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ABSTRACT 
Syftet med studien var att studera vilka försättningarna är för en kommun med att skapa 

”bärande broar” d.v.s. en bra övergång och samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. Vad är det man värdesätter, saknar och vill förändra i samverkansarbetet? 

Med hjälp av en enkätundersökning har jag velat undersöka hur kommunen arbetar med 

övergång och samverkan. Resultatet visade på att man kommit olika långt i de olika 

distrikten inom kommunen, samt att de jobbade olika mycket med samverkansarbetet., 

Jag har kunnat se att ett distrikt haft en mer tydlig och genomarbetad handlingsplan 

under en längre tid och där man över lag var nöjd med samarbetet. Flera verksamheter 

lyfter tiden och samsynen kring barnen och det pedagogiska innehållet som viktiga 

förutsättningar. Jag kan konstatera att arbetet med övergång och samverkan i vissa 

distrikt inte haft hög prioritet, både från ledningshåll men även från personal. Någon har 

menat att man i så fall skulle behöva samverka med flera olika förskolor vilket inte är 

möjligt tidsmässigt, och då valt att inte ha någon planerad samverkan alls. 

Nyckelord: 
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1. INLEDNING 
Jag är intresserad av att göra en undersökning om hur exempelvis en kommun jobbar 

med övergång och samverkan mellan förskola/förskoleklass, och om man följer upp 

övergångarna efter det att barnen börjat förskoleklass. Finns det handlingsplaner för 

hur samverkan och övergången ska ske, ges det i så fall tillräckligt med 

förutsättningar för att kunna arbeta efter dem? 

Jag har uppmärksammat att det finns ett behov av att skapa bättre övergångar och 

samverkan mellan förskola/skola, dels ifrån personal och föräldrar men även från 

barnen, där upplevelsen är att vi har olika förväntningar på hur överlämnande och 

samverkan ska gå till. En kollegas uttryck som ”hur kan vi skapa bärande broar 

mellan förskola/skola” känns relevant och i tiden. Det kan visa sig vara värdefullt hur 

vi bemöter barnen i förskola och förskoleklass och hur vi överlämnar värdefull 

information om hur vi ser till den enskilde individen och barnen som grupp. Det 

behöver tydliggöras hur vi arbetar i verksamheten och vilka syften, tankar vi har med 

individen, gruppen. Hur ser förskolan och förskoleklassen, pedagogen på lekens 

betydelse att lära, samspela? Vilka förutsättningar ges barnen till att skapa tillit till 

sin förmåga och bli trygg i sin grupp samt att få känna tillhörighet? Inom förskolan 

talar man idag om ”det kompetenta barnet” om hur vi kan tänka och jobba utefter att 

se barnets olika förmågor och intressen och bygga upp ett lärande utifrån det. 

(Pramling, Samuelsson, Sheridan, 2006). Hur för vi vidare denna typ av syn på 

barnet och lärandet? Inom förskolan behöver man ge tydlig information så att 

förskoleklasslärarna ges möjlighet att kunna möta upp och arbeta vidare med denna 

typ av information utifrån nationella, lokala mål och riktlinjer. Arbetssätt och 

förhållningssätt inom förskolan och förskoleklassen bör lyftas och arbetas med så att 

vi kan försäkra oss om att vi har en samsyn i respektive verksamheter. Detta menar 

jag kan skapa ”bärande broar” mellan förskola och förskoleklass. 

Inom de olika verksamhetsområdena säger respektive läroplaner att: 

”samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 

respektive verksamhet”(Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2010:13). 

Men ger min undersökningskommun förutsättningar till en fungerande övergång och 

samverkan utifrån vad läroplanerna/nämndsplanen säger? 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Jag vill undersöka hur övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass 

kan se ut i en kommun, och vilka förutsättningar som finns för att skapa ”bärande 

broar” mellan förskola/förskoleklass. 

Frågeställningar 

• Vad efterfrågas i respektive verksamheter gällande övergång och samverkan? 

• Vad är det för form av information som lämnas över? 

• Vilka likheter och skillnader i övergång och samverkan kommer till uttryck i 

förskolor och förskoleklasser i en kommun? 

• Följer förskollärare upp övergång och samverkan? 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel vill jag redogöra förskolans och förskoleklassens framväxt under 

1900-talet fram tills idag 2012. Här kan du som läsare se hur det pedagogiska 

uppdraget har förändrats över tid i respektive verksamhet. Här ges även en bakgrund 

till förskoleklassreformens införande och syfte. Därefter redogörs syftet med varför 

förskolan och förskoleklassen ska arbeta med övergång och samverkan utifrån det 

som respektive läroplan uttrycker. 

 

3.1. Förskolan förr  
Det finns bevarade dokument från 1858 på att det bedrevs ”småbarnskola” (dåtidens 

förskola) för barn i åldern 2-6 år. Skoldagens innehåll kunde vara allt ifrån 

hygienskötsel, religion, musik, skriftspråk, matematikundervisning som varvades 

med pausaktiviteter. (Westberg, 2008). På 1870 talet kom småbarnskolan att ersättas 

av den s.k. ”barnkrubban” som gick ifrån undervisning till att mer främja för barnens 

omsorg och den utsatthet som barnen fick utstå då det vid denna tid rådde fattigdom 

och svält. Barnkrubban stod för omsorg och fostran av barn större del utav dagen och 

drevs ofta i kyrklig regi, men det förekom även barnkrubbor som drevs privat. De 

som var yrkesverksamma inom barnkrubborna saknade utbildning och det var inget 

välbetalt arbete. Det var ett kvinnoyrke (med låg status)som ansågs ligga i kvinnans 

natur att ta hand om barn, och därför utgjorde inte yrkesutbildning något krav 

(Holmlund, 2010). I samtid med barnkrubban fanns s.k. barnträdgårdar vars 

barnverksamhet främst riktade sig till de borgliga familjerna. Barnträdgårdarna 

bedrev halvdagsverksamhet med ett innehåll där barnen fick leka, lära och skapa 

tillsammans med andra barn och s.k. barnträdgårdslärarinnor (Holmlund, 2010). Det 

var i början av 1900-talet som man öppnade upp de första barnträdgårdarna som var 

inspirerade utifrån Friedrich Fröbels tankegångar. Här började man nu att se vikten 

av att barn fick ingå i någon form av pedagogisk verksamhet. Därefter byggde man 

på och vidareutvecklade pedagogiken med nya idéer och tankegångar, samt med 

utvecklingspsykologiska tankegångar hämtade ifrån bl.a. Maria Montessori, Elsa 

Köhler och John Dewey som tillsammans bidragit till det som vi idag kallar för 

förskolepedagogiken (Westberg, 2008). 
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År 1968 tillsattes en utredning, den s.k. Barnstugeutredningen, vars syfte var att 

utforma en barnomsorg som även skulle komma att gälla alla barn, s.k. 

syskongrupper i åldrar 1-6år. Under 1970-talet växte nämligen behovet av 

barnomsorg då fler arbetstillfällen skapades och framförallt kvinnor började 

förvärvsarbeta. Daghem och deltidsförskola kom att utgöra förskola. En blivande 

förskola som var tänkt för alla barn och inte bara för det socialt utsatta familjerna. 

(Holmlund, 2010) 

 

3.2. Förskolans roll idag 
År 1987 formulerade socialstyrelsen ett pedagogiskt underlag. Detta underlag skulle 

ses som ett hjälpmedel för personal och kommun att arbeta efter, och där föräldrar 

kunde ges möjlighet till att tolka förskolans verksamhet. Kommunala riktlinjer och 

pedagogisk utveckling av förskolan blev lättare att arbeta efter då man hade 

”målformuleringar” som var grundade i demokratiska värderingar (Skolverket, 

1998:23). År 1998 utgjorde stora förändringar för förskolan. Tidigare hade förskolan 

tillhört socialdepartementet men kom nu att tillhöra utbildningsdepartementet. 

Anledningen till detta skifte var att man politiskt ville skapa bättre villkor för barn 

och familjer. Samtidigt hade diskussioner förts om att förbättra och tydliggöra 

[…]”förskolans pedagogiska uppdrag samtidigt som förskolans pedagogik skulle få 

ökat genomslag i skolan” (Skolverket, 2008:8).  

Skolverket utformade ett pedagogiskt underlag för hur man skulle kunna arbeta med 

och sträva mot mål inom bl.a. normer& värden, utveckling och lärande. Detta 

pedagogiska underlag tydliggjorde än mer den demokratiska värdegrund som vi i 

Sverige står för. Samtidigt ville man kvalitetssäkra förskolan vilket innebar ett ökat 

fokus på den enskilde individen och dess behov av trygghet, omsorg, utveckling och 

lärande. Likaså ställdes det krav på att personalen skulle ha en lämplig behörighet 

och utbildning för att få jobba i förskolan. Man införde en läroplan för förskolan 

(Lpfö98) som är baserad på en demokratisk värdegrund och som innehåller olika 

riktlinjer och strävansmål som förskolan ska arbeta efter (Johansson, Pramling 

2003:11). Johansson, Pramling skriver att läroplanen är tänkt som ett medel för 

förskolan vilket pedagoger därigenom kan försäkra sig om att de arbetar för att ge 
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barnen olika färdigheter som blir betydelsefulla för barnens framtid och kommande 

skolgång. 

From 1 juli 2011 inträdde en ny skollag som kom att innebära att förskolan numera 

ingår i skolväsendet. Förskolan ska ses ”[…] som den första delen i 

utbildningssystemet samt för att förstärka dess kvalitet och likvärdighet” 

(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/168130). 

Därigenom blir också förskolans pedagogiska uppdrag än mer viktigt och där med 

har det gjorts förtydliganden i den nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98, 

reviderad 2010 (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/168130). Syftet med dessa 

förtydliganden är att man än mer vill försäkra sig om att förskolan jobbar utefter 

barns olika lärprocesser, och hur barn tillgodogör sig kunskap och lärande. Detta ska 

sedan redovisas genom bättre och mer kvalitativa dokumenteringar och 

uppföljningar på verksamheternas arbete (nytt avsnitt i Lpfö 98,reviderad 2010). 

Vidare vill man också stärka rätten för den enskilda individens […]”behov och 

förutsättningar” […] (Utbildningsdepartementet, 2010:1). Det har påvisats att barns 

egna lustfyllda lärande inte har tillvaratagits så som man hade önskat. Genom en 

tillsatt arbetsgrupp(utifrån ett regeringsuppdrag) med forskare specialiserade inom 

förskolan, har det framkommit att barn behöver bättre förkunskaper inom såväl det 

språkliga som det matematiska kunnandet då de ska börja skolan. Ju tidigare ett barn 

blir stimulerat desto bättre rustade blir de inför kommande skolstart och dess 

omvärld (Utbildningsdepartimentet, 2010). De förtydliganden som gjorts är bl.a. att 

förskolan än mer ska arbeta med språk och kommunikationsteknik(IKT) för att 

barnen därigenom kan tillgodogöra sig[…]”symboler, tecken, text och bilder [som] 

ingår i deras vardag” (Utbildningsdepartimentet, 2010:6) Barns matematiska 

utveckling förtydligas utifrån att man sett att barn än mer behöver baskunskaper 

inom den vardagliga matematiken så som antal, siffror, läge, form, vikt, mängd, 

längd, sannolikhetslära (Utbildningsdepartementet, 2010). Inom ”naturvetenskap och 

teknik” vill man skapa sammanhang och mening utifrån ett hållbarhets utvecklings 

tänk, där djur och natur, tillsammans med miljön, och vår hälsa blir viktiga delar nu 

och för framtiden (2010). 
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Det har också gjorts förtydliganden då det gäller förskollärarens roll och deras 

pedagogiska ansvar. Detta innebär att förskolläraren ska se till att verksamheten har 

ett innehåll där barnen får möjlighet att utvecklas och lära utifrån det som läroplanen 

säger, samt att det görs uppföljningar och utvärderingar på det sedan. (2010). Nytt är 

också kapitlet om ”förskolechefens ansvar” för att än mer synliggöra vem som har 

det yttersta ansvaret för att förskolan bedriver en verksamhet som stämmer väl 

överens med vad mål och riktlinjer säger (Lpfö98, reviderad 2010:16). 

 

3.3 Förskoleklassen förr  
Utredningar om utformandet av dagens förskola och förskoleklass började ta form 

under 1940-talet. Man hade börjat föra en diskussion om att det kunde vara värdefullt 

för barn att vistas några timmar om dagen i en verksamhet som stimulerade barns 

utveckling, och där lärandet låg i att lära barnen bli goda samhällsmedlemmar. 

Socialt utsatta familjer behövde få hjälp med att få ordning på sina barn, och här 

fyllde barnverksamheten en viktig funktion. Mellan 1950-1960 talet syntes en ökning 

av behovet av omsorg och då utökade bl.a. lekskoleverksamheten till att även gälla 

5-åringar. I och med utökningen av lekskolan ville man nu även satsa på att alla      

6-åringar i Sverige och att alla skulle beredas en plats. Vidare menade man att 

lekskolan också skulle ha en positiv inverkan på blivande skolundervisning. 

Diskussionerna gick även kring vilken ålder barnen skulle börja skolan och hur vida 

de var ”skolmogna” Debatter fördes kring att införa tester för att se om barnen var 

mogna för undervisning och ev. skolstart. (Karlsson, Melander, 2006). 

År 1968 tillsattes en utredning, Barnstugeutredningen, vars syfte var att utforma en 

barnomsorg som även skulle komma att gälla lekskolebarnen d.v.s. 5-6åringar. Det 

nya förslaget kom att innebära att förskolan formade s.k. syskongrupper d.v.s. 

barngrupper i åldrar 1-6år. Men med ett så stort åldersspann började man efter hand 

se ett behov av att särskilja de äldre barnen från de yngre. Man ansåg att de äldre 

barnen behövde en annan typ av stimulering och lärande än de yngre barnen. Man 

ordnade då en egen 6-års verksamhet inom förskolan som kom att kallas 

deltidsgrupp. Tankegångarna var redan här att skapa en skolförberedande verksamhet 

som skulle göra övergången till skolan så naturlig som möjligt, där skillnaden mellan 

förskolan/skolan inte skulle upplevas som allt för stor. Barnstugeutredningen såg nu 
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även vikten av att verksamheterna med barn inte enbart skulle bedrivas utifrån 

omsorg utan även ha en pedagogisk inriktning, där barns utveckling och lärande 

bildade en helhet med själva omsorgen (Ackesjö, 2011). En utredning (SIA) kom till 

1970 då man började intressera sig för förskolan och skolan. Ett viktigt huvudsyfte 

var redan här på 1970-talet att överbrygga och sammanföra förskolan med skolan så 

att barnen blev introducerade i skolans värld. År 1975 infördes ”lekskola” en allmän 

och frivillig skolform för alla blivande 6-åringar. Lekskolans intåg innebar att man 

inte behövde fokusera på om barnen var ”skolmogna” eftersom de blev 

introducerade in i skolvärlden på ett mjukt sätt, samt att man började inse att 

problematiken kring skolmognaden inte låg hos barnen utan kom att läggas på skolan 

som organisation och deras lärandeprocesser. Diskussioner kom igång rörande 

huruvida man skulle kunna närma sig förskolans pedagogik och dess syn på kunskap 

och lärande. Lärarprogram skulle komma att införas som riktade sig både till 

förskollärare och lågstadielärare med samma utbildningsbakgrund för en ökad 

samsyn kring utveckling och lärande och målstyrning. Det som skulle skilja målen åt 

var att förskolan och förskoleklassen styrdes av strävansmål medan grundskolans 

mål var uppnåendemål (Karlsson, Melander, 2006).  

 

3.4. Förskoleklassens roll idag 

Införandet av förskoleklassreformen 

Förskolan utgår från att se till individens intressen och behov och sätter detta i 

centrum för verksamheten, medan skolan mer ser till kollektivet och sätter ämnet och 

uppnåendemålen i centrum. Med införandet av förskoleklassen i skolan var tanken 

att förändra skolans synsätt. Med förskollärare i förskoleklass skulle skolan kunna ta 

del av förskolepedagogiken och dra lärdom av att kunskap och lärande kan ske 

utifrån lek, samspel, och barns egna förmågor och intressen (Karlsson, Melander, 

2006).Förskoleklassreformen trädde i kraft 1 januari 1998 med syftet att vara en egen 

skolform i grundskolan. Att börja förskoleklass är frivilligt men ska finnas att tillgå i 

samtliga kommuners skolor i Sverige, från det barnet fyller 6 år eller tidigare om 

föräldrar önskar detta (2006). Syftet med förskoleklass är att ”överbrygga” och 

minska avståndet mellan förskola och grundskola. Det är tänkt att vara en mjukstart 
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och förberedande verksamhet som ett mellanting mellan förskola och skola där 

förskolans förhållningssätt ska råda (Lumholdt, 2006). 

 

                                           ”I förskoleklassen ska två kulturer, två främmande världar 

                                           mötas och smältas samman och verksamheten därigenom 

                                           befruktas. Där ska olika yrkesgrupper sammanstråla” 

                                           Lumholdt, (2006:7). 

 

3.5 Vad är syftet med övergång och samverkan enligt skolverket och 
forskare? 
Johansson & Pramling (2007) menar att dagens läroplaner tar sin utgångspunkt i det 

s.k. ”relationella lärandet” vilket betyder att synen på kunskap och lärande grundar 

sig i barns tidigare erfarenheter och vad som speglas i deras sociala och kulturella 

bakgrund. Om pedagoger använder sig av barns tidigare erfarenheter ges det 

förutsättningar för att kunna möta upp barnet där det befinner sig, och ge en bra 

grund för att arbeta vidare med barnets utveckling och lärande (2007). Vidare lyfter 

man samspelet, interaktionen och samverkan med andra barn och vuxna som en 

viktig betydelse för lärandet. Det är utifrån andras erfarenheter och kunskaper som 

även ett lärande kommer tillstånd (2007). 

Gustafsson och Mellgren (u,å) menar att då förskolan generellt arbetar utifrån en 

barngrupp så utgår man oftast ifrån barnens intressen och deras erfarenheter. Med en 

ny gemensam skollag för förskola, förskoleklass och fritidshem är tanken att de olika 

verksamheternas läroplaner ska vävas samman för att lek, intressen, 

erfarenhetsutbyte och lärandeprocesser ska mötas kring en samsyn. Vidare skriver 

Gustafsson och Mellgren (u,å) att samverkan och god övergång kan bl.a. skapa goda 

förutsättningar till att följa upp och bygga upp barnens läs-och skrivkunskaper som 

sedan får betydelse för barnens skolgång. Detta är något som också har förtydligats i 

Lpfö 98 (reviderad 2010). Doverborg och Pramling (2000) menar att förskolan och 

förskoleklassen behöver ha en samsyn kring de olika verksamheternas ”innehåll” så 

att det blir en naturlig övergång för barnen mellan de olika verksamheterna. 

Skillnaderna blir då inte alltför stora till en början utan kan utvecklas efter hand. 
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Vidare ger Doverborg och Pramling exempel på att olika läroprocesser kan skilja sig 

åt beroende på om det sker i förskolan eller i förskoleklassen. De menar också att om 

man utgår från barnet kan personalen i övergång och samverkansarbetet närma sig 

varandra utifrån detta.  

Hwang och Nilsson (2003) skriver att barns förutsättningar till utveckling och 

lärande bygger på en vuxennärvaro och deras engagemang. Barn behöver ges s.k. rätt 

verktyg för att utveckla tankeprocesser och kunskaper. Reflektionstid är en annan 

viktig förutsättning enligt Hwang och Nilsson (2003)och numera också pedagogisk 

dokumentation enligt (Lpfö98,reviderad 2010). Där barn möts tillsammans med 

vuxna och som kan hjälpa dem att diskutera och sätta ord på upplevelser, kunskaper 

och olika erfarenheter som barn bär med sig. Barns erfarenhetsvärld belyses även av 

Doverborg, Pramling (1995) som menar att allt de barnen har varit med om och fått 

erfara, sedan kommer att ligga till grund för den kunskap och utveckling de 

tillgodogör sig senare i livet. 

Lumholdt, (2006) skriver att det finns forskning som visar på att förskolechefer och 

rektorer med tydliga mål för verksamheten uppnår ett bättre pedagogiskt 

utvecklingsarbete. Vidare skriver Lumholdt att förskolechefer och rektorer ska vara 

väl förtrogna med kommunledningens mål och riktlinjer. Det behövs en fungerande 

organisation kring hur förskola och förskoleklass jobbar med barns utveckling och 

lärande, där förskola, fritids, och grundskola samverkar för att få en samsyn kring 

barns utveckling och lärande. Doverborg och Pramling (2000) skriver att förskolan 

genom observationer kan få veta hur barn tänker kring ett visst ämne. Vidare ger de 

exempel på hur man kan synliggöra barns tankar kring matematiska begrepp, där 

observationer kan ge pedagoger bättre insyn i ett barns sätt att tänka, förstå och lösa 

en uppgift. De belyser även hur pedagoger genom att tillvara ta information från 

barnet (dokumentation) och använda det som ett verktyg för att bl.a. visa barnets 

tankar och olika läroprocesser. Detta kan sedan bli en hjälp för pedagoger att förstå 

och möta upp barnet där den befinner sig utvecklingsmässigt                               

Doverborg och Pramling (2000).                                                    .                 

Lumholdt, (2006) skriver att det är väsentligt att förskola och förskoleklass intar ett 

gemensamt förhållningssätt men som ändå ska härledas till respektive läroplaner. 
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Enligt Lpfö98 (reviderad 2010) är det förskolechefens ansvar att se till att det finns 

en tillfredställande samverkan mellan förskola, förskoleklass samt att det ges 

förutsättningar till att personalen får återkommande ”kompetensutveckling” för att 

kunna följa med i förskolans arbete och utveckling (2010:16). Även Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) tar upp rektorns ansvar 

gentemot att se till att förskoleklassen samverkar med förskolan. 
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4 METOD 
En vetenskaplig forskning innebär att forskaren behöver inta ett vetenskapligt 

förhållningssätt i själva forskningsprocessen. Patel & Davidson, (2003). 

I min forskning har jag intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att 

jag som forskare är mer allmän i mina tolkningar samt att jag ser till helheten utifrån 

mitt forskningsområde. Inom hermeneutiken finns begreppet ”holism” vilket betyder 

att ”forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet 

för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt”               

(Patel & Davidson, 2003:30). Thurén (2007) menar att ett hermeneutiskt 

förhållningssätt bygger på att forskaren ska kunna sätta sig in i och förstå hur andra 

människor kan tänka och känna i olika situationer utifrån det givna 

forskningsområdet d.v.s. ha empatisk förmåga. När man tar del av en forskning med 

en hermeneutisk utgångspunkt ska man enligt Thurén vara medveten om att det är 

forskarens tolkning och upplevelser som ligger till grund för resultatet av 

forskningen, d.v.s. forskarens sanning kanske inte alltid delas och förstås av andra 

som tar del av dens forskning (2007). 

När man ska bearbeta information utifrån en gjord studie används kvantitativa och 

kvalitativa metoder. En kvantitativ metod kännetecknas av att man använder statistik 

för att analysera och förklara ett forskningsresultat. En kvalitativ metod kan 

beskrivas utifrån att man samlar in information ex. via intervjuer och 

enkätundersökningar som sedan ska bearbetas, analyseras. Forskarens framkomna 

resultat ska mynna ut i en skriven text som jämförs med egna erfarenheter men även 

vad tidigare och nyare forskning säger (Forskningsprocessen, 2011). 

 

4.1. Val av metod 
Min studie tog sin början i slutet av skolterminen vilket inneburit att jag haft ganska 

stor tidsbrist för att hinna intervjua förskollärare i förskoleklass. Många har 

fortfarande s.k. uppehållstjänst vilket innebär att de är lediga större delen av 

sommaren. Jag valde istället att undersöka med hjälp utav en kvalitativ 

enkätundersökning. Vilket menas med att jag har formulerat s.k. ”öppna frågor” där 

jag på förhand inte kan förvänta mig ett givet svar, utan det är upp till den enskilde 

besvararen att tolka och formulera sitt svar (Patel & Davidson, 2003:72). Jag har 
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personligen överlämnat eller via mail skickat ut enkätundersökningen till samtliga 

verksamheter inom kommunens förskolor och förskoleklasser. De har sedan haft 1-2 

veckor på sig att besvara sex frågor utifrån hur pedagogerna ser på övergång och 

samverkan i sitt område och i kommunen. I själva enkätstudien är det lämnat ett visst 

utrymme till att kunna skriva och förklara verksamhetens arbete och tankegångar. 

Jag har informerat undersökningspersonerna om att enkätsvaren kunde skickas in 

anonymt. Detta med anledning av att jag ville att så många som möjligt skulle våga 

besvara enkäten och vara sanningsenliga. Utifrån svaren har jag därefter gjort en 

sammanställning och utvärdering och analys på kommunens tankar med övergång 

och samverkan. Utifrån den information som jag fått av enkätsvaren har jag läst och 

tagit reda på vad litteratur, forskning och fackliga tidskrifter säger och dragit mina 

slutsatser kring detta i min studie. 

 

4.2. Undersökningsgrupp  
Min fältstudie har innefattat en kommun där det ingår 18 förskolor och 12 

förskoleklasser. Samtliga verksamheter är sedan indelade i tre större distrikt, som 

drivs i kommunal regi, undantaget är en förskola som jobbar mot en kommunal skola 

och ligger geografiskt nära skolan. Jag har lämnat ut en enkätundersökning och som 

samtliga 30 verksamheter har fått tagit del utav. Varje förskola och förskoleklass har 

själva fått ta beslut om vem eller vilka som de ansett vara lämpligast att besvara 

enkäten.  

 

4.3 Genomförande 
Jag valde att besöka (nästan) samtliga verksamheter och personligen överlämna 

enkäterna. Då jag överlämnade enkäterna kunde jag få möjlighet att förklara mitt 

syfte och vikten av att de besvarade mina frågor. En del besök tog lite längre tid än 

andra, vilket berodde på att det fanns personal som hade tid och visade intresse för 

min studie. Men eftersom det nästan alltid pågick en aktivitet då jag kom ut i 

verksamheterna hade personalen svårt att ta sig tid, vilket jag var förberedd på. Jag 

hade därför formulerat ett längre missivbrev (se bilaga). Där jag har förklarat mitt 

syfte och problemformuleringar och lyft fram vad förskolan/förskoleklassens 
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läroplaner säger om övergång och samverkan. Pga. tidsbrist hann jag inte besöka tre 

verksamheter så de fick istället missivbrevet och enkätundersökningen via mail. 

 

4.4 Bearbetning 
Då jag har bearbetat och gått igenom svaren från min enkätundersökning, läste jag 

först igenom samtliga 21 enkätsvar några gånger. Därefter har jag tagit en fråga i 

taget från enkäten och spaltat upp förskola och förskoleklass i ett kollegieblock. Jag 

skrev frågan överst på pappret och tog fasta på specifika synpunkter. Exempelvis 

frågan om, vilka förutsättningar som krävs för att skapa en god övergång och 

samverkan. Där pedagogerna i förskolan bl.a. svarat mer tid, fungerande dokument 

att fylla i etc. Pedagoger inom förskoleklass svarade bl.a. tid, rektor som tycker att 

övergång och samverkansarbetet är viktigt etc. När jag hade gått igenom alla svaren 

från fråga 1 så försökte jag hitta likheter och olikheter i svaren från förskola och 

förskoleklass. Detta sammanställdes på ett annat papper med frågan som rubrik och 

resultatet som jag kommit fram till. Alla frågor har bearbetats på samma sätt. Nästan 

alla svar har skickats in anonymt men jag har kunnat tyda om det är från en förskola 

eller en förskoleklass. Därefter har jag tolkat resultatet och gjort en analys i relation 

till min litteraturgenomgång. 

 

4.5 Äkthet & trovärdighet 
Då jag har tittat på och analyserat svaren kan jag konstatera att vissa enkäter 

innehåller korta formella svar medan andra svar är mer omfattande och med djupare 

tankegångar. De som valde att svara har i min förhoppning velat bidra med deras 

erfarenheter, kunskaper, arbetssätt och synsätt då det gäller övergång och samverkan.  

I mitt missivbrev (se bilaga) ville jag ge en bra och tydlig ingång till syftet med min 

studie och enkätundersökningen. Därför valde jag att både skriftligen och 

personligen besöka verksamheterna. Tanken var att de som träffade mig skulle se 

vikten och betydelsen av min studie. Min förhoppning var att fler kanske skulle välja 

att besvara min enkät vid ett personligt möte och överlämnande av enkätstudien. Jag 

finner därför ingen större anledning att misstro svaren i enkäterna. Utav 31 
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verksamheter besvarade 22 stycken enkätundersökningen vilket gör att jag fått in 

tillräckligt med information för att jag ska kunna göra en utvärdering utav svaren.  

 

4.6 Etiska kriterier 
I samband med denna studie, har jag blivit förtrogen med Vetenskapsrådet etiska 

principer och det s.k. fyra huvudregler som man som forskare måste upplysa 

undersökningsdeltagarna om. 

Det är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebär att 

Jag i mitt missivbrev har informerat om det s.k. individskyddskravet, där jag har 

redogjort syftet med min studie, samt att det är frivilligt att delta, och att 

pedagogerna när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Som deltagare i 

studien har man rätt att få vara anonym, vilket jag även uttryckt i mitt missivbrev. 

Jag som forskare är också skyldig att informera om att deltagarna är berättigade till 

att få ta del av forskningsresultatet vilket jag gjort. Vidare har jag informerat 

deltagarna om att studien ska redovisas inom kommunen och att den ska ses som ett 

medel för att kunna vidareutveckla och förbättra kommunens arbete med övergång 

och samverkan. Jag har informerat muntligt och skriftligt om att studien blir offentlig 

eftersom vi studenter är skyldiga att publicera den i DiVA (Digitala vetenskapliga 

arkivet). Jag har hänvisat till http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf där man kan 

läsa mer om vetenskapsrådets etiska kriterier. De verksamheter som jag hann besöka, 

fick både muntlig och skriftlig information om vetenskapsrådets etiska kriterier, 

medan de som fått missivbrev och enkäter via mail endast har fått informationen 

skriftligt. 

 

4.7 Metodkritik 
Då jag har gjort mina enkätfrågor har jag utgått ifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. Jag hade till en början svårt att precisera mina frågor och hade 

svävat ut lite för mycket från själva ämnet. Min handledare gav mig respons vilket 

gjorde att jag kunde ledas tillbaka till mitt syfte och mina frågeställningar. Några 

kurskamrater har också varit till god hjälp och gett mig tips på hur jag skulle kunna 
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formulera mina frågor. Så här i efterhand hade det varit önskvärt att det funnits tid 

till att jag hade avtalat tid med samtliga verksamheter och pedagoger för intervjuer. 

Jag hade kanske kunnat påverka svaren så att de blivit mer uttömliga genom att ställa 

fler följdfrågor. Genom följdfrågor får deltagaren möjlighet att reflektera kring 

frågor som annars kanske inte hade lyfts i den egna verksamheten. Det hade varit 

värdefullt att få ta del av förskolechefer och rektorers syn på vad en bra övergång 

och samverkan är enligt dem. Utifrån vissa svar som kommit in hade jag önskat få 

mer förtydligande svar, de har visat sig att de inte alltid varit så uttömmande och 

begripliga. Det har emellanåt varit korta svar som inte gett mig någon tillräcklig 

förståelse och information vilket kan bidra till att det blir min egna fria tolkning 

utifrån svaret. Jag hade kunnat formulera vissa frågor annorlunda. Jag har sett att ex. 

frågan som tar upp om det görs någon uppföljning på övergången mellan förskolan 

och förskoleklassen inte blivit besvarade fullt ut, och kan heller inte utgöra ett 

fullständigt resultat. Flera pedagoger har svarat nej på frågan men inte 

vidareutvecklat varför man inte har en uppföljning. Då jag personligen besökte de 

olika verksamheterna var det inte alltid rätt person som tog emot missivbrevet och 

enkätundersökningen, kanske skulle jag ha återkommit senare så att det blev ett 

personligt möte?  
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5 RESULTAT & ANALYS 
Jag har valt att redovisa mitt resultat utifrån mina frågeställningar. Därefter görs en 

analys på delar av resultatet som återknyts till min litteraturgenomgång och vad 

tidigare forskning säger. Jag är förtrogen med kommunen, så efter att jag har gått 

igenom svaren har jag kunnat se att jag fått svar ifrån samtliga distrikt. Min tanke 

med studien är att få en mer övergripande information om hur verksamheterna ser på 

övergång och samverkan, vilket gör att jag inte blir fullt så beroende av att alla har 

svarat på enkätstudien. Enligt Olsson, Sörensen (2011) är det omöjligt att få ett 

fullständigt resultat som ger en rättvis bedömning pga. att vi befinner oss i en 

verklighet som förändras hela tiden.  

 

5.1 Vad efterfrågas i respektive verksamheter gällande övergång och 
samverkan? 
Flertalet pedagoger nämner brist på tid, ekonomi och ledning för att en bra 

samverkan och övergång ska komma till stånd. Ex. saknas en uppföljning, flera 

förskolor och förskoleklasser saknar rutiner och underlagsdokument/handlingsplaner 

för hur övergången ska gå till i sitt område. 

”feedback på det arbete vi gjort med barnen”. ”fler gemensamma aktiviteter och få 

möjlighet till att besöka varandras verksamheter med barnen”(pedagog). 

Flera pedagoger menar på att det måste avsättas tid för arbetet med övergång och 

samverkan, de menar också att det är viktigt att förskolechefer och rektorer måste ge 

förutsättningar till att möten mellan respektive verksamhet kan komma till stånd, 

samt att de ser vikten med en god övergång och samverkan. Vidare anses det att 

personal från respektive verksamheter behöver mötas och diskutera barnen men även 

jobba för att lyfta värderingar och finna en samsyn kring barnen och barnens lärande 

processer och utveckling. Detta stämmer väl överrens med vad Doverborg, Pramling 

(2000) menar med att förskolan och förskoleklassen behöver ha ett gemensamt 

synsätt kring de olika verksamheternas ”innehåll” så att det blir en smidig övergång 

för barnen mellan de olika verksamheterna. Steget till skolan blir inte alltför stort till 

en början utan kan utvecklas efter hand. Doverborg, Pramling (2000) ger exempel på 

att olika läroprocesser kan skilja sig åt beroende på om det sker i förskolan eller i 

förskoleklassen. Om man istället sätter barnet i centrum för lärandet kan personalen i 
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övergång och samverkansarbetet närma sig varandra utifrån hur barnet inhämtar 

kunskap (2000). 

Vilken prioritet samverkan och övergång har i förhållande till andra mål och 

riktlinjer inom respektive läroplaner är en annan aspekt som inte nämns direkt men 

som man kan tolka utifrån de svar som getts. I Lumholdt,(2006) lyfter man fram hur 

viktigt det är med att ha en fungerande organisation kring arbetet med övergång och 

samverkan, och där förskola, fritids, grundskola samverkar för att få en samsyn kring 

barns utveckling och lärande.  

”Den geografiska närheten till skolan saknas för att det ska kunna bli ett naturligt 

arbete med övergång och samverkan”(pedagog). 

Några förskoleklasser saknar inget utan är nöjda med det arbete som görs, någon 

menar att man inte behöver ha för omfattande överlämnanden då det redan finns 

information om barnet i deras portfolio/informationslappar. Någon förskola nämner 

att det hade varit önskvärt med en uppföljning, för att då kunna få reda på hur det 

gått för de barn som de lämnat ifrån sig. Vidare menar de att det hade varit givande 

för verksamhetens innehåll och utveckling. 

”För varje enskilt barn måste skolan ta vid där förskolan slutar”  

(Doverborg, Pramling, 2000:23)  

 

5.2 Vad är det för form av information som lämnas över? 

Då det gäller valet av överlämnade information så är det i huvudsak barnets sociala, 

emotionella, språkliga utveckling och kompisrelationer som det informeras om, men 

även barn med särskilt stöd lyfts. En förskola beskriver hur de informerar om barnet 

utifrån läroplansmålen/handlingsplanen, samt vad förskolegruppen jobbat med under 

året, exempelvis olika temaarbeten. Johansson, Pramling, (2007) lyfter det 

”relationella lärandet” som en viktig del i barns utveckling och lärande. För att visa 

på detta lärande krävs det enligt Lpfö98,reviderad (2010) att synliggöra förskolans 

arbetssätt, förhållningssätt genom pedagogisk dokumentation, som sedan kan vara ett 

underlag för överlämnande. 
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5.3 Följer man upp övergång och samverkan och kan man se ett 
resultat av detta? 
I endast ett distrikt där det finns en given handlingsplan görs det även en uppföljning 

på höstterminen. I ett distrikt har man ingen uppföljning, i ett annat distrikt har 

förskolepersonal besökt skolan och träffat barnen men inte haft något specifikt 

uppföljningssamtal. 

Enligt Ackesjö (2011) har både lärare och barn en rad olika förväntningar inför 

skolstarten. Dessa olika förväntningar ska mötas och strålas samman, här blir det 

viktigt att se till varje enskild individs behov. Här menar Ackesjö (2011) att man 

behöver individanpassa skolstarten så att de som vill får mer undervisningsanpassat 

likväl de som har behov av att få leka ges möjlighet till detta. Något synligt och 

påtalat resultat av vad övergång och samverkan har genererat i redovisas inte i 

enkätsvaren. Det som kan vara intressant att ta upp här är det som den nya reviderade 

läroplanen för förskolan trycker extra på nu, nämligen barns lärande i matematik och 

svenska. Här menar Utbildningsdepartementet,(2010) att det visat sig att barns egna 

lustfyllda lärande inte har tillvaratagits så som man hade önskat. Forskare 

specialiserade inom förskolan, har kommit fram till att barn behöver bättre 

förkunskaper inom såväl det språkliga som det matematiska kunnandet då de ska 

börja skolan. Ju tidigare ett barn blir stimulerat desto bättre rustade blir de inför 

kommande skolstart och dess omvärld (Utbildningsdepartementet, 2010). Detta 

förutsätter då att förskolan och förskoleklassen samverkar och gör uppföljningar på 

förskolans arbete kring just barns matematiska och språkliga utveckling för att 

förskoleklassen lättare ska kunna ta vid där förskolan har lämnat (Doveborg, 

Pramling, 2000). 

 

5.4 Vilka likheter/skillnader i övergång och samverkan kan man se 
ibland de olika förskolorna och förskoleklasserna? 
Likheter: I samtliga verksamheter får alla blivande förskoleklassbarn göra 

åtminstone ett besök i skolan och träffa sin blivande fröken. 

I överlämnade samtalen lyfter förskolorna barnets sociala, emotionella, språkliga 

utveckling och hur de fungerar i gruppen och hur kompisrelationerna ser ut. Barn 

med speciella behov anses viktigt och betydelsefullt att informera om vid ett 

överlämnade. 
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Skillnader: I ett distrikt har man jobbat länge utefter en given handlingsplan, där det 

finns ett speciellt utarbetat överlämnade underlag och där man har inplanerade träffar 

som både ses som samverkan och ett planlagt arbete kring övergången för de 

blivande förskoleklassbarnen. I samma distrikt beskriver en förskola att de jobbar 

med sina 5 åringar ca 1½ timme/veckan med skolförberedande verksamhet under 

hela läsåret. 

I ett distrikt där nästan alla verksamheterna ligger geografiskt nära har man nästintill 

ingen samverkan och övergång. Endast ett s.k. informationsmötet då alla förskolor 

med representanter träffas med berörda förskoleklassfröknar och har ett överlämnade 

om barnen som ska gå över till förskoleklass. 

Gustafsson, Mellgren (u,å) menar att den nya gemensamma skollagens syfte är att 

förskola, förskoleklass, fritidshems olika läroplaner ska vävas samman för att lek, 

intressen och erfarenhetsutbyte, och lärandeprocesser ska mötas kring en samsyn.  
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6. DISKUSSION 
Jag ska här redogöra för vad jag har kommit fram till då jag har studerat en kommuns 

övergång och samverkansarbete mellan förskola/förskoleklass. Vad är bra och värt 

att ta fasta på, samt vad som är mindre bra och behöver utvecklas. 

Jag har kommit fram till är att ledarskapet d.v.s. förskolechefer, rektorer behöver 

arbeta fram gemensamma övergripande riktlinjer/ handlingsplaner som ska gälla för 

kommunen då det gäller övergång och samverkan mellan förskola/förskoleklass. Alla 

barn ska ges likvärdiga grundförutsättningar till att introduceras i skolans värld 

oavsett vilket distrikt man går under. Personalen behöver få prioriterad tid för att ge 

verksamheterna förutsättningar till att hitta en arbetsmetod för sitt respektive 

distrikt/område då det gäller övergång och samverkan. Som det ser ut idag så skiljer 

sig de tre distrikten ganska mycket åt. Handlingsplaner, kontinuitet i övergång och 

samverkans arbete saknas och efterfrågas.  

Någon nämner det geografiska läget som en förutsättning till samarbete och 

övergång. Kan man inte lösa det med temadag? Där kan man träffas under en längre 

tid och kostnaderna för vikarier, transport summeras till ett eller ett par tillfällen. Hur 

blir det annars möjligt att sammanföra det som Gustafsson, Mellgren (u,å) menar 

med den nya gemensamma skollagens syfte dvs. att förskola, förskoleklass, 

fritidshem olika läroplaner ska vävas samman för att lek, intressen och 

erfarenhetsutbyte, och lärandeprocesser ska mötas kring en samsyn. Här menar jag 

att det är förskolechefer/rektorers ansvar att ge dessa förutsättningar. 

I kommunen finns ett distrikt som jobbat fram en handlingsplan för övergång och 

samverkan, samt en generell upplevelse av ett gott samarbete. Kan de andra två 

distrikten ta fasta på något här, och lära av varandra? 

 

Tanken med införandet av förskoleklassen i skolan var att förändra skolans synsätt 

och föra in förskolepedagogiken i skolan med förskollärarnas hjälp och därmed 

påvisa att kunskap och lärande kan ske utifrån leken, samspelet, och barns egna 

förmågor och intressen (Karlsson och Melander, 2006). Har man lyckats med att föra 

samman förskolan och förskoleklass till samverkan då en del blivande 

förskoleklassbarn ges ett tillfälle att besöka skolan och deras blivande fröken förre 
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skolstarten? Likaså får man något erfarenhetsutbyte som kan generera något till 

respektive verksamhet genom de överlämnade samtal man har innan skolstarten? 

Vad är kommunens ambitioner i relation till vad förskoleklassreformen (1998) en 

gång sa? 

 

En annan tanke som slagit mig under studiens gång är att förskolan ska ses som ett 

första steg i utbildnings systemet och vara skolförberedande 

(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/168130). Enligt min tolkning är det därför som 

det gjorts förtydliganden i den nya reviderade läroplanen för förskolan                 

(Lpfö 98, reviderad 2010).  

Syftet med förtydliganden är att man än mer vill synliggöra hur förskolan jobbar 

utefter barns olika lärprocesser, och hur barn tillgodogör sig kunskap och lärande så 

som exempelvis matematik och svenska (Lpfö98,reviderad 2010). Det har påvisats 

att barns egna lustfyllda lärande inte har tillvaratagits så som man hade önskat. 

Genom en tillsatt arbetsgrupp(utifrån ett regeringsuppdrag) med forskare 

specialiserade inom förskolan, har det framkommit att barn behöver bättre 

förkunskaper inom såväl det språkliga som det matematiska kunnandet då de ska 

börja skolan. Ju tidigare ett barn blir stimulerat, desto bättre rustade blir de inför 

kommande skolstart och dess omvärld (Utbildningsdepartimentet, 2010). Vore det 

inte relevant att förskola och förskoleklass får mötas och diskutera respektive synsätt 

och tankegångar till dessa ämnen och hur vi arbetar med dem? Hur ska man annars 

kunna skapa sig vetskap om vilka förkunskaper barnen har med sig in i 

förskoleklass? Hinner pedagoger (som en tagit upp i enkäten) vid ett överlämnade på 

15 minuter per förskola synliggöra förskolans arbetssätt och tankegångar, barnets sätt 

att förmedla och ta in kunskap, synliggöra olika läroprocesser samt sociala 

förmågor? Har förskolechefer och rektorer tagit sitt ansvar till att […]”skapa 

förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete”[…] 

(Lpfö98,reviderad 2010:16). Det hade kanske underlättat för förskoleklasslärare om 

de får underlag för hur de kan bygga vidare på och möta upp barnen utifrån där de 

befinner sig kunskapsmässigt just nu. Jag vill därmed poängtera att det är lika viktigt 

med att göra en uppföljning efter det att barnen börjat förskoleklass för att där se hur 
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barnens skolstart blivit. Har förskolan lämnat över tillräcklig information, finns det 

något som förskoleklassläraren har behov av att rådgöra förskolepersonalen om etc. 

 

Sist ska också nämnas att barnen ibland behöver återkoppla till förskolan. För många 

barn har förskolan varit en viktig och betydelsefull del i deras liv. Då kanske man 

inte bara ska klippa banden utan kunna återkoppla till förskolan. Genom att besöka 

varandras verksamheter ger vi goda förutsättningar för de barn som lämnat förskolan 

men även de som ska börja. Min chef poängterade en gång, att med tanke på att 

många barn idag vistas mer tid i förskolan innebär det också att förskolan förvaltar 

barnens barndom En värdefull tid som vi alla måste vara med och ta ansvar för. 

Därför kan det vara relevant att lyfta ett annat förtydligande som gjorts I 

(Lpfö98,reviderad 2010) nämligen den pedagogiska dokumentationen som är ett 

verktyg för att bättre kunna följa barns utveckling och lärande. Ett underlag som 

såväl pedagoger och barn kan ha både glädje och nytta utav. Vad jag har förstått så 

har man på något ställe i kommunen frångått ett överlämnande av portfolio, 

dokumentation då detta inte längre efterfrågas av förskoleklasslärare. När pedagoger 

pratar om barns barndom och det livslånga lärandet så är det något som enligt min 

erfarenhet barn gärna gör återkopplingar till. De ser gärna tillbaka på, vad de har 

gjort och lärt sig, vilka erfarenheter de skaffat sig, samt en del oförglömliga minnen 

från förskolan. Genom bättre och mer kvalitativa dokumenteringar och uppföljningar 

på verksamheternas arbete enligt Lpfö98, ( reviderad 2010) så ser jag inga nackdelar 

att vi lämnar med barnens portfolio, (pärmar) in i förskoleklass (med föräldrars 

godkännande). 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Inom mitt forskningsområde har det under resans gång dykt upp nya intressanta 

frågor bl.a. Hur går diskussionerna idag angående förskolepedagogikens betydelse i 

förskoleklass? Intentionerna är eller har åtminstone varit att förskolepedagogiken 

även skulle anammas av grundskolan och i ledning av förskolläraren i 

förskoleklassen. Med förskollärare i förskoleklass skulle skolan kunna få ta del utav 

förskolepedagogiken och dra lärdom av att kunskap och lärande kan ske utifrån 
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leken, samspelet, och barns egna förmågor och intressen                                         

(Karlsson och Melander, 2006). 

Hur ser det ut idag då blivande förskollärare inte längre blir behöriga till 

förskoleklass? Hur tänker skolverket och regeringen med de nya ändringarna i 

lärarprogrammen? Har förskoleklassens roll förändrats i och med detta? Ändras 

förutsättningarna till att arbeta med övergång och samverkan i och med denna 

ändring av att det numera ska vara grundskollärare i förskoleklass? 
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BILAGA A 

2012-06-03 

Hej! 

Jag heter Carina Ekvall och läser Lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass 

(distans) sista terminen på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har tänkt skriva mitt 

examensarbete 15 hp utifrån 

hur man i en kommun (vår kommun) jobbar med övergång och samverkan mellan 

förskola/förskoleklass. 

Görs det uppföljning på övergångarna efter det att barnen börjat förskoleklass? Finns 

det handlingsplaner för hur samverkan och övergången ska ske, ges det i så fall 

tillräckligt med förutsättningar för att kunna jobba utefter dem? 

Jag har sett att det finns ett behov av att skapa bättre övergångar och samverkan 

mellan förskola/skola, dels ifrån personal, föräldrar men även från barnen, där 

upplevelsen är att vi har olika förväntningar och förutsättningar för hur 

överlämnandet och samverkan ska gå till.  

Inom de olika verksamhetsområdena säger respektive läroplaner att: 

 

”samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 

respektive verksamhet”(Läroplan för förskolan Lpfö98, reviderad 2010:13). 

 

”Arbetslaget ska tillsammans med personal, skola, fritidshem uppmärksamma varje 

barns behov av särskilt stöd och stimulans” (Läroplan för förskolan Lpfö98, 

reviderad 2010:14). 

 

”Läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i 

berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever, i behov av 

särskilt stöd” 

(Läroplan för grundskola, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011:16). 
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”Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom ramar, ett 

särskilt ansvar för att samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för 

en samsyn och ett förtroendefullt samarbete […]” (Läroplan för förskolan 

Lpfö98,reviderad 2010:16). 

 

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat har, inom givna ramar ett särskilt ansvar 

för att samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för 

en samsyn och ett förtroendefullt samarbete […]”  

(Läroplan för grundskola, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011:19). 

 

Jag vill ha era erfarenheter och synpunkter på hur ni jobbar med övergång och 

samverkan mellan förskola/förskoleklass. Studien kommer att ske anonymt dvs. du 

behöver inte namnge dig eller din arbetsplats. Din/er medverkan är frivillig men 

värdefull. Undersökningen görs utifrån vår kommun och de kommunala 

förskolorna/förskoleklasserna, med undantag för en förskola som är ett 

föräldrakooperativ och som lämnar över barn till kommunal skola. Kommunen 

kommer inte namnges. Utifrån enkätsvaren görs en sammanställning och 

utvärdering/analys på kommunens arbete med övergång och samverkan. Den 

information som jag får av enkätsvaren använder jag sedan för att se vad litteratur, 

fackliga tidskrifter, eventuell forskning etc. säger och drar mina slutsatser kring detta 

i mitt arbete. Jag hoppas det ska genera i något användbart för våra 

förskolor/förskoleklasser i kommunen. 

Jag kommer i höst att skicka mitt arbete via mail till berörda verksamhetschefer så att 

man kan ta del utav resultatet av mitt examensarbete. I samband med denna studie, 

har jag blivit förtrogen med Vetenskapsrådet etiska principer och de s.k. fyra 

huvudreglerna som man som forskare måste upplysa er undersökningsdeltagare om. 

Det är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidensialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kortfattat innebär detta att 

Jag måste informera om syftet med studien, att det är frivilligt att delta och att ni när 

som helst kan avbryta er medverkan.  
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Jag är skyldig att informera om att ni är berättigade till att få ta del av 

forskningsresultatet, Mer information finns på 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Studien kommer att offentliggöras i DiVA 

(Digitala vetenskapliga arkivet). 

 

Med vänlig hälsning Carina Ekvall 

 

Eventuella frågor och funderingar kring min studie, ring eller maila. 

Student                                                                                                 Handledare 

Carina Ekvall                                                                                 Per-Eric Nilsson 

Tele: xxxxx                                                                                 Mailadress: xxxxx 

Mobil: xxxxx 

Mailadress:xxxxx 

: 
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BILAGA B 

Enkät Frågor 

1. Vilka förutsättningar krävs enligt dig för att skapa en god övergång och 

samverkan mellan förskola/förskoleklass? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hur mycket tid avsätts för övergång? (beskriv kort eventuella tillfällen och 

tidsomfattning). 
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3. Vad är det för något som man väljer att överlämna/informera om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Görs det en uppföljning mellan förskola/förskoleklass efter det att barnen 

börjat förskoleklass, och i så fall hur ser den ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Finns det en samverkan mellan förskola/förskoleklass och iså fall hur kan den 

se ut? (beskriv kort eventuella tillfällen och tidsomfattning). 
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6. Finns det något ni saknar i arbetet med övergång och samverkan, i så fall 

vad? 

 

 

 

 

 

Svaren skickas anonymt med kommunens internpost till Carina Ekvall xxxxx 

Senast 14/6 2012.  

Ps. Din medverkan kan göra skillnad och bidra till utveckling/förbättring inom vår 

kommun. 


