, då en färg representerade 
likheter och den andra färgen skillnader. I föräldra- och pedagogenkäterna 
studerade vi gemensamt upplevelser och arbetssätt samt vilka som var likartade 
och om några skiljde sig från varandra som berörde ämnet samverkan vid 
övergång. Teoribakgrunden användes som verktyg, för att se om vårt resultat 
kunde stödjas och analyseras med hjälp av teorin samt om vårt resultat belyste 
sådana delar som inte kunde stödjas av teorin. 
     Studien har skrivits gemensamt från början till slut på grund av att vi anser att 
texten lättare erövrar en röd tråd samt att texten får samma utformning genom hela 
studien. Vi ser det som en fördel att vara två studenter som skriver en studie där 
man kan bolla tankar och funderingar med varandra och som i sin tur kan gynna 
och utveckla studiens innehåll. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 
Enligt Bryman (2001) är reliabilitet och validitet betydelsefulla grundstenar i en 
kvalitativ studie för en grundläggande kvalitet. Reliabilitet innefattar en pålitlighet 
då det ska finnas en beskrivning av alla processer och tillvägagångssätt i studien, 
vilket sedan är en utgångspunkt för att kunna värdera kvaliteten av studien. Med 
validitet menas tillförlitlighet, hur tolkning och analys av det insamlade materialet 
genomförts och hur det har satts i samband med begrepp och litteratur. Båda 
reliabilitet och validitet krävs för att bedöma studiens trovärdighet. I en kvalitativ 
studie går det inte att dra några generella slutsatser då den omfattar ett fåtal 
individer och därför inte kan vara representativ för landet som helhet (a.a.).  
     En möjlighet med denna metod är att resultatet blir detaljrikt, djupgående och 
blir en närhet av deltagarnas kunskap och erfarenhetsvärld, vilket innebär att man 
försöker närma sig verkligheten på ett öppet sätt utan förutfattade meningar av 
verkligheten (Larsson, 1994). Författaren menar vidare att verkligheten studeras 
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och genom det kan mönster växa fram. De mönster som kan framkomma 
synliggör delar av det ämnet som studeras och det kan i sin tur ge en 
helhetsbeskrivning av verkligheten. 
     För att framhålla reliabiliteten och validiteten i studien har en presentation av 
processen och tillvägagångssättet genomförts samt en beskrivning av hur det 
insamlade materialet tolkats och analyserats i relation till tidigare litteratur och 
styrdokumentens skrivningar om samverkan vid övergång. 

 

3.6 Metodkritik 
 
En pilotstudie utfördes innan barnintervjuerna ägde rum samt innan enkäterna 
lämnades ut till föräldrar och pedagoger. Enligt oss är det viktigt att genomföra en 
pilotstudie för att se om intervjuerna och enkäterna var bra utformade samt om 
resultat framkom om samverkan vid övergång. Om en pilotstudie inte genomförs 
kan det leda till att sammanställningen av enkäterna visar att de inte har utformats 
på ett bra sätt och då kan man behöva skicka ut frågor som kan komplettera 
enkäterna. Den processen undvek vi genom att vi genomförde en pilotstudie.  
     Vi upplever att det var positivt att barnintervjuerna ägde rum tidigt och att 
enkäterna delades ut i tid till föräldrar och pedagoger, då vi fick tillbaka dem i god 
tid och kunde analysera, tolka och sammanställa dem i lugn och ro. Fler pedagoger 
kontaktades för att få en bredare bild på deras upplevelser samt hur de arbetar med 
samverkan. När alla enkäter och intervjuer var sammanställda kunde mönstren 
med tiden växa fram och jämföras mellan barn, föräldrar och pedagoger samt vad 
som var generellt inom varje grupp.  
     Vid barnintervjuer är det enligt oss betydelsefullt att intervjuaren är medveten 
om att barnet lever i nuet och det som nyligen har hänt kan påverka deras svar då 
de kan anse att det är viktigare än de frågor som intervjuaren ställer. Det kan leda 
till att barnens svar variera från dag till dag och tidpunkten kan påverka hur 
intervjun utfaller. När intervjuer med barn genomförs är det av stor vikt att man är 
medveten om att barnets svar kan variera från dag till dag genom exempelvis om 
en viss fråga ställs en dag kan det vara något som hänt i verksamheten som barnet 
hellre samtalar om. Hade frågan ställts dagen efter kan andra svar framkomma 
som eventuellt hade varit relevanta till det som intervjuaren tänkt sig. De 
barnintervjuer som genomfördes i förskoleklassen gav inte riktigt det vi tänkt oss 
då ett flertal barn hade svårt att tänka tillbaka och leva sig in i de känslor som 
fanns under övergången från förskola till förskoleklass.  
     Vi önskar att vi hade fått möjlighet att dela ut föräldraenkäten till föräldrarna 
som har barn som ska genomföra övergången hösten 2008. De hade säkert givit ett 
intressant resultat trots att förskolan ännu inte börjat arbeta med samverkan inför 
barnets övergång. Det ledde till att vi lämnade ut föräldraenkäter till de föräldrar i 
förskolan som har äldre barn som redan genomfört övergången från förskola till 
förskoleklass. Enkäter delades även ut till föräldrar som har barn som befinner sig 
i förskoleklassen. Sammanlagt delades det ut 19 enkäter och vi fick tillbaka sju 
enkäter. Önskningen innan utlämnandet var att få tillbaka fler föräldraenkäter och 
vi ställer oss frågan: vad kan det bero på? Var frågorna för öppna så att det var 
svårt för föräldrarna att formulera sig. Krävde frågorna mycket tid av föräldrarna? 
Kan en annan anledning vara att det var alldeles för många och svårförståeliga 
frågor eller var informationen utformad på ett mindre bra sätt så att de inte förstod 
syftet med enkäten. Det finns många faktorer att tänka kring samt ta hänsyn till när 
enkäter ska utformas och det har givit oss mycket att tänka på tills nästa gång 
enkäter skapas.   
     Vi valde öppna frågor till föräldra- och pedagogenkäterna för att de skulle få 
möjlighet att beskriva samverkan med sina egna ord samt att de inte skulle bli 
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styrda åt något håll. En annan fördel är tidsaspekten då enkäter inte tar lika lång tid 
som om intervjuer genomförts med föräldrarna och pedagogerna. I efterhand kan 
vi känna att vi velat följa upp någons svar och fört ett samtal kring det. Om 
intervjuer hade genomförts kunde en bredare bild ha framkommit om deras 
upplevelser kring samverkan vid övergång från förskola till förskoleklass.  
     På grund av tidsbrist kände vi att möjlighet inte fanns till att undersöka vilken 
upplevelse rektorn har om samverkan mellan verksamheterna samt se hur rektorn 
stödjer pedagogerna att utforma en tillfredställande samverkan. Det hade kunnat 
visa ytterligare ett perspektiv som skulle ha kunnat tillföra studien ett intressant 
resultat, hävdar vi. 
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4. Resultat och analys 
 
I kapitlet presenteras resultatet som framkommit samt hur de tolkas och analyseras 
genom att se likheter och olikheter i förhållande till tidigare litteratur som berörts i 
studien. Barns, föräldrars och pedagogers upplevelser om samverkan synliggörs 
och lyfts samt pedagogernas arbetssätt kring samverkan tydliggörs. 
 

4.1 Barnets upplevelser kring övergången  
  
Det framkom att alla intervjuade barn i förskolan är väl medvetna om vilken 
förskoleklass de ska börja i till hösten 2008, men ingen av barnen har ännu varit på 
besök i den nya verksamheten. Det visade sig även att barnen i förskolan har 
erövrat mycket kunskaper samt information om den nya verksamheten som bland 
annat vem som arbetar där, vad man gör samt vilka man ska gå tillsammans med. 
Barnen berättar att de fått informationen muntligt och inte av någon pedagog utan 
av exempelvis föräldrar, syskon eller kamrater, vilket kan bekräftas av Lind 
(1995) som menar att det är i den närmaste miljön som barnet får möjlighet att 
erövra olika kunskaper som exempelvis det som nämns ovan. Det framkommer 
tydligt att familjen är väl medveten om vilken förskoleklass barnet skall befinna 
sig i och pedagogerna i förskolan har ännu inte samtalat om den nya 
verksamheten. Eftersom familjen och förskolan är en del av den närmaste miljön 
för barnet anser Hwang & Nilsson (2003) att det skall finnas samband, så kallade 
mesosystem mellan dessa mikrosystem för att skapa en helhet för barnet där alla 
inblandade parter ser varandra som tillgångar. Om barnen hade fått tidigare 
information om den nya verksamheten: vilken betydelse hade det inneburit för det 
enskilda barnets övergång? 

Alla barn i förskolan upplever övergången som rolig, spännande och ser 
längtansfull fram mot den. En del barn berättar även om att de ska få möta gamla 
kamrater som gick i förskolan åren innan tillsammans med dem samt att de ska få 
träffa nya kamrater, vilket följande citat visar:  
 

Bra! Därför att man får träffa de gamla kompisarna och nya också.  
 

(Pojke, 6:0 år) 
 
Det känns lite pirrigt…för jag tror att det ska bli roligt […] för jag får nog gå dit 
och träffa några andra barn. 
 

 (Flicka, 5:11 år) 
 

Trots att alla barn ser fram emot att börja i förskoleklass upplever vissa barn 
övergången som oroväckande då de är väl medvetna om att de ska börja i en ny 
verksamhet, vilket kommer leda till stor saknad av pedagoger och kamrater i 
förskolan, vilket bekräftas nedan: 

 
Det kanske är pyttelite tråkigt med alla fröknarna…att man får lämna dem man 
har […] 

  
(Flicka, 5:10 år) 

 
Det blir lite tråkigt att sluta på förskolan för man saknar ju sina förskolor. 

 
(Flicka, 5:8 år) 

 
Ett barn har även funnit en lösning för sin kommande saknad av pedagoger och 
kamrater. 
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Det blir inte tråkigt att gå i en annan skola för jag har min fantasi och kan hälsa 
på […] Ja, jag kan tänka på fröknar och på barnen. Jag behöver inte glömma 
bort dem. 

 
(Pojke, 5:3 år) 

 
Barnen i förskolan har många förväntningar och ser fram emot att börja i 
förskoleklassen. I intervjuerna framkom det vad barnen anser att man gör i 
förskoleklassen som exempelvis läsa, skriva, räkna, få läxor, använda sig av 
kaplastavar samt att lära sig lyssna på fröken och sitta stilla, rita, pyssla, leka och 
gå på rast. Ett fåtal barn har även erövrat ett syfte med att lära sig det som nämns 
ovan. Nedan presenteras svar från en del barn där de berättar om vad de får lära 
sig i förskoleklassen: 
 

Man får göra läxor. Man får göra pyssel sen vet jag inte mer. Man ska lyssna på 
fröken om man ska gå i skolan och lyssna på mamma och pappa och göra läxor 
hemma men det gör inte XX (storebror). 

 
(Pojke, 5:3 år) 

 
Lära sig att skriva, räkna och läsa men jag kan redan räkna till hundra för att sen 
när man blir stor ska man ju läsa för sina barn. Snart kan jag läsa för min 
lillebror med. 

 
(Flicka, 5:8 år) 

 
För att man ska kunna skriva när man blir stor. För att man ska kunna skriva 
kort och så för när man flyttar har man inga föräldrar som kan skriva och så. 

 
(Flicka, 5:10 år) 

 
Pedagogerna har här en betydelsefull roll för att en god samverkan uppstår genom 
att pedagogerna i de olika verksamheterna träffas gemensamt. Då kan den nya 
pedagogen få möjlighet att få information om barnets förförståelse, kunskaper, 
erfarenheter för att sedan kunna möta barnet där den befinner sig och gynna 
barnets livslånga lärande. Myndigheten för skolutveckling (2004) samt Dahlberg 
& Taguchi Lenz (1994) poängterar att en del av syftet med samverkan är att kunna 
se och möta det enskilda barnet. Om pedagogerna inte delger varandra information 
om det enskilda barnet kan det bli en svårighet för den mötande pedagogen och 
information om barnet kan gå förlorad. Det är en förutsättning att delge varandra 
information för att samverkan ska kunna få en god uttrycksform där barnets 
livslånga lärande kan stimuleras och gynnas (a.a.).  
     De barn i förskoleklassen som intervjuades hade alla tidigare gått i förskolan 
och de visste vilken förskoleklass de skulle börja i samt kände varandra innan de 
började, då alla hade befunnit sig på samma avdelning i förskolan. När barnen 
tänkte tillbaka på övergången som skett framkom det att ett fåtal barn blev 
påminda om de känslor som fanns som exempelvis att det var roligt och 
spännande att få börja i förskoleklassen samt att de fick träffa gamla kamrater som 
befann sig tidigare på förskolan och även träffa nya kamrater. 
 

mmm…Bra…för man fick träffa många kompisar. 
 

(Pojke, 6:6 år) 
 

Därför att det är roligt att börja i skolan…X följer efter mig hela tiden där… 
 

(Pojke, 6:4 år) 
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Då är man stor större än jag var innan, man får lära sig saker och massa kula 
saker på rasten. 
 

 (Pojke, 7:1 år) 
 

4.2 Föräldrarnas och pedagogernas allmänna upplevelser om 
samverkan 
  
Ett generellt drag hos de pedagoger som har svarat på enkäterna är att de ser 
samverkan vid övergång som en viktig process samt att den är nödvändig och ska 
utgöra en kontinuitet för att den skall kunna ske på bästa möjliga sätt för det 
enskilda barnet. Pedagogerna anser att det krävs för att barnet skall känna sig 
tryggt vid övergången mellan verksamheterna och de anser att barnet skall ha fått 
inblick i den nya miljön samt träffat den nya pedagogen innan övergången äger 
rum. Även föräldrarna poängterar att det är av stor vikt att barnet får en inblick i 
den nya miljön samt möta den nya pedagogen. Här nedan presenteras tre citat som 
tydliggör det som nämns ovan: 
 

Bra att barnen får lära känna personal och lokaler innan förskoleklassen startar. 
Det blir enklare för både barn och personal och barnen blir också tryggare. 
 

(Pedagog i förskola) 
 

När det gäller förskolan är det bra för barnen att kunna känna en trygghet i att 
känna sig hemma i lokaler och med personal.  
 

(Pedagog i förskoleklass) 
 

Det är så viktigt att barnen får en bra start i skolan och då betyder förberedelsen 
mycket. Att de känner sig trygga genom att känna till personalen och skolan.  
 

(Förälder) 
 

Sigurdsdotter Wiechel (1994) påtalar vikten av att skapa en tydligare kontinuitet 
för barnet genom att finna miljö, metoder och regler som genomsyrar båda 
verksamheterna, vilket leder till trygghet och stimulerar barnets livslånga lärande 
då dessa är igenkännande. Det är viktigt att skapa gemensamma mål synsätt och 
förhållningssätt mellan pedagogerna i de olika verksamheterna så att en röd tråd 
kan bildas (a.a.). I Regeringens skrivelse (1999) står det att man ska försöka se 
utbildningssystemet som en helhet genom att se ett 1-19 årsperspektiv.  
     Pedagogerna anser att det är viktigt för den mötande pedagogen att få 
information om barnets erfarenheter och kunskaper för att ha möjlighet att möta 
barnet på bästa möjliga sätt. Informationen som delges skall vara gynnsamt för 
barnet och dess livslånga lärande. Myndigheten för skolutveckling (2004) menar 
att det är viktigt att kunna stimulera barnet utifrån deras tidigare kunskaper och 
erfarenheter, för att kunna finna utmaningar som anpassas till det enskilda barnet. 
De menar vidare att om den mötande pedagogen ska få möjlighet till det som 
nämns ovan krävs det att verksamheterna samverkar. 
     Något som föräldrarna lyfte i sina svar som pedagogerna inte berörde var att 
barnet vid samverkan mellan verksamheterna får tillfällen att möta sina nya 
kamrater, vilket leder till en trygghet för barnet. Här ser föräldrarna till det som 
Lind (1995) och Hwang & Nilsson (2003) berör om att den närmaste miljön är 
betydelsefull för barnet och för tillfället är det familjen och förskolan som är en 
del av den närmaste miljön. Vid övergången kommer den närmaste miljön 
förändras då nya kamrater och pedagoger kommer ingå i den (a.a.). Det ovan visar 
även det Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Hwang & Nilsson 
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(2003) synliggör, att delarna i mikrostystemet kopplas samman samt påverkar, 
förutsätter varandra och vidgas under individens livstid. 
 

4.2.1 Pedagogernas olika synsätt 
 
Pedagogerna har delats in och grupperats efter hur de generellt ser på samverkan 
och dess syfte.  
     Fem av de tolv pedagogerna anser att samverkan är en nödvändig och viktig 
process för barnet då den ska känna trygghet i den kommande miljön och 
pedagogen. Även om de ser att samverkan har en betydelsefull roll för det enskilda 
barnet så har de svårt att se möjligheter med sin egen samverkan då de saknar 
riktlinjer för hur en god samverkan ska uppnås samt hur pedagogerna i de olika 
verksamheterna ska skapa tillfälle att mötas. Genom svaren visas det att 
pedagogerna i förskolan väntar på att förskoleklassen ska höra av sig och 
förskoleklassen väntar på kontakt från förskolan. Det skapas osäkerhet bland 
pedagogerna då de inte mötts och samtalat om gemensamma riktlinjer för 
samverkan, med andra ord har inget syfte framkommit och det har lett till att 
vägen till en god samverkan knappt har påbörjats. 
 

Vi är nog ganska passiva. Väntar på att skolan skall höra av sig. Förra året tror 
jag rektor och spec.ped. gjorde ett frågeformulär som vi använde till de skolor 
som inte hade några egna, för att få det mer enhetligt. 

 
(Pedagog i förskola) 

 
För att stödja pedagogerna att utforma en god samverkan kan man ta hjälp av det 
som Sigurdsdotter Wiechel (1994) skriver om att tydliga mål ska upprättas 
gemensamt med alla berörda pedagoger för att alla ska veta vad som ska uppnås 
och hur man kan konkretisera dem i praktiken. Det kan i sin tur leda till att 
engagemanget att uppnå en god samverkan ökar.  
     Sju av tolv pedagoger ser ett tydligt syfte med samverkan då de ser till det 
enskilda barnet som skall få en inblick i sin nya miljö, pedagog och känna trygghet 
inför den kommande verksamheten. Övergången ska ske som en naturlig del som 
underlättar både för barnet och för pedagogerna genom att de ser till barnets 
tidigare erfarenheter och kunskaper för att den nya pedagogen ska kunna möta 
barnet på bästa möjliga sätt och stimulera barnets livslånga lärande. Pedagogerna 
lägger även stor vikt vid att det ska finnas en röd tråd genom utbildningssystemet.  
     Pedagogerna har utformat egna riktlinjer för hur samverkan ska ske mellan 
deras egen förskola och förskoleklass, vilket utgör att det uppstår skillnader hur 
samverkan ser ut då pedagogerna befinner sig i olika verksamheter. Skolverket 
(2001) bekräftar att det kan se olika ut mellan verksamheterna som befinner sig 
inom samma kommun. De menar vidare att samverkan är en lång och tidskrävande 
process men när grunden till samverkan är lagd finns det flertalet positiva 
möjligheter. Pedagogerna som utformat riktlinjer för sin samverkan har prioriterat 
tidsaspekten och har kommit en bit på väg mot en tillfredsställande samverkan.  
     De sju pedagogerna ovan har ett generellt drag där de sätter det enskilda barnet 
i centrum, vilket kan dras paralleller till den utvecklingsekologiska modellen som 
Hwang & Nilsson (2003) presenterar där individen är i centrum och påverkas av 
olika faktorer i dess omgivning. Pedagogerna önskar att barnets övergång ska bli 
naturlig och mjuk samt att den nya pedagogen ska få möjlighet att kunna möta 
barnet på bästa möjliga sätt.  
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Att ta steget från förskolan upp i förskoleklass dvs. skolans värld är en oerhört 
stor förändring hos ett barn. Just därför tycker jag att samverkan och 
övergången bör göras på bästa tänkbara sätt […] viktigt med en röd tråd (tycker 
jag). 

 
(Pedagog i förskola) 

 
Vad alla tolv pedagogerna i studien anser om samverkan kan ha samband med 
vilka attityder och värderingar som pedagogen bär med sig, vilket även 
Sigurdsdotter Wiechel (1994) belyser som en stor betydelse för vilken 
uttrycksform samverkan erövrar. Även det Alexandersson (1999) berör om en 
reflekterande praktiker kan påverka uttrycksformen och möjligheten till förändring 
genom att verksamheten samt den egna yrkesrollen tydliggörs och reflekteras över 
där brister samt möjligheter framträder. Om man vågar samtala med andra 
pedagoger kan vägar finnas mot en tillfredsställande samverkan, som även 
Davidsson (2002) menar är en förutsättning där det fordras öppenhet, trygghet, 
tilltro och intresse, ett så kallat öppet klimat där det finns ett ömsesidigt givande 
och tagande mellan pedagogernas kompetenser.  

 

4.2.2 Föräldrars medverkan och upplevelser kring samverkan 
 
När ämnet föräldramedverkan berördes framkom det att pedagogerna anser att 
föräldrarnas deltagande är en självklar aspekt samt att föräldrarna bjuds in till 
föräldramöten i båda verksamheterna inför barnets övergång till förskoleklass. 
Föräldraenkäterna synliggjorde att det inte är lika självklart för föräldrarna att 
deltaga i de olika verksamheterna, som det är för pedagogerna. Föräldrarna visar 
denna osäkerhet genom att de inte svarar konkret på hur och om de får möjlighet 
till att vara delaktiga vid samverkansprocessen utan skriver: ”det får vi säkert” 
(förälder). Däremot vet föräldrarna att de har möjlighet att gå på föräldramötena 
som pedagogerna anordnar. En fråga som väcks är: varför visar föräldrarna tydligt 
att de får vara delaktiga vid föräldramötena, men inte lika tydligt i verksamheterna 
när de arbetar med samverkan inför övergången? En orsak kan vara det 
Alexandersson (1999) skriver att om pedagogens verksamhet anses som naturlig 
och självklar kan pedagogen inte reflektera över den, med andra ord är det svårt 
för verksamheten att förbättras, förändras eller bekräftas. Enkäterna visar även att 
det kan bero på att vid föräldramöten lämnas tydlig och skriftlig inbjudan ut till 
föräldrarna, men i samband med besök mellan verksamheterna har föräldrarna 
enbart fått information om vilka dagar som är aktuella. Utformningen av 
informationen tydliggör inte om föräldrarna får deltaga eller inte, vilket 
pedagogerna hävdar att de får. En förälder visar även på att de själva har ett visst 
ansvar att göra sig delaktiga i verksamheterna samt att det bör vara ett öppet 
klimat mellan föräldrar och pedagoger, som presenteras nedan: 
 

Det är upp till oss föräldrar att också visa intresse i våra barns tid både på dagis 
och skola. Man får inte vara rädd för att fråga och komma med synpunkter.  

 
(Förälder) 

 
Socialstyrelsen (1981) skriver att det är viktigt att ta till vara på föräldrarnas 
information om barnet. Det som delges mellan föräldrar och pedagog kan vara till 
grund för hur pedagogen kan stimulera barnet. Om pedagogen informerar om 
deras egen verksamhet kan föräldrarna få möjlighet att vara delaktiga och stödja 
barnet utanför verksamheten. Föräldrarna bör känna sig delaktiga samt få en 
positiv syn på den verksamhet där barnet befinner sig. Om föräldrarna har en 
denna syn och stödjer barnet vid övergången kan den positiva synen speglas av på 
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barnet (a.a.). I Regeringens skrivelse (1999) poängteras föräldrarnas delaktighet 
genom att föräldrarna och pedagogerna har ett gemensamt ansvar för barnet och 
det kan skapa en positiv helhet för barnet. Föräldrarna kan även få en mer positiv 
inställning till verksamheterna, vilket gynnar det enskilda barnet samt 
verksamhetens helhet, klimat och kvalité. 
     De föräldrar som har besvarat enkäterna visar att de tycker samverkan vid 
övergång är en viktig process för barnet genom att skapa en trygghet där barnet får 
kännedom om sina kommande kamrater och pedagog samt den nya miljön. 
Flertalet föräldrar tycker att samverkan i deras barns verksamhet fungerar bra och 
en del föräldrar påtalar att de inte märkt av samverkan i någon större utsträckning, 
fast inga föräldrar förklarar konkret hur den fungerar. Det enda de beskriver är att 
de önskar en tydligare samverkan mellan verksamheterna, genom att fler besök i 
båda verksamheterna genomförs. En förälder har även ett förslag på utbyte mellan 
pedagogerna i de olika verksamheterna genom att en pedagog från förskolan följer 
med barnen till förskoleklassen och pedagogen i förskoleklassen börjar arbeta i 
förskolan, med andra ord ska det fungera som ett rullande schema för att 
samverkan ska kunna erövra en bättre uttrycksform. 
  

Förskolan besökte förskoleklassen två gånger på vårterminen. Det upplevde vår 
dotter som positivt. För övrigt har vi inte märkt något större samarbete – men 
det sker kanske ändå. Övergången mellan förskolan och skola har fungerat 
mycket bra. Vi trodde nog att samarbetet skulle vara tydligare […] Men kanske 
skulle det kunna bli ännu bättre med ytterligare besök eller utbyte mellan 
personalgrupperna. 

 
(Förälder) 

 

4.3 Samverkans olika uttrycksformer 
 
De tolv pedagogerna har delats in i fyra grupper vid namn A, B, C och D, för att 
synliggöra de olika uttrycksformer som samverkan erövrat angående övergången 
från förskola till förskoleklass.  
    Grupp A består av två pedagoger som befinner sig i en förskola. De anser själva 
att samverkan inte finns och de arbetar inte aktivt för att uppnå den. En orsak är att 
de inte har några riktlinjer för hur samverkan ska träda i kraft och de vet inte om 
det är de som ska ta kontakt med förskoleklassen när övergången närmar sig utan 
de väntar på att pedagogen i förskoleklassen ska höra av sig. En annan svårighet 
enligt pedagogerna är att barnen som befinner sig i förskolan ska börja i många 
olika förskoleklasser och det är då svårt att finna tid till att kontakta alla.  
     Trots bristen av tid till besök har det vid vissa tillfällen i stället genomförts 
överlämningssamtal med den mötande pedagogen och de har skett genom skriftlig 
och muntlig information över telefon samt att vid vissa tillfällen träffats fysiskt. 
Pedagogerna känner en frustration över att samverkan inte fungerar på ett bra sätt 
då de anser att den är betydelsefull för det enskilda barnet genom att barnet får 
träffa den mötande pedagogen innan övergången. De vill även få information av 
den mötande pedagogen för att kunna förbereda barnen bättre i förskolan samt 
önskar de även en inblick i varandras dagliga verksamhet, för att barnet skall 
kunna bli mottaget på bästa möjliga sätt. 
 

Vi överlämnar ju barnen i slutet på vårterminen. Det är ganska olika hur f-
klassen frågar efter info från oss. En del skickar frågeformulär, en del kommer 
och hälsar på, ibland bara telefonkontakt, ibland inget alls… 

 
(Pedagog i förskola) 
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Grupp B består av fem pedagoger varav tre i förskola och två i förskoleklass. 
Uppmärksamma att dessa verksamheter inte har anknytning till varandra. 
Samverkan vid övergången är utformad genom två till tre besök i förskoleklassen. 
Tre av dessa pedagoger gör dessutom återbesök tillsammans med barnen i den 
förskola de tidigare befunnit sig i samt att de äldsta barnen i förskolan ska börja i 
denna förskoleklass under hösten. Besöken genomförs någon gång under 
vårterminen och syftena med dessa besök är att barnet ska få möjlighet att lära 
känna sin nya miljö och nya pedagog samt att pedagogerna har möjlighet att lära 
känna varandras verksamheter. Innan övergången har pedagogen i förskolan och 
den mötande pedagogen ett så kallat överlämningssamtal där information om det 
enskilda barnet delges.   
 

”Åter-besök” på gamla förskolan. 3 inskolningsbesök apr – juni. Ev. 
överskoln.samtal mellan personalen.  

 
(Pedagog i förskoleklass) 

 
Tre pedagoger har utformat egna riktlinjer för samverkan medan de andra två 
pedagogerna som representerar grupp B inte har några skriftliga och fasta riktlinjer 
för samverkan. Ingen av pedagogerna är nöjd med den form som deras samverkan 
har i nuläget, då de önskar att den skall fungera bättre för att gynna det enskilda 
barnet samt att den ska utgöra en röd tråd mellan verksamheterna. Faktorerna för 
att de inte har utformat samverkan så som de önskar är att det inte finns den tid 
som krävs för att få kunskap om varandras arbetssätt i de olika verksamheterna 
samt att det inte finns riktlinjer inom kommunen för hur samverkan ska ske.  
 

Tiden räcker inte till för mera samverkan. Vi vet fortfarande för lite om 
varandras arbetssätt. 

 
(Pedagog i förskoleklass) 

 
Grupp C omfattar fyra pedagoger, två i förskola och två i förskoleklass. De två 
pedagogerna i förskolan överlämnar barnet till en av de förskoleklasser som 
innefattar denna grupp. Den samverkan som representerar grupp C är att det sker 
spontana och naturliga möten genom att förskola och förskoleklass ligger 
geografisk nära varandra då det endast är några minuters gångväg mellan dem. 
Planerade besök genomförs i både förskola och i förskoleklass och de äger rum 
någon gång under vårterminen. Det finns riktlinjer för hur samverkan ska utformas 
och dem har pedagogerna i de olika verksamheterna själva utformat för att 
övergången mellan verksamheterna skall underlättas både för barnet och för 
pedagogerna. Ett annat syfte är att barnet ska känna sig tryggt samt erövra en 
positiv inställning inför den kommande övergången, vilket de menar i sin tur 
gynnar det livslånga lärandet. 
 

Att det blir naturliga möten eftersom vi finns i en liten by […] Viktigt att det 
fungerar bra för att barnet skall känna sig trygga och positiva till skolan. Det är 
en förutsättning för fortsatt inlärning.  

 
(Pedagog i förskola)  

 
Pedagogernas inställning till deras utformade samverkan är överlag positiv då de 
funnit många goda vägar att nå en tillfredställande samverkan. De anser att 
samverkan har en betydelsefull roll för det enskilda barnet och önskar att det 
skulle finnas ännu mer tid till att arbeta med samverkan både för att förbättra, 
förändra, utveckla samt att den ska utgöra en naturlig del för barnet och 
pedagogerna i de olika verksamheterna.  
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Vi har en bra samverkan med förskolan, vilket underlättar både för barnen och 
oss pedagoger […] barnen känner sig trygga och vet vad det nya innebär. 

 
(Pedagog i förskoleklass) 

 
Grupp D innefattar en pedagog i förskoleklass. Pedagogen anser att samverkan ska 
fungerar och ge en smidig övergång för det enskilda barnet samt att barnet skall få 
en inblick i den nya miljön och pedagogen. Samverkan sker genom ett fåtal besök 
av de blivande förskoleklassbarnen samt överlämningssamtal med förskolans 
pedagog. Pedagogen menar vidare att samverkan ofta blir framtvingad, vilket kan 
bero på verksamheternas olika mål och scheman samt att det inte finns några klara 
riktlinjer för samverkan. Förskola och förskoleklass ligger geografiskt sett långt 
ifrån varandra. Däremot hävdar pedagogen att samverkan fungerar bra med skolan 
då förskoleklassen ligger i skolans lokaler och genom det blir det naturliga inslag 
både för pedagogerna och för barnet. 
 

Samverkan mellan verksamheterna kan ibland kännas ”krystad” eftersom de 
olika verksamheterna har olika mål. Det beror också mycket på hur schemana 
ser ut för oss som jobbar. Förskoleklassen och ettans samverkan är positivt 
eftersom barnen naturligt lär känna sin blivande ”fröken” […] kan vara svårt att 
få en naturlig samverkan med förskolan beroende på att det inte är vägg i vägg 
som skolan är. 

 

(Pedagog i förskoleklass) 
 
De tolv pedagogernas svar visar att den uttrycksform för samverkan som 
dominerar är den som Skolverket (2001) har sett i sin rapport, vilken här 
representeras av grupp B som innebär att det sker några besök i de olika 
verksamheterna samt någon form av överlämningssamtal under vårterminen.  
     Ovan presenteras utifrån pedagogernas svar fyra olika uttrycksformer för 
samverkan vid övergång och eftersom samverkan har erövrat olika uttrycksformer 
kan det bero på de faktorer som pedagogerna i studien synliggjort.  
 

4.4 Faktorer med samverkan 
 
Pedagogerna som ingår i studien visar att de vill uppnå en god samverkan vid 
övergången, men att det finns ett flertal hinder på vägen. När grunderna för 
samverkan är lagda menar Skolverket (2001) att det finns flera möjligheter för 
pedagogerna att se det enskilda barnet och sätta barnets utveckling och lärande i 
centrum. De faktorer som framkommit i pedagogernas enkäter presenteras nedan.  
 

4.4.1 Riktlinjer 
 
Brist på riktlinjer för samverkan är genomgående drag i pedagogernas svar. 
Pedagogerna önskar att det skulle finnas gemensamma riktlinjer om hur 
samverkan skall uppstå samt hur den skall ske i praktiken. En anledning kan sägas 
vara det som Skolverket (2001) skriver om tydliga riktlinjer. För om det inte finns 
klara kommunala riktlinjer kan det i sin tur göra att tillämpningen av samverkan 
skiljer sig från verksamhet till verksamhet. Denna studie kan bekräfta genom 
olikheterna i pedagogernas svar att det skiljer sig mellan de olika verksamheterna 
inom samma kommun. En annan orsak kan vara det som Skolverket (2001) 
beskriver om att pedagogerna saknar den kontinuerliga kontakten med rektor och 
skolledning samt att rektorn i sin tur saknar riktlinjer från kommunen, vilket 
synliggörs när pedagogerna beskriver sin samverkan då de inte vet vem som har 
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ansvaret och vem som ska ta det första steget: är det pedagogerna i förskolan eller 
de som befinner sig i förskoleklassen? Är det rektorns uppgift att ta steget? 
Osäkerheten som framkommit i studien har gjort att samverkan utformning skiljer 
sig betydligt mellan de olika verksamheterna.  

     En annan anledning kan vara den decentralisering som Alexandersson 
(1999) nämner där ett flertal parter utgör ett gemensamt ansvar, vilket innebär att 
det finns nationella mål som kommunen ska ta hänsyn till och utforma till 
kommunala mål. Rektor och pedagoger ska i sin tur arbeta aktivt med dessa. 
Under decentraliseringen har den enskilda pedagogen fått ett större ansvar samt 
mer handlingsfrihet än tidigare genom att pedagogerna ska finna egna vägar att nå 
målen. Det som nämns kan utgöra ett hinder för de pedagoger som ingår i studien 
då de känner att de har stort ansvar och handlingsfrihet och genom det inte vet hur 
de ska gå tillväga vid utformningen av samverkan. Om de hade funnits klara 
riktlinjer ovanifrån kunde det eventuellt ha lett till att pedagogerna börjat utforma 
en samverkan, men frågor som väcks kan vara: innebär kommunala riktlinjer att 
en god samverkan uppstår? Hade det varit bättre om pedagogerna hade fått 
verktyg för att sedan utforma en egen samverkan mellan de verksamheter som 
berörs? 
     Här nedan presenteras en verksamhet som inte arbetar aktivt med samverkan på 
ett tillfredställande sätt samt en verksamhet som kommit en bit på vägen mot en 
god samverkan.  

 
Den är dålig. Vi träffas bara när det är överskolningssamtal, kanske inte ens då 
inom vissa skolor. Jag tycker inte det är något som är positivt för det fungerar 
dåligt […] Vissa skolor är dåliga på att ta kontakt med oss utan vi får kolla 
själva.  

 
(Pedagog i förskola) 

 
Vi har en bra samverkan med förskolan, vilket underlättar både för barnen och 
oss pedagoger när de börjar hos oss i F-klass. Vi försöker se till att barnen 
känner trygghet mellan verksamheterna så att de känner den nya miljön och 
personal redan före överflyttning. Att barnen känner sig trygga och vet vad det 
nya innebär. Blir mindre oro och stressituationer.   

 
(Pedagog i förskoleklass) 

 
Myndigheten för skolutveckling (2004) berör anledningen till att förskoleklassen 
uppkom. Syftet är att hela utbildningssystemet skall utformas som en röd tråd då 
övergången mellan de olika verksamheterna ska vara naturlig och mjuk för både 
barnet och pedagogerna. För att stärka den röda tråden kan pedagogerna arbeta för 
att finna symboler som genomsyrar det dagliga arbete i verksamheterna, vilket 
Davidsson (2002) menar blir igenkännande för det enskilda barnet samt att det 
skapas kontinuitet mellan verksamheterna. 
     Tidigare fanns enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) ett tydligt dike 
mellan förskola och grundskola och förskoleklassen skulle jämna ut diket. 
Författaren menar vidare att ett nytt dike har uppstått, men nu mellan förskola och 
förskoleklass. Denna studie kan bekräfta att ett nytt dike håller på att bildas mellan 
vissa verksamheter, men en del pedagoger visar även på att det finns en möjlighet 
att i framtiden överbrygga diket och utforma utbildningssystemet som en röd tråd 
där barnets livslånga lärande kan gynnas.  
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4.4.2 Tid 
 
En faktor som berörts ett flertal gånger av de flesta pedagoger är att det är svårt att 
finna tid till att utforma samverkan mellan verksamheterna. De anser att det är ett 
stort hinder för att samverkan skall kunna komma i kraft på ett tillfredställande 
sätt.  
     Det krävs en medvetenhet av pedagogerna, menar Skolverket (2001) att 
processen till en god samverkan är lång och därmed tidskrävande. När samverkan 
har utformats på ett bra sätt kan fokus föras över till det enskilda barnet, dess 
utveckling och lärande. Pedagogerna i vår studie uttrycker att de saknar tid till att 
upprätta en god samverkan. I läroplanerna (Lpfö98 & Lpo94) poängteras att 
barnets utveckling och lärande ska stimuleras i ett långsiktigt perspektiv samt att 
samverkan mellan verksamheterna ska vara förtroendefullt, vilket är en del av 
pedagogernas uppdrag och som pedagogerna ska arbeta aktivt med. 
     En annan orsak kan vara det som Skolverket (2001) skriver om att pedagogerna 
i de olika verksamheterna har olika arbetsavtal och därmed svårt att finna tid till 
gemensam planering där man reflekterar och utvärderar samverkans uttrycksform. 
Myndigheten för skolutveckling (2004) lyfter även svårigheterna med att finna 
gemensamma tidpunkter för samverkan då verksamheterna har olika uppdrag och 
planeringar. Här nedan presenteras svar från pedagogernas enkäter där de lyfter 
tiden som en negativ faktor: 

 
Kan vara svårt att få tiderna att gå ihop. 

 
(Pedagog i förskoleklass) 

 
Kan vara svårt att få alla datum att stämma när flera förskolor och förskoleklass 
skall få ihop våra agendor. 

 
(Pedagog i förskola) 

 
Men tyvärr räcker tiden inte till att ha så mycket kontakt som önskas. 

 
    (Pedagog i förskoleklass) 

      

4.4.3 Geografiskt läge 
 
En annan faktor som flertalet pedagoger belyser är hur verksamheterna ligger i 
förhållande till varandra. Tydliga samband synliggörs då ett fåtal verksamheter 
som är på väg att uppnå en god samverkan ligger nära varandra med exempelvis 
fem minuters gångväg. Andra verksamheter ligger långt ifrån varandra och har 
svårt att genomföra besök och därför inte kommit långt i arbetet med en 
tillfredställande samverkan.  
 

Vår förskola och förskoleklassen ligger för långt från varandra geografiskt för 
att samarbete skall ske spontant vilket skulle vara det bästa […] 

      
(Pedagog i förskola) 

 
Ovanstående empiri har inte kunnat kopplas med den teori som berörts i studien. 
Flertalet pedagoger som ingår i studien lämnar sina barn vid samma förskoleklass 
och behöver endast ta kontakt med en förskoleklass, men det geografiska 
avståndet har en stor betydelse för hur kontakten kommer att se ut. Om de ligger 
geografiskt nära är det lättare att genomföra spontana och naturliga möten och om 
de ligger långt ifrån varandra menar pedagogerna att det uppstår svårigheter 
genom att det tar tid att genomföra besök.    
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     Ett fåtal pedagoger har barn som ska till flera olika förskoleklasser och anser att 
det utgör ett hinder för samverkan. Det är svårt att hinna med att besöka och ta 
kontakt med alla förskoleklasser som önskas samt att de flesta förskoleklasser 
ligger långt ifrån förskolan geografiskt sett. Skolverket (2001) lyfter även denna 
problematik med att få tiden att räcka till när det finns ett flertal förskoleklasser att 
ta kontakt med. 
     I pedagogernas enkätsvar har det framkommit att det är enklare att en god 
samverkan uppstår mellan förskoleklass och årskurs ett då de ligger i anslutning 
till varandra. 
 

Verksamheten i förskoleklassen är mer inriktad på att samverka med skolan än 
med förskolan, vilket hos oss är en naturligt eftersom vi finns i skolans lokaler 
och har samma lokala arbetsplan och andra styrdokument gemensamt.  

 
(Pedagog i förskoleklass) 

 
Myndigheten för skolutveckling (2004) lyfter denna aspekt genom att skriva att 
samverkan mellan förskoleklassen och årskurs ett har utformats på ett gynnsamt 
sätt. Skolverket (2001) menar vidare att tanken från början med upprättandet av 
förskoleklassen var att ett nytt pedagogisk förhållningssätt skulle växa fram där de 
två olika pedagogikerna möttes, men istället ledde det till att förskoleklassen fick 
inta en mer skolmässig kultur. Redan under 1940-talet, skriver Sigurdsdotter 
Wiechel (1994) att orosmomentet var det som Skolverket (2001) nämner ovan. 
Varför erövrade förskoleklassen en skolmässig kultur, då man tidigt anade att det 
kunde ske?  
 

4.4.4 Öppet klimat 
 
För att uppnå en tillfredställande samverkan menar flertalet pedagoger att de gärna 
skulle vilja få en inblick i varandras verksamheter och arbetssätt genom att besöka 
varandra. De anser att det krävs kontakt från båda håll då man möts på halva 
vägen i arbetet mot en god samverkan, vilket kräver en förutsättning att det är ett 
öppet klimat mellan pedagogerna där man skall visa hänsyn och respekt för 
varandras verksamheter. Följande citat visar att det inte alltid råder ett öppet 
klimat mellan pedagogerna i de olika verksamheterna: 
 

Vet finns ett visst motstånd från förskoleklass det känns som att dom tycker det 
är jobbigt. 

 
(Pedagog i förskolan) 

 
Citatet ovan kan kopplas samman med det omedvetna rangordningssystemet som 
Skolverket (2001) presenterar. En förutsättning är att pedagogerna i de olika 
verksamheterna samtalar och synliggör rangordningssystemet, det är först då som 
de kan börja arbeta med det för att så småningom få det att upphöra. När 
pedagogerna ser varandra som tillgångar kan en ömsesidig syn på barnets kunskap 
och lärande framträda. Ett nytt synsätt och arbetssätt kan då uppstå, som i sin tur 
gynnar barnets livslånga lärande och är ett steg mot en tillfredsställande 
samverkan (a.a.). 
     Det som nämns ovan menar Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) är en 
betydelsefull del för att en god samverkan skall kunna uppstå. Gref (1999) påtalar 
även vikten av att pedagogerna bör kunna se varandra som tillgångar samt 
komplettera varandra där det enskilda barnet står i centrum. För att ett öppet 
klimat ska kunna uppstå krävs det att pedagogen känner tilltro för sin egen 
yrkesroll som i sin tur kan leda till en positiv syn på de andra pedagogerna (a.a.). 
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     Sigurdsdotter Wiechel (1994) menar vidare att i processen mot en god 
samverkan bör alla pedagoger delta genom att tillsammans utforma mål och syfte 
med den samverkan de vill uppnå samt konkretisera den så att alla pedagoger vet 
hur de ska arbeta med deras samverkan. När alla vet vad som krävs kan 
engagemanget öka genom att alla pedagoger känner sig delaktiga i processens 
gång. Det är även viktigt att pedagogerna träffas gemensamt samt samtalar om 
metoder och regler som ska utgöra kännetecken i verksamheterna som barnet kan 
känna igen, vilket leder till att det skapas kontinuitet för barnet. Ett gemensamt 
synsätt och förhållningssätt är en annan förutsättning som krävs för en god 
samverkan (a.a.), som även Myndigheten för skolutveckling (2004) poängterar 
genom att skriva att Lpfö98 och Lpo94 genomsyras av samma syn på kunskap och 
lärande samt att den bygger på en gemensam värdegrund.  
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5. Diskussion 
 
Under kapitlet kommer en diskussion föras kring studiens innehåll som resultat 
och analys samt våra problemformuleringar. 
 

5.1 Hur upplever/upplevde barnet övergången från förskola till 
förskoleklass? 
 
I barnintervjuerna berättade barnen i förskolan med glädje och förväntan att de ska 
börja i förskoleklass och de barn som redan gjort övergången berättade att det var 
roligt och spännande. Barnen i förskolan beskrev vad de kommer att få göra i 
förskoleklassen som exempelvis lära sig saker, träffa nya och gamla kamrater. 
Även om barnen ser fram emot övergången väcker det känslor hos dem då de är 
medvetna om att de ska lämna förskolan och det kommer att innebära en saknad 
av pedagoger samt de barnen som är yngre än dem.   
     Vi anser att barnet bär på många känslor inför övergången och det är 
betydelsefullt att föräldrar och pedagoger är medvetna om att det är ett stort steg 
för barnet. Om de har medvetenhet om det kan de möta och stödja det enskilda 
barnet. Det är även viktigt att kontinuitet mellan verksamheterna uppstår och blir 
till ett igenkännande för barnet som sedan kan utgöra en trygghet. Barnet är den 
som genomför övergången och ska vara i fokus. Föräldrarna och pedagogerna kan 
stödja och stimulera barnet vid övergången. Delger pedagogerna i de olika 
verksamheterna varandra information som gynnar barnet kan den mötande 
pedagogen stimulera barnets utveckling och lusten till lärande då aktiviteter kan 
utformas som passar barnet där den nu befinner sig. 
 

5.2 Hur upplever föräldrar och pedagoger samverkan vid 
övergång från förskola till förskoleklass? 

 
Föräldrarna och pedagogerna i vår studie lyfter samverkan som en betydelsefull 
process samt att den ska utgöra en kontinuitet där barnet ska känna trygghet. 
Något annat som lyfts är att barnet ska få möjlighet att få en inblick i den nya 
miljön samt få träffa den kommande pedagogen. Pedagogerna visar att samverkan 
ligger dem varmt om hjärtat då de är medvetna om hur betydelsefull den är för 
barnet. De vill att samverkan ska fungera bra vid övergång, men har svårt att 
uppnå en tillfredsställande samverkan i sin verksamhet på grund av de olika 
faktorer som synliggjorts i studien. 
     En aspekt som endast föräldrarna nämner är att barnet får möjlighet att träffa 
sina blivande kamrater och att det utgör en stor trygghet för barnet när den börjar i 
den nya verksamheten. Pedagogerna lade istället fokus på att pedagogerna möts 
och delger information om barnet som ska kunna utgöra en möjlighet att den nya 
pedagogen ska kunna möta och stimulera det enskilda barnet på bästa möjliga sätt.  
      Genom föräldrarnas svar framkom det att de önskade att samverkan skulle ha 
en tydligare uttrycksform, men flertalet föräldrar kunde inte konkret förklara hur 
de upplever samverkan samt inte heller hur den kunde bli tydligare. Vi tror att det 
kan bero på att föräldrarna inte har en så stor inblick i hur pedagogerna arbetar 
med samverkan i deras barns verksamhet och vi anser att det är något man bör 
uppmärksamma. Det är viktigt att pedagogerna ser till barnet och dess omgivning 
där bland annat föräldrarna ingår. Föräldrarna har många tankar och funderingar 
om samverkan och det kan vara till god vikt om pedagogerna ser till dessa och tar 
tillvara på dem. Vi menar att både pedagogerna i verksamheterna och föräldrarna 
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har ett gemensamt ansvar för barnet och det är då viktigt att båda parter har en 
inblick i det som sker och som för tillfället är aktuellt.  
 

5.3 Vilka uttrycksformer har samverkan i verksamheterna? 
 
I vår studie har det framkommit att samverkan kan ha ett flertal olika 
uttrycksformer, vilket bland annat kan bero på de faktorer som pedagogerna 
synliggör som exempelvis riktlinjer, tid, geografiskt läge samt klimatet som råder 
mellan pedagogerna i de olika verksamheterna.  
     Pedagogernas upplevelser kring samverkan vid övergång har vi sett ha en stor 
betydelse för vilken uttrycksform samverkan erövrar. I våra pedagogenkäter har 
det framkommit att en del pedagoger har en positiv syn på samverkan och arbetar 
med att uppnå en tillfredställande samverkan samt reflekterar över hur den kan bli 
bättre. En del pedagoger har däremot en mer negativ syn på samverkan då de inte 
vet hur de ska arbeta med den samt att de har svårt att veta vem som har ansvaret 
att ta kontakt med pedagogerna mellan verksamheterna. De är medvetna om att 
samverkan har en betydelsefull roll för barnet, men de saknar riktlinjer och hur de 
ska konkretisera samverkan i deras egen verksamhet. Pedagogerna anser att de 
saknar tid till att utforma riktlinjer för samverkan samt att finna tid till att 
gemensamt träffas där samtalets fokus är samverkan vid övergång från förskola till 
förskoleklass. Två frågor som väcks är: försöker pedagogerna mellan 
verksamheterna mötas på halva vägen och finna tid för att en god samverkan skall 
kunna uppstå? Är det svårt att finna tid eller är det något pedagogerna säger för att 
de inte vet hur de ska arbeta med samverkan? 
     Ett öppet klimat mellan pedagogerna är något vi sett har betydelse för 
samverkans uttrycksform, då flertalet pedagoger nämner att de inte möts på halva 
vägen, vilket gör att de börjar ta mer avstånd från varandra då kontakten mellan 
pedagogerna i de olika verksamheterna känns ”jobbig” och ”krystad”. Det är 
viktigt att klimatet mellan pedagogerna blir positiv samt att alla berörda pedagoger 
gemensamt finner vägar för att en god samverkan vid övergång ska kunna uppnås. 
Att verksamheterna ligger geografiskt nära varandra är en annan faktor som 
pedagogerna upplever som positiv genom att det uppstår fler spontana möten både 
mellan barn och mellan pedagoger samt sällan svårigheter med vem det är som tar 
kontakt utan det sker naturligt då pedagogerna ser varandra som tillgångar. När de 
ligger geografiskt sett långt ifrån varandra är det svårt att spontana och naturliga 
besök uppstår.   
     Vi anser att man inte enbart kan se till en faktor utan det är många faktorer som 
spelar en betydelsefull roll för vilken uttrycksform samverkan erövrar. Om hänsyn 
tas till de faktorer som framkommit i vår studie samt om pedagogerna tillsammans 
försöker arbeta med dem kan det sedan utgöra en god grund till en 
tillfredsställande samverkan. Reflektion och gemensamma diskussioner mellan 
pedagogerna i de olika verksamheterna är en god förutsättning för att synliggöra 
alla faktorer som spelar in för att sedan kunna bekräfta, förändra och utveckla 
dessa, menar vi. För att reflektion och diskussion ska gynna verksamheterna, anser 
vi att det bör råda ett öppet klimat där pedagogerna vågar ge och ta konstruktiv 
kritik, med andra ord ett ömsesidigt givande och tagande. 
 

5.4 Allmän diskussion kring samverkan   

 
Pedagogerna visar att de vill uppnå en tillfredsställande samverkan och ser ett 
tydligt syfte med den. Det är då av stor vikt, menar vi att alla pedagoger vet hur 
arbetet mot en god samverkan ska utformas så det inte uppstår missförstånd som 
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exempelvis vilken pedagog som ska höra av sig när övergången närmar sig. Den 
enskilda pedagogen ska även kunna reflektera över hur något kan bli bättre: vad 
gör jag för att samverkan ska uppstå? Hur kan jag göra det bättre? Något som vi 
tycker att pedagogerna och rektorer bör arbeta med i första hand är att finna 
gemensamma tidpunkter till att träffas samt finna egna vägar för deras samverkan. 
Alla parter i samverkansprocessen är ansvariga för att en god samverkan ska 
uppstå och se varandra som tillgångar, med andra ord bör ett öppet klimat råda. 
När det råder ett öppet klimat kan pedagogerna samtala kring fördelar och 
nackdelar om de olika verksamheterna för att kunna finna vägar för att kunna 
uppnå en tillfredsställande samverkan vid övergång. 
     När pedagogerna hittat vägar för hur de ska arbeta med samverkan får de inte 
glömma bort att utvärdering är en lika viktig del för samverkan, för att kunna se 
om den går att utveckla, förändra och förbättra. Om samverkan har fungerat på ett 
bra sätt ett visst år behöver inte det betyda att den ska fungera bra vid nästa 
övergång. Vi menar att det är viktigt att se till barngruppen och anpassa samverkan 
vid övergång efter dem. Det enskilda barnet ska stå i centrum och stödjas på bästa 
möjliga sätt. Pedagogerna ska se barnet och inte se samverkan som hinder för den 
egna verksamheten. Ser pedagogen enbart hinder hamnar barnet i skymundan och 
en fråga som vi ställer oss är: kan barnet stödjas på bästa möjliga sätt, när man 
enbart ser hindren med samverkan? 
     En annan berikande aspekt som framkom i studien var att föräldrarna lade stort 
fokus på att barnet får en inblick i vilka kamrater som kommer att befinna sig i 
förskoleklassen. Barnen berörde även kamrater genom att berätta att de kommer få 
träffa nya och gamla kamrater. Vi anser att det är något som pedagogerna bör 
uppmärksamma och om föräldrarna blir mer delaktiga i samverkansprocessen kan 
det ovan framkomma samt ett flertal andra intressanta aspekter som pedagogerna 
kan ta tillvara på. För både föräldrar och pedagoger befinner sig i barnets närmaste 
miljö och de bör se varandra som tillgångar där samtal kan leda till att både 
föräldrar och pedagoger kan stödja och stimulera det enskilda barnet vid övergång.  
     I studien synliggjordes det att pedagogerna anser att det är en självklarhet att 
föräldrarna får vara delaktiga i verksamheten vid övergång, medan det inte var lika 
självklart för föräldrarna. Det är lätt som pedagog att se sin verksamhet som 
självklar och inbjudande, tror vi men det är av stor vikt att pedagogen ständigt 
visar att alla föräldrarna är välkomna att delta i verksamheten, då de har ett 
gemensamt ansvar om barnet. Vi anser att tydligare information kan ges av 
pedagogerna till föräldrarna där de visar att de är välkomna att delta vid 
samverkan, vilket inte behöver ske genom skriftlig information utan det kan 
uppkomma genom det dagliga samtalet med föräldrarna. Regeringens skrivelse 
(1999) påpekar att den dagliga kontakten mellan pedagog och förälder fungerar 
bra i förskolan, men försvinner till stora delar när barnet börjar i skolan. Det som 
nämns, anser vi är en viktig del som måste tas tillvara under barnets skoltid då 
föräldrarna kan utgöra en betydelsefull roll i barnets liv där pedagogerna kan få 
berikande information som kan gynna barnet. Det är även av stor vikt att 
pedagogerna visar med sitt kroppsspråk att de tycker att det är stimulerande när 
föräldrarna är delaktiga och visar intresse. Om pedagogerna säger att de är 
välkomna och kroppsspråket inte visar detsamma kan det leda till att föräldrarna 
känner sig i vägen för verksamheten. Pedagogerna ska visa att de ser föräldrarna 
som tillgångar för att stödja och stimulera det enskilda barnets livslånga lärande 
samt möta barnet på bästa möjlig sätt, anser vi.   
     En förälder lyfte i sin enkät tankegångar kring en tydligare och bättre 
fungerande samverkan vid övergång. Föräldern presenterade ett förslag där 
pedagogerna i de olika verksamheterna skulle utgöra ett rullande schema genom 
att en pedagog i förskolan följer barnen till förskoleklassen och börjar arbeta där. 
Pedagogen som befann sig i förskoleklassen börjar arbeta i förskolan. Vi anser att 
det är ett berikande och tankeväckande förslag. Pedagogutbytet, tror vi kan utgöra 
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en god väg mot en tillfredsställande samverkan genom exempelvis att barnet 
känner pedagogerna i båda verksamheterna, vilket leder till att barnet kan känna 
trygghet inför övergången. Eftersom det är ett rullande schema arbetar 
pedagogerna någon gång tillsammans och de kan då erövra en gemensam syn på 
barnet, kunskap och lärande som sedan kan utgöra ett gemensamt synsätt. När 
pedagogerna arbetar på det sätt som nämnts får de även en inblick och förståelse 
för båda verksamheterna.  
     Titeln på studien Det stora steget valdes för att både barn och pedagoger 
berörde att det är ett stort steg som det enskilda barnet tar när de ska börja i den 
nya verksamheten. Barnen berättade att de upplevde att de blir stora när de börjar i 
förskoleklassen och pedagogerna menar att det enskilda barnet tar ett stort steg då 
det innebär en stor förändring för det enskilda barnet när det börjar i den nya 
verksamheten.  
 

5.5 Nyttan med arbetet 
 
Förhoppningen med studien är att ge läsarna inblick, förståelse och kunskap om 
hur samverkan vid övergången tillämpas och hur barn, föräldrar och pedagoger 
upplever den. Vi önskar även att studien ska väcka läsarens tankar och funderingar 
om att samverkan har olika uttrycksformer och att det inte finns en korrekt 
samverkan samt att föräldrar och pedagoger har en betydelsefull roll då de är 
delaktiga i barnets övergång. 
     Studien som genomförts har givit oss stor inblick, förståelse och kunskap om 
samverkan utifrån barnets, föräldrars och pedagogers upplevelser samt 
pedagogernas arbetssätt. Genom tidigare forskning och genom dem som deltagit i 
studien har flera olika upplevelser belysts kring samverkan vid övergång mellan 
de olika verksamheterna. Vi kan ta till oss studiens innehåll och göra det till vårt 
egna som sedan kan användas i vår kommande yrkesroll då vi kommer att 
genomföra flertal mottagande och överlämningar av barn. 
     Studien visar att samverkan kan vara svår att genomföra på ett tillfredställande 
sätt då många faktorer spelar in som exempelvis pedagogernas syn på deras egen 
samverkan, riktlinjer, tid, geografiskt läge samt öppet klimat. 
     Vi önskar att studien ska bidra till att diskussioner kring samverkan lyfts då det 
inte finns en korrekt samverkan utan att det finns ett flertal olika uttrycksformer av 
samverkan. Ingen uttrycksform är rätt eller fel utan det finns ett flertal olika 
samverkan med olika syften. En stor vikt är, enligt oss att alla pedagoger har ett 
klart syfte om hur samverkan tillämpas samt att barnet är i centrum. Det är 
betydelsefullt att pedagogerna tar tillvara på barnets föräldrar som kan ha 
betydelsefull information som kan delges till pedagogerna som kan vara gynnsamt 
för att kunna möta barnet på bästa möjliga sätt samt kunna stimulera barnets 
livslånga lärande.   
      

5.5.1 Vidare studier 
 
En önskan är att studien väcker intresse för vidare forskning om samverkan vid 
övergång mellan förskola och förskoleklass. En aspekt som hade varit intressant 
att beröra som inte uppkom i denna studie är rektorernas upplevelser om 
samverkan samt hur de stödjer pedagogerna att finna egna vägar till att uppnå en 
tillfredställande samverkan. Det skulle även vara intresseväckande att undersöka 
om det är enklare eller svårare att upprätta en god samverkan om förskolan och 
förskoleklassen som är i kontakt med varandra vid övergång har samma rektor än 
om det är en rektor i förskolan och en annan rektor i förskoleklassen.  
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     Ytterligare en synvinkel som hade varit berikande att få mer förståelse och 
kunskap kring är hur barnet påverkas av samverkans uttrycksform. Om barnet 
befinner sig i en verksamhet där samverkan vid övergång fungerar på ett bra sätt 
eller om barnet befinner sig i en mindre bra samverkan: hur påverkar 
uttrycksformen det enskilda barnets övergång och dess livslånga lärande? 
     När studien genomfördes uppstod ett hinder genom att vi inte fick möjlighet att 
dela ut enkäter till föräldrar som har barn som ska genomföra övergången till 
förskoleklassen hösten 2008. Det ledde till att vi endast fick svar från föräldrar 
som har barn som tidigare genomfört övergången. Vi anser att det skulle vara 
intressant att se vad föräldrarna har för upplevelser och förväntningar på deras 
barns kommande övergång. Området skulle kunna lyftas och forskas vidare kring. 
 

5.6 Slutord 
 
Studien har bekräftat det som även Myndigheten för skolutveckling (2004) sett om 
att ett nytt dike alltmer börjar framträda mellan förskola och förskoleklass. 
Pedagogerna som ingår i studien visar att de har stor kunskap om att samverkan är 
en viktig process samt att de har vilja att uppnå en god samverkan, för att kunna 
stödja det enskilda barnet på bästa möjliga sätt. Genom att pedagogerna erövrat 
denna kunskap och vilja, menar vi att de har stora förutsättningar och möjligheter 
att kunna utforma en tillfredställande samverkan mellan förskola och 
förskoleklass, för att i framtiden kunna överbrygga diket. 
     Ett fåtal pedagoger i studien har kommit en bit på vägen mot en god samverkan 
medan de andra pedagogerna inte påbörjat processen. Vi anser att det är av stor 
betydelse att i de olika verksamheterna prioritera tid och kraft till att upprätta en 
god samverkan för att kunna gynna barnet på bästa möjliga sätt samt stimulera det 
livslånga lärandet. För att det ska kunna ske bör det finnas verktyg som kan stödja 
pedagogerna när de försöker finna egna vägar att aktivt arbeta med samverkan. 
Verktyg kan exempelvis vara att pedagogerna i de olika verksamheterna får 
möjlighet till gemensamma tidpunkter där samtal och diskussioner äger rum. De 
bör även få kunskap om att det är pedagogens uppdrag att utforma en god 
samverkan, då det lyfts i de båda läroplanerna (Lpfö98 & Lpo94) samt att 
samverkan ska lägga fokus på barnets kommande utveckling och lärande.  
     Vi anser att pedagogerna i de båda verksamheterna måste finna engagemang 
för varandra för att kunna skapa den röda tråden genom utbildningssystemet och 
då överbrygga diket istället för att låta det växa. Det som nämns är en önskan i 
Regeringens skrivelse (1999) då de påtalar att utbildningssystemet ska utgöra ett 
helhetsperspektiv från 1-19 år.  
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Bilaga 1 
 

Utgångspunkter för intervju med barn i förskolan 
 
 
 Vad tycker du om att börja i förskoleklassen? 
 

– Varför? 
 
 
 
 Vad får man göra i förskoleklassen? 
 
      – Varför? 
 
 
 
 Vet du vilken förskoleklass du ska gå i?  
 

– Varför? 
      – Har du varit där? 
      – Vad gjorde du då? 
      – Vem var med dig? 
 
 
 Vet du vem som kommer bli din lärare i förskoleklassen? Har du träffat 

honom/henne? 
 
      – Hur då? 
      – Vad gjorde ni? 
      – Vem var med dig? 
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Bilaga 2 
 

Utgångspunkter för intervju med barn i förskoleklass 
 
 
 Vilken förskola gick du i? 
 
 
 Hur kände du när du började i förskoleklassen? 
 

– Varför? 
 
 
 
 Visste du vilken förskoleklass du skulle gå i? 
 

– Hur visste du det? 
– Kände du någon som skulle gå i samma förskoleklass som du? 
– Hur då? 

 
 
 
 Träffade du din lärare som du skulle ha i förskoleklassen, redan när du gick i 

förskolan?  
 
      – Var? 
      – Vad gjorde ni då? 
      – Vem var med dig? 
      – Hur upplevde du det? 
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Bilaga 3 
 
 

Enkätfrågor till dig/er som förälder 
 

Ditt barn kommer snart att börja i förskoleklassen. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
står det att det skall finnas en god samverkan mellan förskola och förskoleklass: Här nedan 
kommer du/ni få svara på några frågor angående ämnet. Denna enkätundersökning är frivillig. 
     Enkäternas svar kommer att bidra till resultatet i vårt examensarbete om hur ni som 
föräldrar upplever samverkan (samarbete) mellan förskola och förskoleklass. Resultatet från 
enkäterna kommer att vara anonyma och behandlas med största sekretess. Uppgifterna 
kommer enbart att användas till vårt examensarbete. 
Lämnas senast in ______________till_________________ 
 

Man                                                                 Kvinna 
 
 Hur ser du/ni som förälder på samarbete mellan förskolan och förskoleklassen? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 Har du ni/ kommit i kontakt med samarbetet mellan förskoleklassen och ert barns 

förskola? På vilket sätt? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 Vad är positivt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 Vad är negativt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 Får du/ni som förälder möjlighet att vara delaktiga under detta samarbete? I så fall 

på vilket sätt? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 Har du/ni som förälder några önskemål om hur samarbetet kan se ut? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

Tack för er medverkan, med vänliga hälsningar 
Marie Edvinsson & Maria Jonsson. 
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Bilaga 4 
 

 
Enkätfrågor till dig/er som förälder 

 
Ditt barn har nyligen gjort en övergång från förskola till förskoleklass. I Läroplanen för 
förskolan (Lpfö98) och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) står det att det skall finnas en god samverkan mellan förskola och 
förskoleklass: Här nedan kommer du/ni få svara på några frågor angående ämnet. Denna 
enkätundersökning är frivillig. 
     Enkäternas svar kommer att bidra till resultatet i vårt examensarbete om hur ni som 
föräldrar upplevt samverkan (samarbete) mellan förskola och förskoleklass. Resultatet från 
enkäterna kommer att vara anonyma och behandlas med största sekretess. Uppgifterna 
kommer enbart att användas till vårt examensarbete. 
Lämnas senast in ____________till____________________ 
 

Man                                                                  Kvinna 
 
 Hur ser du/ni som förälder på samarbete mellan förskola och förskoleklass? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 Hur upplevdes samarbetet mellan ert barns förskola och förskoleklass? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 Vad var positivt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 Vad var negativt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 Fick du/ni som förälder möjlighet att vara delaktiga under samarbetet? I så fall på 

vilket sätt? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 Har du/ni som förälder några tankar/önskningar kring hur samarbetet kunde ha sett 

ut? 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

Tack för er medverkan, med vänliga hälsningar 
Marie Edvinsson & Maria Jonsson. 
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Bilaga 5 
 
 

Enkätfrågor till dig som pedagog 
 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står det att det skall finnas en god samverkan 
mellan förskola och förskoleklass. Här nedan kommer du få svara på några frågor angående 
ämnet. Denna enkätundersökning är frivillig. 
     Enkäternas svar kommer att bidra till resultatet i vårt examensarbete om hur ni som 
pedagoger upplever samverkan (samarbete) mellan förskola och förskoleklass. Resultatet från 
enkäterna kommer att vara anonyma och behandlas med största sekretess. Uppgifterna 
kommer enbart att användas till vårt examensarbete. 
Lämnas senast in ____________till____________________ 
 

     Man                                                        Kvinna 
 

Vilken verksamhet arbetar du i? 
 

     Förskola                                                     Förskoleklass 
 
 

 Hur ser du som pedagog på samverkan mellan förskola och förskoleklass? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 Hur upplever du som pedagog samverkan mellan de olika verksamheterna?  
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 Vad är positivt? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 Vad är negativt? 
____________________________________________________
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 Hur ser din/er samverkan ut? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 Får föräldrarna möjlighet att vara delaktiga under processens gång (samverkan)? I 

så fall på vilket sätt? 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 Har ni några riktlinjer, för hur samverkan bör ske?  
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 Hur uppstår kontakten mellan pedagogerna i de olika verksamheterna? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 

Tack för er medverkan, med vänliga hälsningar  
Marie Edvinsson & Maria Jonsson. 
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Bilaga 6 
 
 
 
Hej, ni föräldrar som har barn på förskolan/förskoleklassen ______________________ 
 
Vi är två studenter som studerar på Lärarutbildningen vid Växjö universitet där vi inriktar oss 
mot förskola/förskoleklass. Under vårterminen 2008 kommer vi att skriva ett examensarbete 
om samverkan mellan förskola och förskoleklass. Vårt syfte med arbetet är att få förstålelse 
och kunskap om hur samverkan ser ut i praktiken samt hur barn, föräldrar och pedagoger 
upplever den. 
 
Vecka 8-12 befinner vi oss på praktik på ert/era barns förskola/förskoleklass. Under dessa 
veckor skulle vi vilja intervjua några barn i förskolan om vilka förväntningar de har att börja i 
förskoleklassen. De barn som befinner sig i förskoleklassen kommer vi fråga hur de upplevde 
steget att gå från förskola till förskoleklass.  
 
Intervjuerna kommer att ske i förskolan/förskoleklassen och barnen är anonyma då vi inte 
nämner deras namn utan endast kön och ålder i arbetet. Resultatet behandlas konfidentiellt 
med andra ord med största sekretess. De resultat vi får fram kommer vi att presentera för våra 
kurskamrater, lärare samt de praktikhandledare som har möjlighet att komma på 
redovisningen av arbetet. Redovisningen sker på ett seminarium vid Växjö universitet. 
 
Vi skulle vilja att ni fyllde i lappen nedan om ni godkänner/inte godkänner att ert barn blir 
intervjuat och lämna den till förskolan senast _____________ 
 
Med vänliga hälsningar 
Marie Edvinsson 
Maria Jonsson 
 
 
På ert/era barns förskola/förskoleklass är det ______________ som är student och om ni har 
några frågor angående det som nämns ovan, kan ni kontakta mig på telefon: ______________  
 
 
 
 
 
Mitt barn heter_____________________________________ 
 
 
          Jag godkänner att mitt barn blir intervjuad. 
           
 
          Jag vill inte att mitt barn blir intervjuad. 
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 


