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Abstrakt 
English Title: How can we do it? A qualitative study about collaboration between 

preschool and preschool class at children’s transition to preschool class. 

 

Studiens syfte är att visa hur och på vilket sätt två förskolor och förskoleklasser 

samverkar för att stödja barnens övergång. Delsyftet är att lyfta fram och klargöra vilka 

fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att samverka kring övergångar. Studien 

besvarar följande frågor: Hur kan samverkan mellan en förskola och en förskoleklass se 

ut? Vad finns det för fördelar och nackdelar med den samverkan som finns mellan dem? 

På vilket sätt förbereds barnen inför övergången mellan respektive förskola och 

förskoleklass? Den metod som används i studien är av kvalitativ karaktär och har tagit 

hänsyn till de forskningsetiska principerna vid arbetets gång. Studien består av 

intervjuer med två förskollärare som arbetar i förskolan och tre förskollärare som 

arbetar i förskoleklass, en observation av en återträff i en förskola och även skriftliga 

dokument insamlade från förskolorna, i form av samverkansplaner. Resultatet visar upp 

två olika förskole- och förskoleklassområdens sätt att samverka vid barnens övergång 

från förskola till förskoleklass. Resultatet påvisar även vilka fördelar och nackdelar som 

finns med respektive sätt att samverka. Resultatet lyfter även fram de förväntningar som 

exempelvis spänning och oro som förskollärarna anser att barnen kan ha inför och vid 

själva övergången från förskola till förskoleklass. I resultatet ses även hur förskollärarna 

arbetar för att övergången ska bli så mjuk och bra som möjligt för barnen. 

 

Nyckelord 
Samverkan, övergång, förskola, förskoleklass 

 

Tack 
Vi vill tacka de som deltagit i vår studie.  
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1 Inledning 
Under tidigare praktiker har vi båda upplevt olika möten mellan den förskolegrupp som 

till hösten ska bli förskoleklass och den nuvarande förskoleklassen. Vi samtalade om de 

möten som vi upplevt och kom fram till att de hade gemensamma ståndpunkter. 

Frågorna väcktes inom oss och vi undrade över hur ser samverkan mellan förskola och 

förskoleklass ut? Finns det några likheter och skillnader mellan hur barnen förbereds 

inför förskoleklass? Som en förberedelse läste vi Förskoleklassen, en klass för sig 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2006). Myndigheten för skolutveckling (2006) 

skriver att förskoleklassen ska verka som en bro mellan förskola och skola. Det för att 

barnen ska få en mjukstart i skolvärlden och i skolans miljö. På detta sätt väcktes 

intresset till att forska om samverkan mellan förskola och förskoleklass vid barnens 

övergång. 

  

I förskolan läggs det en stor vikt vid att inskolningen till förskolan blir så bra som 

möjligt för barnet. Broberg, Hagström och Broberg (2012) skriver att barnet vid 

inskolningen till förskolan ska få vänja sig vid den nya miljön och skapa en anknytning 

till en förskollärare. Utifrån det Broberg, Hagström och Broberg (2012) för fram väcktes 

ett intresse för om det finns liknande tankar inför övergången från förskola till 

förskoleklass. Ackesjös (2013a) forskningsresultat påvisar att det ofta blir stora 

omställningar för barnen när de börjar förskoleklass. Barnen kommer till nya lokaler 

och får nya förskoleklasslärare. Vad sker för att underlätta övergången från förskola till 

förskoleklass på samma sätt som inskolningen ska underlätta övergången mellan 

hemmet och förskola?   
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2 Bakgrund 
Under denna rubrik ges en kort historisk tillbakablick på hur förskoleklassens 

verksamhet har växt fram, vikten av samverkan mellan förskola och förskoleklass och 

hur övergången kan påverka barnen. 

 

2.1 Historisk tillbakablick 
Myndigheten för Skolutveckling (2006) skriver att det länge funnits en speciell 

verksamhet för de sexåriga barnen eftersom de är på väg ut ur småbarnsstadiet. Barnen 

har fått lite mer ansvar och frihet för att förberedas inför skolan. På 1990-talet började 

det finnas en verksamhet för sexåringarna. Det fanns klassrum lediga i skolorna och 

mycket barn i förskolorna. Då flyttades sexåringarna till skolan och till de tomma 

lokalerna för att det skulle bli färre barn i förskolorna. Förskoleklasserna infördes 1998 

och fick då organisatoriskt tillhöra skolan. Verksamheten kunde anpassas efter 

sexåringarna och barnen fick en uppfattning om vad som skulle komma när de började 

skolan (Myndigheten för Skolutveckling, 2006). Alatalo, Meier och Frank (2014) 

skriver i sin studie att tanken med förskoleklassen är att den ska verka som en “bro” 

mellan förskolan och skolan. Förskoleklassen är frivillig men enligt Alatalo, Meier och 

Frank (2014) har 95 procent av alla sexåringar i Sverige under de senare åren medverkat 

i förskoleklassens verksamhet. Förskoleklassen utgår från Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och de två första kapitlen gäller förskoleklassen 

(Skolverket, 2011). 

 

2.2 Samverkan  
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) finns det ett helt 

avsnitt som handlar om förskolans samverkan med förskoleklassen men även med 

skolan och fritidshemmet. Avsnittet 2.5 samverkan med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet innehåller beskrivningar på hur det är tänkt att förskolan ska samverka 

med förskoleklassen för att det ska bli bästa möjliga övergång för barnen. I läroplanen 

står det att ”Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv” (Skolverket, 2010:13). I Skouteris, Watson och 

Lums (2012) studie framkommer det att samverkan mellan förskola och förskoleklassen 

är viktig. Detta för att kunna skapa en verksamhet som stödjer alla barn. I 

Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet (2014) lyfts även där upp vikten av 

samverkan mellan förskola och förskoleklass, detta för att skapa en progression i varje 

barns lärande. I Skolverket (2010) understryks vikten av samverkan när det förtydligas 

med att arbetslaget i förskolan ska utbyta kunskaper och erfarenheter med lärare i 

förskoleklass och även tillsammans med dem uppmärksamma varje barns behov av 

stöd.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur och på vilket sätt förskola och 

förskoleklass samverkar för att stödja barnens övergång. Studien ska även lyfta fram 

fördelar och nackdelar med olika sätt att samverka och på så vis kunna väcka tankar hos 

pedagogerna om hur arbetet kring samverkan skulle kunna utvecklas mellan förskola 

och förskoleklass för att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar. 
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2.3 Övergången 
I Ackesjös (2013a) forskningsresultat framgår det att vid övergången från förskola till 

förskoleklass får barnen uppleva en stor förändring. Barnen får byta från förskolemiljö 

till skolmiljö för det är oftast i skolmiljö som förskoleklassen ligger. De får även i bytet 

träffa nya människor då det blir ny personal och ibland även nya vänner. Ackesjö 

(2014) nämner att barnen går från att vara ”förskolebarn” och blir ”skolbarn”. Vid 

övergången kommer barnen i kontakt med nya förväntningar, erfarenheter och regler. 

Om barnen känner att de tillhör en grupp vid övergången och om de har en eller flera 

vänner med sig har de lättare att anpassa sig efter de nya regler och förväntningar som 

finns (Ackesjö, 2014). Ackesjö (2013b) skriver i sin studie att barnen längtar och är 

spända på vad som kommer att ske i förskoleklassen.  

 

Enligt Myndigheten för Skolutveckling (2006) framgår det att det ska vara en mjuk 

övergång från förskolan till förskoleklassen och sedan över till skolan. Ackesjö (2014) 

skriver om olika sätt för att göra övergången mellan förskolan och förskoleklassen 

mjuk. Ett sätt kan vara att göra förskoleklassen lik förskolan så att barnen känner igen 

hur verksamheten ser ut och vad som förväntas av dem. Att barnen på ett lekfullt sätt får 

vänja sig vid aktiviteterna som finns i förskoleklassen. 

 

2.4 Sammanfattning 
I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) finns det ett 

kapitel om samverkan mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. I detta finns 

det förslag på hur samverkan ska ske och varför. I läroplanen står det att “Förskollärare 

ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem 

för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter” (Skolverket, 2010:14). Ackesjö 

(2014) nämner att barnen kommer i kontakt med nya förväntningar och regler i 

samband med övergången. Det är viktigt att övergången görs mjuk för barnen och det 

kan göras genom att förskoleklassen är lik förskolan.  

 

I Förskoleklassen - Uppdrag, innehåll och kvalitet står det: 

  
Lärarna i de olika skolformerna behöver ta ett gemensamt ansvar för övergångarna. De 

behöver förklara hur, när, var och varför olika övergångsaktiviteter genomförs. Ett 

gemensamt ansvarstagande ger också möjlighet till samtal om elever och verksamheter i 

samband med övergångarna (2014:47).  

 

Utifrån detta måste samverkan ske mellan förskola och förskoleklass. Vad händer om 

det inte sker någon samverkan mellan förskola och förskoleklass och hur påverkar det 

barnen? Denna fråga har utgjort problematiken för denna studie. Det framgår i olika 

styrdokument vikten av samverkan inför övergång för barnens skull, men följs dessa 

direktiv? Utifrån detta vill vi med denna studie visa hur två förskolor och 

förskoleklasser samverkar för att stödja barnens övergång. Samt lyfta fram och klargöra 

vilka fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att samverka kring övergångar.  
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3 Syfte  
Syftet med studien är att visa hur och på vilket sätt två förskolor och förskoleklasser 

samverkar för att stödja barnens övergång. Delsyftet är att lyfta fram och klargöra vilka 

fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att samverka kring övergångar. 

 

4 Frågeställningar  
1. Hur kan samverkan mellan en förskola och en förskoleklass se ut för att stödja 

barnens övergång?  

2. Vad finns det för fördelar och nackdelar med den samverkan som finns mellan dem? 

3. Hur beskriver förskollärarna att barnen påverkas av samverkan inför övergången?  
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5 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras den tidigare forskning som är gjord inom det berörda 

området. Tidigare forskning har delats in i två olika underrubriker. Dessa är barns 

upplevelser av övergången och samverkan mellan olika aktörer. 

 

5.1 Barns upplevelser av övergången  
Skouteris, Watson och Lum (2012) har forskat om övergången från förskola till 

förskoleklass och eller lågstadiet i Australien. Ackesjö (2013a) har forskat om 

övergången från förskola till förskoleklass i Sverige. Deras studieresultat är liknande 

trots att forskningar har bedrivits i två olika länder. Forskningsresultaten i båda 

studierna visar att övergången mellan förskola och förskoleklass kan vara känslomässig 

eftersom barnen möter nya människor och ny miljö. Forskningsresultatet från Ackesjös 

(2013b) forskning om hur barnen ser på övergången mellan förskola och förskoleklass 

visar samma sak som Skouteris, Watson och Lums (2012) och Ackesjös (2013a) resultat 

nämligen att övergången mellan förskola och förskoleklass är känslosam och barnen har 

många förväntningar på hur förskoleklassen ska vara. 

 

Inför ett besök i förskoleklassen berättar barnen att de känner längtan, rädsla, blyghet 

och spänning inför att börja förskoleklass framkommer det i Ackesjös (2013b) resultat. 

Enligt Ackesjö och Perssons resultat (2014) beskriver barnen känslor av förväntan, 

spänning och oro inför att börja förskoleklass. Även i Ackesjös (2013a) 

forskningsresultat framgår det att barnen under övergången kan känna förväntan och 

stolthet men även osäkerhet eller ångest. Grant (2013) har i sin studie kommit fram till 

att barnen påverkas socialt och känslomässigt av övergången och att den måste ske på 

ett sätt som barnen upplever positivt. I resultatet framkommer kontinuitet som en viktig 

del under övergången. Ackesjö och Perssons (2014) resultat visar att de barn som har 

läst igenom klasslistorna hemma och vet vilka andra barn som ska börja i samma klass 

har lättare att anpassa sig till den kommande övergången. Ackesjö och Perssons (2014) 

forskningsresultat visar att även om barnen vet om vilka de ska börja i samma 

förskoleklass med och de går på samma förskola söker de sig till varandra för att skapa 

en ny social gemenskap. Forskningsresultatet visar att nya kamrater och nya lärare är en 

viktig del i övergången till förskoleklass. 

 

Ackesjö och Perssons (2014) forskningsresultat visar att en aspekt som barnen kan 

känna oro inför är sin position i den nya sociala gemenskapen. Deras resultat visar att 

barn upplever sociala förändringar på olika sätt, barnen kan vara positiva till 

förändringen genom att visa nyfikenhet och förväntan eller är de mer negativa till 

förändringen och kan visa det genom att bli blyga eller på annat sätt visa oro. 

Forskningsresultatet visar att när barnen börjat förskoleklassen väljer de till en början 

att leka med barn som har gått i samma femårsgrupp, de har sedan innan en relation 

med dessa barn. Men detta gör att vissa barn kan bli exkluderade om de inte känner 

någon sedan tidigare. Forskningen visar att efter några månader i förskoleklassen har 

barnen anpassat sig till nya omständigheter, de har lärt sig hur man ska gå tillväga för 

att skapa nya relationer och lära känna nya kompisar. 

 

5.2 Samverkan mellan olika aktörer 
I Alatalo, Meier och Franks (2014) forskningsresultat framkommer det att 74 procent av 

de tillfrågade lärarna i studien använder sig av en handlingsplan för överlämnande från 

förskola från förskoleklass. I handlingsplanen står det beskrivningar på hur och när 
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samarbetet mellan förskola och förskoleklass ska ske och vad det ska innebära. Barnen 

behöver stöd i hemmet vid övergången till förskoleklass visar både Skouteris, Watson 

och Lums (2012) och Ackesjös (2013a) resultat. Vidare påvisar Ackesjös (2013a) 

forskningsresultat att barnen behöver förberedas både i förskolan och i hemmet innan 

övergången sker. Något som Grants (2013) forskningsresultat påvisar är att det ska 

finnas en kontinuitet i kommunikationen mellan hemmet och skolan. 

 

Alatalo, Meier och Franks (2014) forskning lyfter upp att förskoleklassen utgår från 

grundskolans läroplan. I två kapitel i grundskolans läroplan förklaras det bland annat 

hur viktigt samarbetet mellan olika skolformer är. I grundskolans läroplan beskrivs även 

att läraren i förskoleklassen ska utbyta information, kunskaper och erfarenheter med 

förskollärarna i förskolan. Ackesjös (2013b) resultat visar att trots att barnen har varit på 

besök i förskoleklassen och har fått se klassrum och fått höra hur förskoleklasslärarna 

beskriver vad förskoleklassen innebär så ser barnen stora skillnader mellan förskola och 

förskoleklass. I resultatet framgår det att barnen förväntar sig att förskoleklassen är 

något annat är förskolan och att högre krav kommer att ställas på barnen när de börjar i 

förskoleklass. I Skouteris, Watson och Lums (2012) forskningsresultat framgår det att 

nya förväntningar ställs på barnen. Grants (2013) forskningsresultat visar att barns 

prestationer eller brist på prestationer i skolan påverkas av deras första upplevelser i 

skolan, detta inkluderar övergången från förskola till förskoleklass och skola. Ackesjös 

(2013a) forskningsresultat visar att aktiviteterna i förskoleklassen ofta blir 

”skolifierade” och att starten i förskoleklass ofta kan ses som detsamma som att börja i 

skolan. Ackesjös (2013a) forskningsresultat visar även att förskoleklassens lokaler 

oftast ligger vid skolan istället för förskolan och att det därför blir en ny miljö för 

barnen som innebär nya rutiner, nya barn, nya vuxna, nya roller och även möten med 

nya skolkulturer. 

 

Skouteris, Watson och Lums (2012) forskningsresultat visar att samverkan måste ske 

för att lärandesituationerna ska kunna utformas så att de stödjer alla barn. 

Forskningsresultatet visar även att mer forskning behöver göras för att fastställa hur 

förskollärarna behöver samverka för att övergången ska bli så bra som möjligt för både 

barn och förskollärare. I Ackesjös (2013a) forskning lyfts det fram exempel på hur 

förberedelserna kan se ut. Bland annat kan den nya förskolläraren/läraren från 

förskoleklassen komma och hälsa på i förskolan, sedan kan barnen bli inbjudna att 

komma och hälsa på i förskoleklassen vid ett antal tillfällen. Vidare visar Ackesjös 

(2013a) forskningsresultat att dessa förberedande aktiviteter inför barnens övergång från 

förskola till förskoleklass bör ses som viktiga. Besöken ger barnen möjlighet att skapa 

förväntningar på vad som ska komma i förskoleklassen.  

 

Alatalo, Meier och Franks (2014) forskningsresultat visar att första steget i 

överlämningen är att förskoleklassen under våren kontaktar förskolan och bjuder in till 

överlämningssamtal. Av resultatet framkommer det att det inte är fastlagt vilka 

förskollärare och eller lärare som ska delta vid detta samtal utan att det kan se olika ut 

från år till år. Ibland är rektor och eller förskolechef med, men inte alltid. Nästa steg i 

överlämningen är att barnen som ska börja förskoleklassen bjuds in till besök på sin nya 

skola. Forskningsresultatet visar att dessa besök ser olika ut på olika skolor. Några barn 

får bara göra besök på skolgården, vissa får ta med föräldrarna på besöken, på ett annat 

ställe får barnen vara med på en “lektion” och en rast tillsammans med de som redan går 

i förskoleklassen och på ett ställe besöker förskoleklassens personal barnen i förskolan 

innan de kommer och hälsar på i skolan.   
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Ackesjös (2013b) forskning har utgått från hur samverkan ser ut mellan förskola och 

förskoleklass för att ta reda på vad barnen tänker om att börja förskoleklass. I resultatet 

framgår att förskolebarnen som ska börja förskoleklass kommer på besök tre gånger på 

våren för att få se lokalerna och träffa blivande lärare och klasskamrater. Ackesjös 

(2013a) forskningsresultaten visar att det är viktigt att förskollärarna i förskolan finns 

med som ett stöd vid övergången för att barnen ska känna sig trygga i den nya miljön 

och med nya barn och lärare i förskoleklassen. 
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6 Teoretiskt ramverk 
Under denna rubrik presenteras det för denna studie valda teoretiska ramverk. De 

teoretiska utgångspunkterna utgörs av sociokulturellt perspektiv. Anledningen till att det 

sociokulturella perspektivet valts är att studiens syfte ska visa hur två förskolor och 

förskoleklasser samverkar för att stödja barnens övergång. Delsyftet är att lyfta fram 

och klargöra vilka fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att samverka kring 

övergångar. Samverkan ses i studien bland annat som ett samspel mellan olika aktörer 

och enligt Vygotskij (1978) får människor kunskap och erfarenhet genom samspel med 

andra människor och sin omgivning. För att få svar på vilka fördelar och nackdelar som 

finns med olika sätt att samverka utgår studien ifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

kommunikation och språk mellan människor utgör en central del av teorin (Säljö, 2000). 

 

Den teoretiska utgångspunkten i vår forskning är ett sociokulturellt perspektiv. 

Upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet är den ryske psykologen Lev 

Vygotskij som levde mellan 1896-1934. Vygotskij har haft en betydande roll för 

utvecklingen av den moderna pedagogiken och psykologin (Vygotskij, 2001). Enligt 

Vygotskij (2001) lär barnen bäst tillsammans med andra och skapas som individer i 

gruppen.  Ackesjö (2014) lyfter fram att övergångar och samverkan i förskolan och 

förskoleklassen kan ses som sociala processer som skapas tillsammans med andra. Sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv som Vygotskij (1978) beskriver ses barnet som en aktiv 

individ vid övergången och genom samspel med andra skapas förväntningar på vad som 

ska hända. 

 

Säljö (2000) beskriver att alla de kunskaper och färdigheter som finns i vårt samhälle 

idag inte kan få plats i minnet på en mänsklig hjärna. Författaren menar att dessa 

kunskaper och färdigheter kommer från de insikter och handlingsmönster som under 

historiens gång byggts upp i samhället och som vi har fått ta del av genom samspel med 

andra människor. Genom detta samspel får vi ta del av tidigare generationers insikter 

och erfarenheter och då kan vi ta vara på deras lärdomar. Vidare skriver Säljö att det är 

genom kommunikation som dessa sociokulturella resurser skapas och att det är genom 

kommunikation med andra som resurserna kan föras vidare. Vygotskij (2001) menar att 

utan social kommunikation kan språk och tänkande inte utvecklas hos barnet. Enligt 

Säljö (2000) är kommunikation och användandet av språk det centrala i ett 

sociokulturellt perspektiv. Detta utgör länken mellan barnet och omvärlden, därför bör 

det skapas tillfällen för förskolläraren och barngruppen att gemensamt prata om 

övergången. 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är betydelsen av begrepp olika hos olika 

människor. Säljö (2000) menar att människor är meningsskapande och via begrepp kan 

olika uppfattningar om omvärlden bevaras och utvecklas. Vilken erfarenhet man har av 

ett begrepp påverkar hur begreppet bemöts. Vygotskij (2001) genomförde olika 

experiment för att kunna studera barns begreppsutveckling och dessa visade att 

ordbetydelsen utvecklas gentemot olika föremål i omgivningen.  Enligt Vygotskij 

(2001)  ändras ett begrepp ständigt och detta påverkar människors inställningar till det. 

När det sker inlärning av nya kunskaper är det viktigt att ha människor närvarande som 

kan hjälpa till att möjliggöra så mycket lärande som det är möjligt. 

 

I och med övergången till förskoleklass kommer barnet i kontakt med många nya 

intryck och händelser. Då är det viktigt att förskollärarna stöttar varje barn på det sätt 

som behövs eftersom barnen befinner sig i olika utvecklingszoner (Sandvik och 

Spurkland, 2011). Säljö (2000) beskriver Vygotskijs tankar om utvecklingszoner och 
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menar att människor alltid befinner sig under förändring och utveckling. Enligt 

Vygotskijs tankar har människor i alla situationer möjlighet ta över och ta till sig 

kunskaper i samspel med andra människor. Den proximala utvecklingszonen eller den 

närmaste utvecklingszonen anges vara “avståndet” mellan vad en individ kan klara av 

på egenhand och utan support från någon annan mot vad en individ kan klara av med 

stöd eller hjälp av antingen en vuxen eller en mer kunnig kamrat (Säljö, 2000). 

 

Säljö (2000) skriver att enligt det sociokulturella perspektivet påverkas barn av sociala 

och kulturella faktorer. Med kulturella faktorer menar författaren de värderingar, 

kunskaper och idéer som vi anskaffar oss genom interaktion med omvärlden. I de 

kulturella faktorerna ingår även fysiska redskap så kallade artefakter vilket kan vara 

exempelvis olika instrument för mätning och vägning, olika verktyg eller olika 

transportmedel. Det innebär att om barnet kommer ny till gruppen eller om det gör 

övergången med gruppen påverkar hur barnet upplever övergången, då det kan ses som 

en social faktor. 

 

Enligt Lindö (2009) ses den vuxne som ett viktigt stöd i det sociokulturella perspektivet 

då barnets utveckling tar sin utgångspunkt i samspel med omvärlden. Det är därför bra 

om förskollärare i dialog med barngruppen samtalar om nya begrepp som exempelvis 

vad övergång till förskoleklass kan innebära eftersom begreppen kan betyda olika saker 

för olika människor i enlighet med det sociokulturella perspektivet som Vygotskij 

(2001) beskriver. Kunskap skapas enligt det sociokulturella perspektivet genom samspel 

med andra människor och samspel med omgivningen beskriver Säljö (2000) det kan 

därför vara bra om barnen får stöd från den vuxne som i denna studie är förskolläraren 

och andra barn i barngruppen när de kommer i kontakt med nya begrepp som de inte 

förstår.  
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7 Metod 
I detta kapitel kommer studiens metodval, urval, genomförande, metodkritik och 

forskningsetiska överväganden att presenteras. 

 

7.1 Metodval 
För att besvara studiens syfte “att visa hur och på vilket sätt två förskolor och 

förskoleklasser samverkar för att stödja barnens övergång. Delsyftet är att lyfta fram 

och klargöra vilka fördelar och nackdelar som finns med olika sätt att samverka kring 

övergångar” valdes det att göra en kvalitativ forskning. Detta utifrån det som 

Denscombe (2009) skriver om att i kvalitativ forskning ligger fokuset på vad som sägs 

och skrivs och det var det som studien fokuserade på. Forskningen byggdes på 

intervjuer, observationer och de dokument som ofta kallas för samverkansplan som 

förskolan och förskoleklassen utgått ifrån när barnen ska genomföra övergången från 

förskola till förskoleklass. 

 

Intervjuer användes för att samla in förskollärares åsikter och uppfattningar och 

Denscombe (2009) nämner att intervjuer är ett bra sätt att få ta del av personliga åsikter 

och uppfattningar. I studien användes det som Denscombe (2009) benämner som 

semistrukturerade intervjuer(se bilaga A). Semistrukturerade intervjuer består av 

förberedda intervjufrågor och kompletteras vid intervjun av följdfrågor. Valet av 

semistrukturerade intervjuer utgick även ifrån det som Denscombe (2009) skriver om att 

respondenten tillåts utveckla idéer och tala mer utförligt än vid strukturerade intervjuer. 

För att få in så opåverkad data som möjligt utformades frågorna till att bli så öppna som 

möjligt. Studien har mestadels utgått från förskollärarnas åsikter och då är det viktigt att 

frågorna är öppna nämner Denscombe (2009). Under intervjuerna skedde 

ljudupptagning då det är svårt att hinna anteckna allt. Att det underlättar att spela in 

intervjuer är något som Kihlström (2007) lyfter. För att inte respondenterna skulle 

behöva fokusera på att en ljudinspelare ligger framför dem på bordet, skedde 

ljudupptagningarna med hjälp av den dator där intervjufrågorna var skrivna på. För att 

reliabiliteten i arbetet skulle ökas deltog båda vid alla intervjuer. Att detta ökar 

reliabiliteten är något som Kihlström (2007) nämner. 

 

För att få en mer komplett bild kring övergångar mellan förskola och förskoleklass 

kompletterades intervjuerna med en observation. Denscombe (2009) och Kihlström 

(2007) skriver om observationer som ett sätt att se hur verksamheten ser ut och det var 

anledningen till att observera återträffen. Observationen valdes för att se det som händer 

vid en återträff istället för att enbart få höra om den vid intervjuerna. På så vis kan den 

fungera som ett komplement till intervjuerna. Kihlström (2007) skriver att 

tillförlitligheten vid en observation ökar om det är två som observerar samma situation 

och sedan jämför sina observationer. Det var en av anledningarna till att båda var med 

och observerade. För att kunna dokumentera det som hände så antecknades det av båda 

två med hjälp av papper och penna. Det skrevs ned vad barnen och de vuxna sa under 

träffen. Observationen användes för att se hur barnen reagerade när de kom tillbaka till 

sin gamla förskola. Den användes även för att få en bild av hur en återträff går till och 

vad syftet med denna träff är. Att bestämma vad som ska observeras innan 

observationen är viktigt skriver Kihlström (2007). 

 

De dokument som kallas samverkansplaner samlades in från båda områdena och 

användes för att styrka de svar som framkom i intervjuerna. Eftersom 

samverkansplanerna är insamlat material som tilldelats i samband med denna studie har 
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dessa inte ingått som bifogat material. Detta på grund av att respondenterna meddelats 

att samverkansplanerna inte kommer att delges någon annan och för att om dessa 

bifogats är det enkelt att se vilka som deltagit i studien.  

 

 

7.2 Urval 
Studien utgick från insamlat material från en förskola och förskoleklass från en mindre 

tätort och en förskola och två förskoleklasser från en större tätort. Denscombe (2009) 

skriver om vikten av att vid intervjuer välja respondenter inom ett rimligt avstånd och 

detta var något som studien utgick ifrån vid val av orter. De som medverkat i studien är 

förskollärare från förskola och förskoleklass. I den mindre tätorten har en förskollärare i 

förskolan och en i förskoleklassen intervjuats och i den större tätorten har en 

förskollärare från förskolan och två från förskoleklassen intervjuats. Det har även 

genomförts en observation av en återträff som ingår i samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. Kihlström (2007) skriver om vikten av att i ett arbete välja respondenter 

som har erfarenhet av det valda ämnet. Förskolecheferna vid de områden intervjuerna 

skulle genomföras kontaktades och informerades om vad studien skulle handla om. De 

valde sedan ut vilka förskollärare som skulle intervjuas för att få det som Kihlström 

(2007) nämner om respondenter med erfarenhet av det valda ämnet. 

 

7.3 Genomförande 
För att komma i kontakt med förskollärare som ville delta i studien skickades mejl till 

en förskolechef och rektor i respektive tätort. Förskolechefen och rektorn är verksamma 

i samma del av respektive tätort. I mejlet förklarades vad forskningen skulle handla om, 

hur många intervjuer som var planerade på respektive förskola och förskoleklass samt 

att vi behövde hjälp med att sprida detta till de verksamma förskollärarna i förskola och 

förskoleklass. Förklaringen av studien var så noggrann som möjlig eftersom det var 

viktigt att de förskollärare som intervjuades har erfarenhet av området. Detta är något 

som Kihlström (2007) lyfter som viktigt. Förskolecheferna hjälpte till att sprida 

informationen och en av förskolecheferna svarade även och bjöd in till att observera ett 

uppföljningsmöte som de hade under hösten. Under tiden skrevs ett missivbrev (se 

bilaga B) som innehöll information som deltagarna i studien behöver ta del av. 

Informationen bestod av en förklaring av vad studiens syfte är och vad det insamlade 

materialet kommer att användas till. Att de som deltar är anonyma, deltagandet är 

frivilligt och att allt material kommer att tas bort efter att studien blivit färdig. Det som 

vi beskrivit i brevet ingår i det som Björkdahl Ordell (2007) beskriver som 

forskningsetiska principer. Missivbrevet användes för att tydligt förklara vilka som får 

ta del av materialet, var studien kommer publiceras och även detta är något som ingår i 

det som Björkdahl Ordell (2007) skriver om de forskningsetiska principerna. De 

förskollärare som ville delta i studien mejlade till oss och då skickades missivbrevet till 

dessa förskollärare och även förslag på datum som intervjuerna kunde ske.  

 

Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer användes som 

ett verktyg för samling av empiri och därför skapades öppna frågor som sedan under 

intervjun kompletterades med följdfrågor. Att undvika ledande frågor och istället 

använda sig av öppna frågor är något som Kihlström (2007) nämner som viktigt och 

något som lades stor vikt vid när intervjuguiden skapades. Efter att missivbreven hade 

mejlats ut till alla förskollärarna bjöd en förskollärare in till att observera en situation 

vid en återträff där barnen som går i förskoleklass skulle besöka sin gamla förskola.  
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De båda tätorterna benämns i studien som område 1 och område 2. Detta för att enkelt 

koppla samman förskolan och förskoleklassen samtidigt som tätorterna är anonyma. 

Redan innan första intervjun valdes det att alla respondenter skulle döpas till F1, F2, F3, 

F4 och F5. Detta för att respondenterna ska hållas anonyma. Vikten av att använda sig 

av fiktiva namn för att respondenterna ska hållas anonyma skriver Hermerén (2011) om.  

 

Den första intervjun som genomfördes var en provintervju. Kihlström (2007) skriver att 

vid en provintervju testas frågorna på en person innan de används. Detta för att se att 

frågorna är relevanta och för att kunna lägga till eller ta bort något vid behov. Efter 

denna intervju ändrades inga frågor eftersom de kändes relevanta och öppna men det 

lades till en fråga, fråga nummer 12- se bilaga A. Av denna anledning ingick även 

denna intervju i studien. Alla förskollärare som deltog i studien fick fiktiva namn och i 

studien framkommer det inte hur många år de arbetat inom yrket eftersom det inte är 

relevant. Eftersom det inte är relevant undviks det för att det ska vara enklare att bevara 

deltagarnas anonymitet något som Hermerén (2011) skriver om. De första frågorna i 

intervjun var för att mjukt inleda samtalet och de benämner Kihlström (2007) och 

Denscombe (2009) som uppvärmningsfrågor. Dessa är för att enkelt starta ett samtal 

och för att respondenten ska kunna slappna av. 

 

Denscombe (2009) nämner att det kan vara svårt att som intervjuare uppfatta allt som 

sägs och görs vid en intervju och samtidigt hålla koll på de frågor som skulle ställas. För 

att underlätta för den som intervjuade deltog båda två vid varje intervju. Det bidrog 

även till fler insynsvinklar under intervjun. Eftersom studien använt sig av det som 

Denscombe (2009) beskriver som semistrukturerade intervjuer som innehåller färdiga 

frågor och sedan följdfrågor blev det även fler följdfrågor eftersom det var två som 

lyssnade. Det var bara en som ställde frågorna och den andra satt bredvid och flikade in 

med frågor om det uppkom några nya. Eftersom båda två deltog kunde en sitta och 

lyssna på frågor och svar och på så vis få en bild av hur frågor och svar ställs. Den som 

satt bredvid och lyssnade kunde även lägga märke till kroppsspråk. I samband med 

intervjuerna togs det del av förskolorna och förskoleklassernas samverkansplaner.  

 

Vid observationen av återträffen antecknades det som hände med hjälp av papper och 

penna. För att inte påverka det som observerades satt bägge observatörer tysta och 

observerade och antecknade var för sig för det som sades för att därefter jämföra 

anteckningarna. Under observationen av återträffen observerades en grupp barn från en 

förskoleklass som gjorde återbesök på sin gamla förskola. Under återträffen delade 

barnen med sig av sina erfarenheter och de yngre barnen fick möjlighet att ställa frågor 

om hur det var i förskoleklassen. Kihlström (2007) beskriver att det kan vara svårt att 

skriva ner allt som händer eftersom det händer mycket samtidigt. Med utgångspunkt i 

det deltog båda två för att kunna uppfatta mer av vad som hände. I samband med denna 

observation gjordes även två intervjuer. Det var tänkt att det skulle bli två observationer 

men på grund av sjukdom kunde inte observationen av utvärderingsmötet att 

genomföras. Däremot har studien fått ta del av protokollet från detta möte och använder 

det för att styrka det insamlade materialet. Detta protokoll är liksom 

samverkansplanerna insamlat material till denna studie. Av den anledningen ingår det 

inte som bifogat material. Detta eftersom det meddelats att detta protokoll inte kommer 

att delges någon annan och för att om det bifogats är det enkelt att se vilka som deltagit 

i studien. Att vara ärlig mot de som deltagit i studien är något som Denscombe (2009) 

framhåller.  
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Efter att alla intervjuer var genomförda började arbetet med att transkribera de inspelade 

intervjuerna och även renskriva materialet som insamlades vid observationerna. Efter att 

detta var gjort började kategoriseringen av svaren. Kategoriseringen skedde utifrån 

mönster som hittats i den insamlade empirin. Denscombe (2009) och Kihlström (2007) 

nämner att det är viktigt att leta efter mönster eller teman i intervjusvaren för att enkelt 

kunna kategorisera svaren. Först kategoriserades allt material var för sig. Detta för att 

det skulle vara enkelt att hålla reda på vem som sagt vad. Efter det skedde 

kategoriseringen av allt material tillsammans för att hitta olika teman. De olika teman 

skapades utifrån det insamlade materialet och studiens frågeställningar. 

 

Antalet barn i barngruppen nämns inte i resultatet trots att respondenterna har berört 

detta, anledningen är att det inte är relevant för studien. I resultatet har orden fördelar 

och nackdelar använts. Det har skett överväganden om att nackdelar i denna studie 

skulle benämnas som utvecklingsmöjligheter men på grund av att respondenterna inte 

har använt den benämningen har ordet nackdelar använts. 

 

7.4 Metodkritik 
Denscombe (2009) skriver om att kvalitativ forskning handlar om det talade ordet. 

Därför har det varit viktigt att det inte lagts några värderingar i det som har sagts och 

gjorts vid intervjuer och observationer. Studien hade då inte uppfyllt sitt syfte som 

handlar om att visa hur och på vilket sätt två förskolor och förskoleklasser samverkar 

för att stödja barnens övergång. Delsyftet är att lyfta fram och klargöra vilka fördelar 

och nackdelar som finns med olika sätt att samverka kring övergångar. Denscombe 

(2009) skriver att vid kvalitativ forskning är det viktigt att inte fördomar från forskaren 

kommer in för då kan det hindra forskningen.  

 

Det var förskolecheferna som hjälpte till att välja vilka förskollärare som skulle 

tillfrågas om att delta i studien. Detta kan ha påverkat resultatet då denne har valt de 

med erfarenhet av ämnet. Det kan även vara så att det enbart var förskollärare med de 

åsikter som förskolechefen har som deltog i studien. Hade det varit så att förskollärarna 

hade kontaktats direkt istället för att kontakta förskolecheferna först hade resultatet 

kunnat bli annorlunda eftersom det då kunnat bli deltagare utan erfarenhet av arbetet 

inför övergången från förskola till förskoleklass. I denna studie sågs det som positivt att 

förskollärarna hade erfarenhet av övergången från förskola till förskoleklass och därför 

valdes det att ta hjälp av förskolecheferna vid valet av deltagare i studien. 

 

Vid intervjuer är det viktigt att frågorna är öppna. Detta eftersom det är respondentens 

svar och åsikter som ska komma fram skriver Denscombe (2009). Bearbetning och 

analysering av intervjusvar tar längre tid än att bearbeta svar på enkäter nämner 

Denscombe (2009). 

 

Denscombe (2009) skriver att det finns risk att den som observerar stör det som ska 

observeras. Vid observationer är det svårt att få med allt som händer eftersom det ofta 

förenklas när det skrivs ner nämner Denscombe (2009). Vad som framkommer i 

observationen är det som forskaren väljer att fokusera på. Därför blir inte observationen 

hela sanningen utan bara en del av den. Vid observationen i studien antecknade båda två 

för att få med så mycket information som möjligt men även för att under observationen 

kunna fokusera på olika aspekter som Denscombe (2009) beskriver och genom att två 

observerat och antecknat blev materialet mer sanningsenligt.  
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Något som kan vara negativt när ljudupptagning används vid intervjuer är att det kan 

påverka respondenterna och deras svar nämner Denscombe (2009). Respondenterna kan 

bli osäkra vid inspelning, men oftast släpper det efterhand. Vid ljudupptagning fångas 

bara det som sägs och den icke-verbala kommunikation som sker missas (Denscombe, 

2009). I denna studie har det räckt med ljudupptagning vid intervjuerna för insamling av 

data. För att respondenterna i studien inte skulle behöva fokusera på att en ljudinspelare 

låg framför dem på bordet och bli osäkra som Denscombe (2009) beskriver skedde 

ljudupptagningarna med hjälp av den dator som intervjufrågorna var skrivna på.   

 

En aspekt som kan vara besvärande för respondenterna är att det var två intervjuare med 

vid intervjuerna som Kihlström (2007) nämner. Detta övervägdes men det fanns fler 

fördelar än nackdelar för denna studie att båda intervjuarna var med vid intervjuerna. 

Det fanns med i tankarna vid intervjuerna och därför leddes intervjun av en intervjuare 

och den andra satt bredvid och flikade in med frågor om det uppkom några nya. 

Eftersom båda intervjuarna deltog vid intervjuerna kunde en sitta och lyssna på frågor 

och svar och på så vis få en bild av hur frågor och svar ställs. 

 

7.5 Forskningsetiska överväganden 
I Studien har vi utgått från de forskningsetiska principerna. De fyra huvudkraven som 

Björkdahl Ordell (2007) tar upp är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menar Björkdahl 

Ordell (2007) att de som deltar i studien har fått veta studiens syfte. Studiens syfte är 

något som alla deltagande i denna studie har fått ta del av innan de medverkade. 

Björkdahl Ordell (2007) beskriver att samtyckeskravet innebär att de som deltar i 

studien själva kan välja om de vill delta och att de när som helst kan avbyta sin 

medverkan. Detta är något som denna studie har tagit hänsyn till och innan varje 

intervju frågades respondenterna om de ville delta. Det var ingen som velat avbryta sin 

medverkan, men hade detta skett hade det varit okej. I studien har alla personuppgifter 

behandlats med konfidentialitet och detta benämner Björkdahl Ordell (2007) som 

konfidentialitetskravet. Det sista kravet som Björkdahl Ordell (2007) lyfter är 

nyttjandekravet med det menas att materialet som samlats in till en studie enbart ska 

användas till det syftet. Allt insamlat material till denna studie har enbart använts till 

denna studie. När studien var klar togs allt insamlat material bort. Detta för att 

materialet inte ska kunna användas till andra saker. De forskningsetiska principerna är 

till för att skydda de som deltar i forskningen nämner Björkdahl Ordell (2007).  

 

I missivbrevet som skickades ut till samtliga förskollärare innan de blev intervjuade var 

vi tydliga med att nämna att förskollärarnas deltagande är frivilligt, att de kan avbryta 

det när de vill, att deras uppgifter behandlas konfidentiellt och att de kommer vara 

anonyma . En annan sak som nämndes i missivbrevet var att när vårt arbete är godkänt 

kommer allt insamlat material att tas bort och det insamlade materialet kommer enbart 

att användas till denna studie. Vi upplyste dem även om att det enbart är vi, vår 

handledare och examinator som kan få ta del av materialet. Till sist skrev vi även att när 

arbetet är godkänt kommer det att publiceras i Linnéuniversitets publiceringssystem 

DIVA för att lagras där. Detta gjordes eftersom vi ville att de skulle få veta att de och 

flera andra kommer kunna ta del av arbetet där. Att allt detta ingick i missivbrevet var 

för att tydligt upplysa respondenterna om de rättigheter som Björkdahl Ordell (2007) 

nämner att de har. 

 

I studien och vid arbetet med studien användes fiktiva namn på personer, skolor, 

avdelningar och orter för att alla deltagare ska kunna vara anonyma. Detta är ett enkelt 
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sätt att se till att deltagarna kan hållas anonyma skriver Hermerén (2011). Antal barn i 

barngrupper och information om kön och ålder på förskollärarna har undvikits eftersom 

det inte var relevant för studien och skulle kunna avslöja vilka som deltagit.  
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8 Resultat 
Resultatet är uppdelat i två huvudrubriker och sedan kommer det en sammanfattning. 

Under varje huvudrubrik finns kategorier som underrubriker och svaren i dessa är 

uppdelade i område 1 och 2. Under första huvudrubriken framkommer de för- och 

nackdelar som respondenterna lyft fram under varje kategori. Kategorier skapades 

utifrån de olika teman som det insamlade materialet delades upp i. 

Indelningskategorierna påverkades av studiens frågeställning och därefter gjordes 

lämpliga rubriker utifrån innehållet. 

 

8.1 Samverkan mellan förskola och förskoleklass 
I denna rubrik framkommer hur den insamlade empirin beskriver hur samverkan mellan 

förskola och förskoleklass ser ut. 

 
8.1.1 Gruppindelning 

I denna rubrik tydliggörs det hur gruppindelningarna ser ut inför förskoleklassen. 

 
8.1.1.1 Område 1  

Resultatet visade att vid övergången från förskola 1 till förskoleklass 1 är det en grupp 

barn som går från förskolan till förskoleklassen. F1 och F2 nämnde båda två att 

anledningen var att det bara finns en förskola och en skola och därför finns det inget att 

välja på. F1 beskrev det så här Vi har en femårsgrupp så alla går ihop hela året som 

femåringar. I år var det x antal barn härifrån och sen tillkom det ett fåtal utifrån. 

 
8.1.1.2 Område 2 

Resultatet visade att vid övergången från förskola 2 till förskoleklass 2 är det oftast två 

stora grupper och några barn utifrån som bildar en klass. F3 nämnde några saker som 

påverkar vilka förskolegrupper som bildar en förskoleklass genus och gruppens storlek 

påverkar gruppindelningen. F3 nämnde även att vid klassindelningen hålls om det är 

möjligt de befintliga barngrupperna samman. F4 förklarade att ibland kan det bli 

grupper från samma förskola som bildar en förskoleklass. Det sågs inte som en fördel 

enligt F4 som sedan fortsatte Jag tycker att det här att bryta upp lite gör att det finns en 

chans för barn att få en ny roll i gruppen och att man vidgar sina vyer lite. 

 
8.1.2 Fördelar med gruppindelningen 

I denna rubrik framkommer de fördelar med de olika gruppindelningar som 

framkommit i empirin. 

 
8.1.2.1 Område 1  

I område 1 var det en barngrupp från en förskola plus några enstaka barn utifrån som 

bildar en förskoleklass och F1 nämnde fördelarna med att barnen kommer från samma 

förskolegrupp enligt följande:  

 
Ja det gör jag för då hinner de bli en grupp. Det blir en hierarki i gruppen och  barnen 

vet vilka de leker med och så innan de kommer upp till förskoleklassen för där blir det lite 

mer allvar och då har barnen tryggheten att de redan känner varandra i gruppen. 
 

 Även F2 lyfte upp fördelarna med att barnen kommer från samma förskolegrupp De 

som redan går på förskolan blir ganska sammansvetsade. För de som är i den gruppen 

så är det klart att det är positivt, det är en trygghet för dem känner redan varandra. 
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8.1.2.2 Område 2 

Alla respondenter beskrev att barnen kommer från mer än en barngrupp som positivt. 

Detta för att barnen ska få chansen att träffa nya kompisar och få en ny roll i gruppen. 

F4 beskrev det så här Jag tycker att bryta upp lite gör att det finns en chans för barn att 

få en ny roll i gruppen och att barnen vidgar sina vyer lite. F3 beskrev det på ett annat 

sätt jag tror inte att det är farligt att göra ett litet uppbrott eller blanda barnen vid den 

åldern. Jag tror att i så fall är det föräldrarna som har synpunkter. Barnen har jag 

aldrig sett fara illa av det. F5 lyfte upp vikten av att gruppen inte är konstant genom 

förskolan och upp i skolan som positivt. Här blandas barnen då en gång innan de 

börjar skolan och sen är tanken att gruppen jobbar ihop sig under tiden de går i skolan. 

Så det funkar jättebra beskrev F5. 

 
8.1.3 Nackdelar med gruppindelningen 

I denna rubrik framkommer de nackdelar med de olika gruppindelningar som 

framkommit i empirin. 

 
8.1.3.1 Område 1  

I område 1 lyfte respondenterna nackdelar med den gruppindelning som används och F2 

beskrev det så här:  

 
Det blir tufft för de som kommer utifrån när dem bara är några enstaka. Då är det inte 

alltid så enkelt, det beror på lite hur man är som person. Det kan funka hur bra som helst 

och för en del blir det lite jobbigare. När de kommer från många olika kommer barnen in 

lite mer på samma villkor då blir det inte riktigt här. När det kommer många från en 

grupp. 

 
8.1.3.2 Område 2 

Respondenterna lyfte inga nackdelar med att barnen kommer från olika barngrupper och 

bildar en förskoleklass. 

 
8.1.4 Samverkan inför övergången mellan förskola och förskoleklass 

I denna rubrik presenteras hur den insamlade empirin beskriver hur samverkan mellan 

förskolan och förskoleklassen går till praktiskt. 

 
8.1.4.1 Område 1  

Av den insamlade empirin framgick att i område 1 inleds samverkan mellan förskola 

och förskoleklass med ett möte mellan personal från förskola, förskoleklass och rektor 

för att göra upp en plan inför inskolning och eller överlämning från förskola till 

förskoleklass. F1 beskrev det så här Först har vi möte med förskoleklassen och rektor 

för att göra upp en plan för överinskolningen. I samverkansplanen från område 1 stod 

det följande om mötet Syftet med mötet: Planera upp en väl fungerande inskolning för 

årets blivande förskoleklassbarn både till förskoleklassen och fritidshemmet. 

 

I område 1 började förskolan och förskoleklassen i februari med något som de kallar 

arbetsbyten. F2 beskrev det enligt följande Vi börjar efter sportlovet med att vi hälsar 

på i förskolan, alla vi som jobbar i förskoleklassen, och då ”byter vi jobb så att säga” 

så då kommer de hit och är här. Även F1 beskrev arbetsbyten Vi börjar med 

arbetsbyten vid vecka nio. Personal från förskoleklass och fritids byter plats med oss en 

förmiddag var. Deras personal kommer hit till förskolan och vi är uppe på skolan och 

det står en förklaring i samverkansplanen Förskoleklasspersonalen byter med förskolans 

personal så att de besöker förskolan en förmiddag under mars månad. 
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Efter de så kallade arbetsbytena framgick det att förskolan gör besök i förskoleklassen, 

detta beskrev F2 I våras så hade vi två tillfällen som de kom hit och hälsade på. En dag 

var de med på idrotten och en dag var de med på utedag.  Fast vi tog halva gruppen i 

taget så det var vid fyra tillfällen och F1 beskrev samma aktivitet så här Sedan har vi 

besök i förskoleklassen, vi åker upp till skolan. En gång har vi gymnastik och en gång 

utedag, då är vi med dem uppe. Samverkansplanen i område 1 lyfte fram vilka datum de 

olika träffarna var inplanerade och vad som skulle ske vid träffarna. 

  

Den insamlade empirin visade att område 1 har ett föräldramöte inför övergången från 

förskola till förskoleklass och det beskrevs av F2 enligt följande:  

 
Sen har vi föräldramöte tillsammans med barnen och då tar vi upp både om 

förskoleklassen och fritids. Vi delar på föräldrarna och barnen så några av oss är med 

barnen och några är med föräldrarna. Sen erbjuder vi alla föräldrar samtal men det är 

valfritt, men de ska i alla fall få möjligheten. 

 

I område 1 påbörjades inskolningen i juni. F1 beskrev inskolningen enligt följande Sen 

har vi ett inskolningsschema för vecka 24 då vi kommer upp och hälsar på dem och F2 

beskrev det så här Sen har vi inskolning när skolan slutat, tre dagar tror jag det var. Vi 

har en dag som dem är i förskoleklassen och sedan två dagar som de är på fritids. I den 

samverkansplanen som fanns i område 1 stod en utförlig beskrivning av vilka tider och 

datum barnen ska var på plats i förskoleklassen/fritidshemmet och vad som gäller för 

barn som är lediga eller har längre eller kortare vistelse.  

 

Samverkansplanen för område 1 beskrev överlämningssamtal där två förskollärare från 

förskolan samtalar med förskoleklassens personal, F1 beskrev det på följande vis Sen på 

hösten har vi överlämningssamtal med personalen, om det är någonting de undrar om 

något barn eller så. 

 

F1 beskrev att de har ett överlämningsdokument som lämnas vidare till förskoleklassens 

personal Sen har vi ett överlämningsdokument också, för vi har utskolningssamtal med 

föräldrarna, och då får föräldrarna godkänna att vi talar med personalen i 

förskoleklassen. Samverkansplanen lyfter upp överlämningsdokumentet och det står 

enligt följande Överlämningsdokumenten skrivs av personal och förälder gemensamt 

vid sista utvecklingssamtalet i förskolan. 

 

Efter övergången till förskoleklassen görs i område 1 en utvärdering av hur arbetet med 

överinskolning fungerat F1 beskrev det enligt följande Sen har vi utvärdering i oktober 

då vi pratar om vad som gick bra och kanske inte så bra. Plus att föräldrarna får en 

enkät där de får svara på hur de tycker att övergången har gått. F2 beskrev det så här 

Vi har ändrat lite grann varje år för vi har utvärderat – vad har fungerat? vad har inte 

fungerat? Sen har vi haft en enkät som föräldrarna har fått fylla i om hur de tycker att 

inskolningen har gått. Samverkansplanen beskrev utvärderingen enligt följande 

Utvärdering av årets arbetsrutiner med att skapa trygga och nyfikna barn under 

överinskolning görs av personal som deltar i dagens möte. 

 
8.1.4.2 Område 2 

Den insamlade empirin visade att i januari bjuds föräldrarna till de barn som ska börja i 

förskoleklasserna in till skolan på informationsmöte. I samverkansplanen beskrevs 

informationsmötet på följande vis Där presenterar man skolans lokaler och verksamhet. 
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Samarbetet började förskolorna emellan i januari eller februari, beroende på när 

klasserna var klara. F5 beskrev anledningen till att grupperingen inte sker förrän i 

januari så här Det händer rätt mycket med en 5 åring eller en 4,5 åring är det egentligen 

när man börjar prata om att de ska börja förskoleklass. Då avvaktar man så länge som 

möjligt innan man grupperar dem. 

 

F5 nämnde att det finns en kommunikation mellan förskollärare i förskolan, 

förskollärare i förskoleklass och förskolechef. Framförallt om de barn med särskilda 

behov så som exempelvis om det finns en hörselelev. Detta för att rätt material ska 

finnas där när förskoleklassen börjar. För det tar tid att få till exempel i ett fall med 

hörselelev så är det lite anpassning med möbler och så tar det lite tid att köpa in 

material och leksaker som ska passa nämnde F5. 

 

Samtliga respondenter nämnde att det sker träffar under våren och då är barnen indelade 

i de klasser som det ska bli till hösten. F3 nämnde att de träffas cirka en gång i månaden 

och detta är även något som det stod om i samverkansplanen. Alla respondenter nämnde 

att det först är de förskolegrupperna som ska bilda en förskoleklass som börjar ha träffar 

utan att förskollärarna från förskoleklassen är involverade. F4 beskrev det så här de har 

ett antal träffar på våren och när det går mot vårkanten lite mer i maj då brukar skolan 

kopplas in.  

 

Respondenterna nämner att i ungefär maj brukar skolan ha sin första träff för barnen 

som ska börja förskoleklass. F5 nämnde att när vi har de träffarna så pratar inte vi 

vuxna med varandra så mycket. Utan då är vi väldigt mycket med barnen för att skapa 

relationer. Första träffen brukar vara ute och då är den nuvarande förskoleklassen med. 

Det är kul för många av de här barnen känner varandra. De kommer från dessa 

förskolor så barnen tycker det är jättekul att få ta emot de nya barnen nämnde F4. F4 

beskrev att den andra träffen på skolan får barnen komma in i klassrummet och se hur 

det ser ut. Efter det följer två träffar där barnen får se vara på fritids. F3 beskrev Sedan 

är det två gånger på fritids och en är när vi äter mellanmål på skolan. F3 nämnde Så 

barnen är rätt färdiginskolade när de kommer sen.  

 

De genomför något som kallas tre- och fyrpartssamtal. Då träffas förskolläraren, 

föräldern/föräldrarna och den blivande läraren. De träffas på skolan och har ett 

utvecklingssamtal och överlämningssamtal. F4 beskrev fördelarna med samtalet så här:  

 
Överlämningssamtalet tycker jag är jätteviktigt för där får jag dels genom den 

överlämnande förskolan veta lite om barnet och vilka förmågor det har och hur det 

fungerar. Sen får jag också en rätt så bra bild och kommunikation med föräldern och det 

tycker jag är minst lika viktigt. Känner jag att det finns föräldrar som är lite ängsliga och 

lite oroliga inför övergången då kan jag sätta lite extra krut till där eller ägna lite mer tid 

sen när vi börjar om det var så att jag vet att här är en förälder som tyckte att det var lite 

stort och då kan jag bemöta det när vi börjar i augusti. 

 

 Alla respondenter nämnde att skolan i samband med mötet kan informera om praktiska 

saker. F3 lyfte förskollärarna i förskoleklass och nämnde det tar tid från skolan sett, 

men de har varit jättepositiva till mötet. Vi är lite fler, vi är ett arbetslag men det har 

gett dem så mycket och de får en bra syn på barnen.  

 

Under hösten när förskoleklasserna börjar bjuds föräldrarna in till föräldramöte på 

skolan. När barnen gått några månader i förskoleklassen bjuds dem in till en återträff på 
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sin gamla förskola för att hälsa på. Under observationen framgick det att barnen fick 

berätta vad de gör i skolan och vad de tycker är roligast i skolan. De yngre barnen fick 

även ställa frågor till de barn som kom från förskoleklassen.   

 

Det sista som sker på hösten är ett uppföljningssamtal. Där brukar en förskollärare från 

varje förskola och från varje förskoleklass träffa rektor och förskolechef för att 

utvärdera samverkan. Alla respondenter nämnde att det vid detta möte sker en 

utvärdering av hur samverkan gått i år och att samverkansplanen revideras. F3 beskrev 

detta möte så här Vi har alltid en revidering av denna samverkansplan mellan förskola, 

förskoleklass och fritids o en uppföljning här på hösten. Förskolechefen och chefen på 

skolan håller i det och vi inblandade. F4 beskrev att i höstlovstid brukar vi i personalen 

träffas och utvärdera sen är det slut för den gången och så kör vi om igen.    

 
8.1.5 Fördelar med hur samverkan mellan förskola och förskoleklass ser ut 

I denna rubrik framkommer de fördelar som framkommit i empirin om de olika 

samverkansformerna.  

 
8.1.5.1 Område 1 

Alla respondenter i område 1 lyfte upp flera fördelar med hur samverkan mellan 

förskola och förskoleklass ser ut. F1 beskrev det bland annat på följande vis Fördelarna 

är det att barnen hinner träffa pedagogerna på ett tidigt stadium och att det blir 

kändmark eftersom vi varit och hälsat på där. Det är en stor fördel. 

 

F2 beskrev fördelarna med hur samverkan mellan förskola och förskoleklass ser ut 

enligt följande Fördelen tycker jag är att man har ett så bra samspel med personalen 

från förskolan. Just att vi kan byta är jättebra! För då ser de hur barnen fungerar här 

och vi hur barnen fungerar där.  Jättebra tycker jag. 

 

En fördel som F1 lyfte fram är att de i området har en drivande förskolechef som har 

sett till att driva fram en samverkan mellan förskola och förskoleklass. Detta är något 

som F1 lyfte som en viktig del i utformandet av samverkan.  

 
8.1.5.2 Område 2 

Alla respondenter var positiva med den samverkan som de arbetar med. En positiv sak 

med samverkan som alla respondenter nämnde är att barnen kan känna sig trygga och 

bekanta med förskoleklassen. Detta med hjälp av de träffar som förskolan har inför 

övergången till förskoleklassen. 

 

F3 nämnde att en positiv sak med samverkan är vi får syn på varandras verksamheter. 

Det har varit mycket skolan för sig och förskolan för sig, men vi bygger upp någonting 

här som är jätteviktigt. Även F5 nämnde vikten av deras samarbete mellan förskolan 

och förskoleklassen som positivt och viktigt. F5 nämnde att det blir den här mjuka 

övergången så att det inte blir ett för stort steg. 

 

Något som F5 lyfte som viktigt i deras samverkan är kommunikationen som finns 

mellan förskolan och förskoleklassen. F5 nämnde exempel på vad som kommuniceras 

vad som är viktigt att barnen ska kunna när de börjar förskoleklass så att 

förskollärarna kan träna det redan på förskolan. Det är jättebra och det har vi märkt 

att det blir ett lyft. Det blir en röd tråd och det är vi ute efter. 
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En sak som alla respondenter nämnde som positivt, men som F4 betonade som viktigt 

och positivt i deras samverkan är tre- och fyrpartssamtalen.  En av de positiva saker som 

F4 beskrev att mötet bidrog med är vi får föräldrarnas förtroende och de känner att vi 

träffats. Det rätar ut många frågetecken den där lilla stunden. 

 

En viktig del som F3 nämnde är att de har en drivande förskolechef som har sett till att 

det bildats en samverkan mellan förskola och förskoleklass vid och inför barnens 

övergång. F3 nämnde även att initiativet kommer från förskolans sida. 

 
8.1.6 Nackdelar med hur samverkan mellan förskola och förskoleklass ser ut 

I denna rubrik framkommer de nackdelar som framkommit i empirin om de olika 

samverkansformerna. 

 
8.1.6.1 Område 1  

I den insamlade empirin från område 1 lyfte de även upp nackdelar med hur samverkan 

mellan förskola och förskoleklass ser ut och F1 beskrev det på följande sätt:  

 
En nackdel är väl att vi skolar in innan sommarlovet och då är de där uppe under några 

veckor och sen när det blir sommarlov kommer de tillbaka ner hit eftersom det är 

sommaröppet här nere. Då kan det bli lite “hattigt”, med inskolning före sommaren. 

 

F2 beskrev nackdelarna så här Vi har tagit bort det som inte är bra men man kan säkert 

göra det bättre men det är sånt man får ta från år till år. 

 
8.1.6.2 Område 2 

De hade alla svårt att komma på negativa saker om deras samverkan. En sak som F4 

nämnde som kan vara en nackdel är att det kan vara svårt att hinna med alla träffar och 

möten de vill ha tidsmässigt men vi får vara nöjda med att den nivån vi klarar att hålla 

det på. Även F5 höll med om att det kan vara svårt att hinna med allt tidsmässigt. Detta 

är något som F5 menade påverkar möten vi har sällan tid att ha möte och djupare 

diskussioner, utan det blir ganska snabba möten.  

 

F5 nämnde att en nackdel kan vara att förskollärarna i de olika verksamheterna pratar 

om varandra ibland. Ett exempel som F5 lyfte var att de i förskolan tror att det tränar 

man på i förskoleklassen och de i förskoleklassen tänker att det här borde de ha gjort i 

förskolan. Här nämnde F5 att kommunikation mellan förskollärarna är viktigt. 

 

8.2 Förskollärares beskrivningar av förskolebarns förväntningar och 
upplevelser inför och vid övergången till förskoleklass  
I denna rubrik framkommer hur förskollärarna beskriver barns förväntningar och 

upplevelser inför och vid övergången. 

 
8.2.1 Förskollärarnas föreställningar om barns förväntningar 

Under denna rubrik framkommer det hur respondenterna har förklarat vilka 

förväntningar som de anser att barnen har inför övergången från förskola till 

förskoleklass. 

 
8.2.1.1 Område 1  

Den insamlade empirin påvisade de förväntningar som förskollärarna tolkar att barnen 

har inför övergången från förskola till förskoleklass alla respondenter nämnde att barnen 
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känner spänning inför övergången men även att de kan känna sig lite oroliga inför allt 

nytt de ska möta. F1 beskrev det enligt följande:  

 
Många tycker att det ska bli spännande, att de ska bli stora nu och börja skolan. En del 

tycker det är lite otäckt med nya lokaler och nya fröknar och sånt där. Lite blandat men 

de flesta är nog ganska spända och tycker att det ska bli roligt.  
 

Respondenten F2 beskrev samma förväntningar så här:  

 
Alltså jag tror att barnen har ganska stora förväntningar. Jag upplever att de är lite 

trötta på förskolan och det här är något nytt och spännande, så jag tror förväntningarna 

är ganska höga. Där är det jätteviktigt att det blir en bra inskolning. 

 
8.2.1.2 Område 2 

Alla respondenter lyfte fram att de ansåg att barnen ska känna trygghet vid övergången. 

Detta ansåg respondenterna eftersom barnen kommit i kontakt med 

förskoleklassverksamheten under vårens träffar. Att barnen kommit i kontakt med 

verksamheten innan är något som respondenterna ansåg påverka barnens förväntningar 

inför övergången. F5 nämnde att vi redan gett barnen ramen, vi har gett de var deras 

klassrum ska vara och vilken fröken de ska ha och menar att kan påverka barnens 

förväntningar. F5 fortsatte De har mest praktiska förväntningar. Alltså de vill ha en 

struktur och en rutin som passar in. Så de är inte speciellt oroliga. Annars längtar de 

bara hit för de tycker att förskolan är tråkig när de börjar efter jul. 

 

Respondenterna nämnde att barnen ofta förväntar sig att det ska vara olikt förskolan när 

de kommer till förskoleklass. F4 nämnde att barnens förväntningar kan vara olika 

beroende på om barnet har äldre syskon eller ej. F4 nämnde även ett exempel på vad 

barn kan få höra de får höra från äldre barn att man får gå till rektorn om man är dum 

och fortsätter med att det skapar en bild av skolan som något annat. 

 

En sak som F3 lyfte fram som de andra respondenterna inte nämnde var de känslor som 

barnen uttrycker inför träffarna. F3 nämnde att barnen ser fram emot varje träff och 

även att de är spända på första träffen med den nya klassen.  

 
8.2.2 Trygghet och stöd för barnen 

I denna rubrik framkommer det hur respondenterna beskriver vikten av stöd och 

trygghet för barnen vid och inför övergången. 

 
8.2.2.1 Område 1 

Den insamlade empirin visade förskollärarnas tolkningar av hur barnen upplever 

övergången och respondenterna menade att det är viktigt att finnas som ett stöd för 

barnen vid övergången och att vara uppmärksam på vad barnen uttrycker för känslor. 

 F1 beskrev det på följande vis:  

 
En del tycker nog det är lätt för dem har träffat de nya pedagogerna och sina kompisar, 

känner till lokalerna. En del är väldigt oroliga och behöver extra stöd. Första veckan 

som de är i förskolklassen har en av oss från förskolan varit med där uppe som en extra 

resurs 

 

 och F2 beskrev samma barns upplevelser av övergången enligt följande:  
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Jag tror att de tycker det är bra. Förhoppningsvis hade barnen sagt något till sina 

föräldrar och att det hade kommit fram den vägen. Jag menar man märker om de trivs 

eller inte, om de tycker det är roligt att komma hit eller om det är jobbigt. 

 

I samverkansplanen beskrevs ett mål som område 1 har för arbetet med övergången från 

förskola till förskoleklass Barnen är trygga och nyfikna under inskolningen i de nya 

verksamheterna. Föräldrar är nöjda, har fått information så de känner sig trygga med 

ny verksamhet och ny personal. 

  
8.2.2.2 Område 2 

Respondenterna lyfte fram att de ansåg att barnen kan känna trygghet vid övergången. I 

samverkansplanen stod det att ett mål med samverkansplanen är att övergången blir 

trygg för barnen. Att barnen känner trygghet vid övergången ansåg respondenterna 

eftersom barnen kommit i kontakt med förskoleklassen under vårens träffar. F3 nämnde 

det vi kan se på barnen är att de blir trygga även om de är lite blyga så är de trygga. 

Den viktigaste aspekten enligt F5 var kommunikationen med barnen. Detta för att skapa 

den där tryggheten till barnet. Har man inte den så är det kört. 

 

F3 och F4 nämnde att ett moment som tar bort oro och som skapar trygghet är de så 

kallade tre- och fyrpartssamtalen. Samtalen skapar trygghet hos föräldern och genom att 

föräldern kan känna sig trygg med att barnen ska flyttas över påverkar det ofta barnet. 

F4 beskrev resultatet av att förskollärarna får samtala med föräldrarna vid tre- och 

fyrpartssamtalen så här därför tycker jag att det jämnar vägen mycket för barnen och 

tar bort mycket oro. 

 

En annan sak som alla respondenter nämnde som något som påverkar att barnen kan 

känna sig trygga när de börjar förskoleklassen var att de varit i de lokaler som de ska 

börja i. F5 beskrev det på detta sätt:  

 
Alltså det mesta är att de ska känna tryggheten att detta också bara är ett hus. Att skolan 

inte är farlig. Vi jobbar mycket med det här sociala och att man ska gå ner på deras nivå 

och de ska känna sig välkomna. Att vi är här för dem och tryggheten av att de har 

kompisar med sig och att vi är här. 

 

 F4 beskrev resultatet av träffarna på skolan så här Barnen är förtrogna de har börjat 

skaffa sig en bild. Man tar bort mycket oro och ängslan tycker jag och det gäller hos 

barnen men det gäller faktiskt lika mycket hos dem vuxna.  

 

8.3 Sammanfattning 

I resultatet framkom det två olika sätt att samverka mellan förskola och förskoleklass 

vid barns övergång från förskola till förskoleklass. Samverkan skedde inte enbart 

mellan förskollärare i förskolan och förskoleklassen utan föräldrar och barn var även 

involverade på olika sätt. På träffarna på våren innan förskoleklass var det samverkan 

mellan barnen och förskollärarna som var i fokus och att barnen skulle få möta den nya 

miljön som de ska börja i på hösten. I det ena området handlade dessa träffar även om 

att låta barnen få träffa sina blivande klasskompisar. Samverkan mellan förskollärare 

och föräldrar skedde i båda områdena vid föräldramöte. I det ena området skedde det 

även vid ett tre- eller fyrpartssamtal och i andra området erbjöds föräldrarna ett samtal. 

När det gäller samverkan mellan förskollärare i förskolan och i förskoleklassen så hade 

båda områden en kommunikation mellan dessa och även möten med förskolechef och 
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rektor. I det ena området skedde även överlämningssamtal mellan förskollärare i 

förskola och förskoleklass.  

 

Gemensamt för båda områdena var att de mestadels såg fördelar med sitt egna sätt att 

samverka. En sak som alla respondenter i båda områdena lyfte som fördel med 

samverkan var att barnen fick möta den nya miljön och även de nya förskollärarna innan 

de börjar i förskoleklassen. Det ena området nämnde att en fördel i deras samverkan är 

kommunikationen mellan verksamheterna och skapandet av en röd tråd. Det andra 

området såg en fördel i att förskollärarna i både förskolan och förskoleklassen får se hur 

barnen fungerar i den andra verksamheten.  

 

I det ena området beskrev förskollärarna att de anser att barnens förväntningar mest 

handlar om praktiska saker. Att barnen vill ha en struktur och rutin. Ytterligare en sak 

som lyftes var att barnen förväntar sig att det ska bli skollikt i förskoleklassen. I det 

andra området beskrev förskollärarna vilka förväntningar de ansåg att barnen har som 

olika känslor. Att barnen är spända och att det ska bli roligt. Något som lyftes i båda 

områdena var tankarna om att barnen har tröttnat på förskolan. Det ena området lyfte 

vikten av att förskollärarna ska finnas där som stöd för barnen vid övergången. 

Förskollärarna är uppmärksamma på hur barnen upplever övergången och ser till att 

finnas där. Det andra området nämnde vikten av att barnen ska känna sig trygga inför 

och vid övergången. De pratade om att eftersom de arbetat mycket med barnen inför 

övergången så ska det hjälpa barnen att känna trygghet vid övergången. Det handlade 

om att ta bort mycket oro och att barnen ska upptäcka att förskoleklassen inte är så olik 

förskolan.  
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9 Analys 
Under denna rubrik beskrivs återkommande mönster i den insamlade empirin och 

analyseras i förhållande till det sociokulturella perspektivet. 

 

9.1 Samverkan mellan förskola och förskoleklass 
Resultatet visade att i både område 1 och område 2 skedde samverkan mellan förskola 

och förskoleklass inför barnens övergång från förskola till förskoleklass. Båda 

områdena använde sig dessutom av en samverkansplan som de utgick ifrån för att veta 

när, var och hur de olika träffarna skulle ske.  

 

Enligt Ackesjö (2014) ses övergångar och samverkan i det sociokulturella perspektivet 

som sociala processer. Dessa sociala processer inleds på olika sätt i de båda områdena, 

men det är flera olika processer som sker i varje område. Båda områdena innehåller 

liknande sociala processer. Resultatet visar att båda områdena har ett flertal träffar med 

barngruppen och eller barngrupperna från förskolan i förskoleklassensmiljö. Detta för 

att barnen ska lära känna sina nya förskollärare, nya vänner och få möjlighet att bekanta 

sig med den nya miljön. Barnen får under några av träffarna även chansen att bekanta 

sig med barn som redan går i förskoleklass och får på så vis möjlighet att ta del av de 

äldre barnens erfarenheter av förskoleklassen. Enligt Säljö(2000) är det genom 

kommunikation och samspel med andra som vi har möjlighet att ta del av och lära oss 

av andra människors erfarenheter och kunskaper och därför kan dessa träffar med de 

barn som redan går i förskoleklass gynna de barn som senare ska börja förskoleklassen. 

 

Det framkom i resultatet att det leks en del lekar vid träffarna för att barnen ska lära 

känna varandra. Enligt Vygotskij (2001) är gemenskapen en viktig del i det 

sociokulturella perspektivet. Den insamlade empirin visade även att de äldre barnen fick 

lära de yngre hur det fungerar i förskoleklassen vid träffarna i skolan. I område 2 ses 

detta bland annat vid den observerade återträffen där de äldre barnen som precis börjat 

förskoleklass kommer tillbaka och gör ett återbesök på sin gamla förskola för att dela 

med sig av erfarenheter från sin övergång till de yngre barnen som är kvar i förskolan. 

Detta kopplas samman med det som Vygotskij (1978) beskriver som ett sociokulturellt 

perspektiv där det anses att vi genom samspel med andra människor lär oss om vår 

omvärld. 

 

Resultatet visade att både område 1 och 2 hade föräldramöten för att föräldrarna skulle 

delges information om barnens övergång från förskolan till förskoleklassen. Båda 

områdena bjöd dessutom in föräldrarna till överskolningssamtal där föräldrarna kan 

ställa frågor och få mer information men i område 1 är samtalet valfritt medan i område 

2 sågs överskolningssamtalen som obligatoriskt. Det sociokulturella perspektivet utgår 

enligt Vygotskij (1978) från att människor lär sig bäst i samspel med andra människor 

och därför är det viktigt att föräldrarna bjuds in till dessa träffar för att få möjlighet att 

lära sig mer om vad barnens övergång från förskola till förskoleklass kommer att 

innebära. 

 

Förskollärarna lär av varandra i samarbetet vid övergången från förskola till 

förskoleklass, de lär om varandras yrken och arbetsuppgifter. Vygotskij (1978) lyfter att 

lärande enligt det sociokulturella perspektivet sker i sampel med andra. Detta framkom i 

resultatet då respondenterna lyfte upp det positiva med samverkan eftersom de då bland 

annat får syn på varandras verksamheter. Samverkan skapar enligt resultatet ett samspel 
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mellan förskollärarna i de båda verksamheterna som lyfts fram som betydande för att 

barnen ska få en mjuk och bra övergång. 

 

9.2 Hur förskollärarna förbereder barnen inför övergången mellan 
förskola och förskoleklass 
I resultatet framkom det att både område 1 och 2 la stort fokus på att barnen skulle 

känna trygghet i gruppen både i förskolan och i sin nya förskoleklass. Att barnen ska 

känna trygghet i gruppen var något som lyfts fram i det sociokulturella perspektivet 

enligt Vygotskij (2001). För att tryggheten skulle infinna sig anordnades de olika 

träffarna inför övergången och förskollärarna poängterar att det är viktigt att de är 

uppmärksamma på om något barn behöver extra stöd. Lindö (2009) lyfter att i det 

sociokulturella perspektivet är den vuxnes stöd till barnen en viktig del i barnens 

utveckling i nya situationer. Säljö (2000) nämner både vikten av vuxnas stöd men även 

att andra barns stöd är viktig i den sociokulturella teorin. Detta visar även resultatet då 

respondenterna ser vikten av att barnen får stöd av vuxna och barn. Lindö (2009) lyfter 

att i det sociokulturella perspektivet ses den vuxne som ett viktigt stöd för barnen och 

detta var något som lyftes fram i studiens resultat. Förskollärarna i både förskolan och 

förskoleklassen fungerade enligt resultatet som ett stöd till barnen inför och vid 

övergången.  

 

I det sociokulturella perspektivet ses övergångar och samverkan som sociala processer 

och då blir kommunikationen en viktig del i arbetet. Vygotskij (2001) och Säljö (2000) 

nämner att kommunikation är en stor del i det sociokulturella perspektivet. Därför är det 

viktigt att förskollärarna och barnen gemensamt pratar om vad övergången kommer att 

innebära. I resultatet sågs detta bland annat då båda områdena anordnade ett flertal 

träffar mellan barnen, deras nuvarande förskollärare i förskolan och deras blivande 

förskollärare i förskoleklassen. Där kunde de få tillfällen att prata om övergången och 

allt som rör den.   

 

Det framkom även i resultatet att nya begrepp som skola och förskoleklass diskuteras i 

de olika barngrupperna för att barnen ska få kunskap om vad som menas med detta. 

Säljö (2000) skriver att i det sociokulturella perspektivet ses människor som 

meningsskapande och det är via begrepp som olika uppfattningar om omvärlden kan 

bevaras och utvecklas. I resultatet framkom det att barnen har olika mängd kunskaper 

om vad förskoleklassen kan vara. De har alla olika erfarenheter och Vygotskij (2001) 

nämner att ett begrepp utvecklas ständigt och att vid inlärning av ny kunskap är det 

viktigt att ha människor närvarande som kan hjälpa till att möjliggöra så mycket lärande 

som det är möjligt. I resultatet framkom det att barnen vid olika träffar fick möjlighet 

att prata med förskollärarna i förskolan, förskoleklassen och även barnen som går i 

förskoleklass. 

 

9.3 Fördelar och nackdelar med samverkan 
Det framkom i resultatet fördelar och nackdelar med olika gruppindelningar. En nackdel 

med att det är en barngrupp som bildar en förskoleklass kan enligt resultatet vara att 

barngruppen lär tillsammans och skapar en trygghet i gruppen och då blir det svårt för 

de enstaka barn som tillkommer utifrån att komma in i gruppen. I resultatet framkom 

det att en fördel med att det är en grupp som bildar en förskoleklass är att barnen redan 

innan övergången från förskola till förskoleklass är en sammansvetsad grupp som 

känner trygghet tillsammans. Vygotskij (2001) skriver att barn lär bäst tillsammans med 
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andra och att de skapas som individer i gruppen. Dessa tankar om det sociokulturella 

perspektivet stämmer överens med studiens resultat. 

 

Resultatet visade att förskollärarna i de olika områdena var nöjda med den samverkan 

de hade idag. Vidare framkom det i resultatet att den utvärdering som genomförs varje 

höst hjälper till att förbättra arbetet med samverkan inför och vid barnens övergång från 

förskola till förskoleklass. På båda områdena genomfördes dessa utvärderingar av en 

grupp bestående av förskollärare från förskolan, förskoleklassen, förskolechefer och 

eller rektorer. Säljö (2000) skriver att i det sociokulturella perspektivet är det med hjälp 

av kommunikation som erfarenheter kan utbytas. Detta är något som i ett 

utvärderingsmöte kan användas för att utveckla samverkan inför och vid övergången. 

De båda områdena såg många fördelar med den samverkan de använde sig av 

framförallt lyfte resultatet upp att de var en fördel att ha ett flertal träffar i den nya 

förskolemiljön för att barnen skulle börja lära känna sin nya omvärld.  

 

Vygotskij (1978) skriver om vikten av samspel med andra för att få kunskap. I båda 

områdena är det förskolecheferna som har spridit kunskapen om vikten av samverkan 

mellan förskolan och förskoleklassen. I resultatet framkom det att det i båda områdena 

förekom en drivande förskolechef som tog initiativ till att starta en samverkan mellan 

förskola och förskoleklass och detta såg båda områdena som fördelaktigt.   
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10 Diskussion 
Diskussionen innehåller resultatdiskussion och metoddiskussion. I resultatanalysen 

framgår varför resultatet ser ut som det gör. I metoddiskussionen framgår det hur 

metodvalet har påverkat resultatet och hur ett annorlunda metodval hade kunnat 

förändra resultatet. 

 

10.1 Resultatdiskussion 
Analysen av resultatet visar att i båda de undersökta områdena sker en samverkan 

mellan förskola och förskoleklass inför barnens övergång från förskola till 

förskoleklass. Analysen visar att alla de intervjuade förskollärarna anser att samverkan 

mellan förskola och förskoleklass inför barnens övergång från förskola till förskoleklass 

är väldigt viktig för att det ska bli en bra och mjuk övergång för barnen.  

 

I analysen av resultatet framgår det att både område 1 och område 2 använder sig av så 

kallade samverkansplaner. Alatalo, Meier och Frank (2014) kallar i sin forskning 

samverkansplaner för handlingsplaner och deras forskningsresultat visar att i en 

handlingsplan ska det finnas beskrivningar på hur och när samarbetet mellan förskola 

och förskoleklass ska ske och vad det ska innebära. I de olika samverkansplaner som 

ingår i vår studie framgår det att det finns ett huvudsyfte med samverkan vid barnens 

övergång och att detta handlar om att barnen ska känna trygghet. I samverkansplanerna 

beskrivs sedan de olika träffar och möten som barnen och föräldrarna erbjuds inför 

övergången från förskola till förskoleklass. De båda områdenas samverkansplaner 

skiljer sig något men det framgår att deras syften med samverkan har samma innehåll, 

att det är väldigt viktigt att barnen ska känna sig trygga inför och vid övergången. 

 

En annan viktig aspekt som framkommer i resultatet är att det behövs en drivande 

person, i de fall som framkommer i vår studie är det en förskolechef som bidragit till att 

förskolorna och förskoleklasserna har en samverkan sinsemellan och en gemensam 

fungerande samverkansplan att utgå ifrån. Om det inte hade funnits en drivande 

förskolechef i de olika områdena hade arbetet med samverkan troligen inte sett likadant 

ut men frågan är om det verkligen ska behövas att en förskolechef kliver in och tar 

ansvar för att det ska ske en samverkan mellan förskolan och förskoleklassen. Det borde 

ligga i förskolelärarnas intresse både från förskolan och förskoleklassens sida att 

försöka skapa denna samverkan oavsett, för att barnens ska ges bästa möjlighet till en så 

bra och mjuk övergång som möjligt från förskola till förskoleklass. 

 

En viktig aspekt som framkommer i analysen av resultatet är vikten av samspelet och 

samverkan mellan olika aktörer inför och vid barnens övergång från förskola till 

förskoleklass. Denna samverkan bidrar till att kunskaper och erfarenheter utbyts mellan 

förskollärare i förskolan och förskoleklassen och detta är något som det står i Skolverket 

(2010) att förskolan ska arbeta efter. I Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet 

(2014) framkommer även vikten av samverkan mellan förskolan och förskoleklassen för 

att det ska skapas en progression i varje barns lärande och detta är även något som 

framkommer i resultatet som viktigt. I analysen av resultatet framkommer vikten av att 

det sker ett samspel mellan förskolan, förskoleklassen och hemmet. Detta är även något 

som framkommer i Grants (2013) forskningsresultat. 

 

Hade något av områdena inte haft någon samverkan mellan förskola och förskoleklass 

hade resultatet troligen sett annorlunda ut eftersom det då bara funnits en 

samverkansform som framkommit i resultatet. Studiens syfte är att visa hur och på 
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vilket sätt två förskolor och förskoleklasser samverkar för att stödja barnens övergång. 

Det innebär att det hade varit svårt att besvara detta syfte om det enbart funnits ett 

samverkanssätt som framkommit i den insamlade empirin. 

 

I analysen av resultatet framkommer det att en viktig del i samverkan mellan förskolan 

och förskoleklassen att barnen är i fokus. Det är för barnens skull som samverkan sker 

och det är för att övergången ska bli så bra och mjuk som möjligt. Vikten av att 

övergången mellan förskolan och förskoleklassen är mjuk lyfter Myndigheten för 

Skolutveckling (2006). Ackesjö och Perssons (2014) forskningsresultat visar att barn 

upplever förändringar på olika sätt och att de kan vara oroliga över sin nya position i 

gruppen. I analysen av vårt forskningsresultat framkommer det att förskollärarna ser 

vikten av att barnen känner trygghet i gruppen och inför övergången. Det framkommer 

även att förskollärarna är medvetna om att de behöver vara ett stöd för barnen i 

övergången. 

 

10.2 Metoddiskussion 
Den metod vi valt har att använda oss av är intervjuer, observation och de dokument 

som kallas för samverkansplaner. Intervjuerna har utgjort det mesta materialet till 

studien och observationen och samverkansplanerna har kompletterat intervjuerna. Hade 

det varit observationen och samverkansplanerna som stått i fokus för studien och som 

sedan kompletterats med intervjuerna hade resultatet blivit annorlunda. Intervjuer 

handlar enligt Denscombe (2009) om att samla in respondenternas åsikter och det är det 

som vår studie utgår ifrån. Hade vi då valt att utgå från de skrivna dokument om 

samverkan som kallas samverkansplaner hade det ändrat fokuset från hur samverkan 

sker och förskollärarnas åsikter om det till hur det borde gå till. Observationen kunde 

inte heller vara det vi utgick ifrån eftersom det enbart skedde en observation och utifrån 

det som Denscombe (2009)  skriver om att det som framkommer i observationen är ofta 

förkortat och det som vi valt att fokusera på. 

 

För att välja ut respondenter tog vi hjälp av två förskolechefer som tog kontakt med 

förskollärare inom respektive område. Detta har påverkat resultatet eftersom de fick 

veta syftet med studien och valde förskollärare som hade kunskap om ämnet. Detta var 

positivt i den bemärkelsen att vi ville ha förskollärare med erfarenheter om ämnet 

samtidigt som resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade fått förskollärare med och 

utan erfarenhet av övergången mellan förskola och förskoleklass. Det kan även vara så 

att förskolecheferna kan styra resultatet med de respondenter som de väljer eftersom de 

kan välja förskollärare med samma åsikter som de har själv. Vi valde att ta hjälp av 

förskolechefer i valet av förskollärare att intervjua eftersom vi litar på att de kan vara 

professionella i sitt val av förskollärare och välja de med erfarenheter av ämnet.   

 

Ett metodval som har påverkat hur resultatet ser ut är att vi valde att använda oss av 

ljudupptagning vid intervjuerna. Detta har bidragit till att vi fått mer material från varje 

intervju än vad vi skulle fått om det enbart skrev ner respondenternas svar. Kihlström 

(2007) och Denscombe (2009) skriver att det underlättar att använda ljudupptagning vid 

intervjuer och detta är något som vi håller med om och som gjorde att vi enkelt kunde 

spola tillbaka och stoppa inspelningen vid transkriberandet av intervjuerna. Om 

ljudupptagning vid intervjuerna inte hade skett anser vi att mycket av den information vi 

fått fram ur intervjuerna hade saknats. Detta eftersom det är svårt att hinna skriva ner 

allt som sägs och det missas mycket och detta är något som Kihlström (2007) lyfter. Att 

använda ljudupptagning vid intervjuerna är något som ökar reliabiliteten på studien 

nämner Kihlström (2007) och detta är något som vi håller med om eftersom vi kan höra 
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om vi ställt ledande frågor och eftersom det blir enklare att inte egna tolkningar ska 

påverka materialet. Vid transkriberingen av inspelade intervjuer är det lätt att stanna och 

spola tillbaka. Vid anteckningar under intervjuerna är det enkelt att det blir egna 

tolkningar av respondentens svar som antecknas och inte det som sägs nämner 

Kihlström (2007). 

 

En annan aspekt som Kihlström (2007) nämner som påverkar reliabiliteten och 

tillförlitligheten i studien är att vara två vid intervjuer och observationen. I denna studie 

har vi valt att deltaga båda två vid alla intervjuer och observationer. Detta för att få fler 

infallsvinklar och för att underlätta för den som intervjuar eftersom det enligt 

Denscombe (2009) kan vara svårt att som intervjuare uppfatta det som sker och 

samtidigt hålla koll på frågorna. 

 

Vi har enbart valt att utgå från två olika samverkanssätt och lyfta upp hur förskollärarna 

beskriver att de arbetar. I studien var det tänkt att det skulle ingå två observationer. 

Tyvärr blev den ena inställd på grund av sjukdom. Den observeringen som uteblev var 

av ett utvärderingsmöte. Vi fick istället ta del av deras protokoll från mötet. Detta kan 

ha påverkat resultatet eftersom vi inte fick vår bild av mötet utan nu fick ta del av det 

som de valde att skriva ner. Eftersom observationer handlar om det som vi valt att 

fokusera på som Kihlström (2007) skriver kan detta ha påverkat hur användbart 

materialet som vi fick var. Samtidigt ansåg vi att det var bättre att få protokollet som vi 

blev erbjudna än att inte ha något material alls. 

 

Vi har under studiens gång varit noggranna med de fyra huvudkraven som Björkdahl 

Ordell (2007) lyfter om de forskningsetiska principerna och även anonymiteten som 

Hermerén (2011) nämner. De som har deltagit har fått välja om de ville delta och vi har 

sett till att alla som deltagit inte ska gå att identifiera. Därför ingår inga namn på orter, 

förskolor, avdelningar och förskollärare. Inte heller någon information om kön, ålder 

och erfarenhet har framgått i studien eftersom vi inte anser att det är relevant för 

resultatet. Vi har även sett till att vara ärliga och skapa bra relationer mellan oss och de 

som deltagit. Denscombe (2009) skriver om vikten av ärlighet vid en studie och detta är 

något som vi utgått ifrån. Därför ingår inget av det material så som samverkansplanerna 

och protokollen som bifogade filer eftersom vi inte meddelat respondenterna om detta 

vid insamlandet av materialet. 

 

10.3 Yrkesrelevans  
Studiens resultat visar att det behövs en samverkan mellan förskolan och 

förskoleklassen inför och vid barnens övergång till förskoleklassen. Detta eftersom en 

samverkan kan skapa en bra och mjuk övergång för barnen. En mjuk övergång för 

barnen skapas genom att de förbereds inför förskoleklassen och övergången och 

studiens resultat visar att förberedelser av barnen kan ske genom en samverkan mellan 

förskolan och förskoleklassen. Denna samverkan sker inte enbart mellan de vuxna i de 

båda verksamheterna utan sker även mellan barnen och mellan barn och vuxna. En 

annan aspekt vi tar med oss i det kommande yrket är att om både förskollärare i 

förskolan och förskoleklassen och förskolecheferna vill skapa en trygg och mjuk 

övergång för barnen så är det möjligt. Det behövdes i studiens båda 

undersökningsområden en driven person som startade arbetet inför övergången och som 

sedan fick med resten av de vuxna. Genom att det finns drivande vuxna och en ständig 

vilja att bli bättre i arbetet med att förbereda barnen så utvecklas samverkan.  
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Vi har lärt oss och tar med oss till kommande yrke att barnen genom att samverkan sker 

blir förberedda inför övergången från förskola till förskoleklass och känner trygghet vid 

den. Om samverkan inte skett hade barnens förutsättningar sett olika ut. Alla barn har 

inte varit i kontakt med förskoleklassen innan och därför hade vissa barn inte vetat vad 

de skulle komma till för verksamhet efter sommaren. I resultatet framkommer det att 

barnen inte enbart förbereds genom att ha träffar utan genom att förskollärare finns där 

som stöd för barnen vid allt arbete inför övergången. Inför det kommande yrket tar vi 

med oss det som samverkansplaner och förskollärare lyfte fram och det är att barnen 

känner trygghet inför övergången. Om barnen får komma i kontakt med den nya miljön 

och de nya människorna så kan det hjälpa barnen att känna trygghet vid övergången och 

den blir på så vis lättare och mjukare för barnen.  

 

10.4 Förslag på framtida forskning 
Ett framtida forskningsområde kan vara att jämföra olika sätt som samverkan sker 

mellan förskola och förskoleklass eller att forska vidare på att lyfta fram hur flera olika 

förskolor och förskoleklasser runt om i Sverige samverkar vid övergången från förskola 

till förskoleklass. Ett annat framtida forskningsområde kan vara att intervjua barn 

istället och se på övergången ur ett barns perspektiv. Det går även att forska vidare på 

vad en för barnen “mjuk” övergång egentligen innebär. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

3. Finns det något samarbete med förskoleklassen/förskolan inför barnens övergång? 

4. Hur ser samarbetet ut? Berätta! 

5. Hur arbetar ni med barnen inför övergången till förskoleklass? 

6. Beskriv gärna förväntningar som du tror att barnen har inför övergången? 

7. Hur tror du att barnen upplever övergången? 

8. Ser samverkan olika ut från år till år eller finns det en gemensam plan för hur den ska 

gå till? 

9. När samverkan och överlämning sker är den bara mellan förskollärarna från förskolan 

och förskoleklassen eller är även barnen delaktiga? Berätta! 

10. Skulle du kunna berätta om några fördelar och nackdelar med den samverkan som 

finns idag? 

11. Upplever du att det finns något som behöver utvecklas för att övergången ska bli 

bättre och mjukare för barnen? 

12. Hur ser du på att det är en/två förskolegrupper som bildar en förskoleklass? 

 

(Från hur många olika förskolor lämnas barnen vidare till er förskoleklass? - 

förskoleklass som tredje fråga) 

 

Vi har inga fler frågor är det något mer som du vill tillägga? 

  



  
 

II 

 

Bilaga B Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser termin sju på förskollärarprogrammet i Växjö. Vi håller på 

att skriva vårt självständiga arbete. Det ämne vi skriver om är samverkan vid 

övergången mellan förskola och förskoleklass.  

 

Syftet med studien är att undersöka två olika förskolor och hur deras samverkan med 

respektive förskoleklass fungerar inför och vid övergången från förskola till 

förskoleklass och även jämföra dessa två arbetssätt.  

 

Studien är av kvalitativ karaktär, vilket innebär att vi kommer att använda intervju som 

datainsamlings instrument. Intervjun kommer att ske på din arbetsplats och ta cirka 45 

minuter. Vi kommer att spela in hela intervjun. Detta för att vi ska få möjlighet att hinna 

transkribera hela intervjun och för att vi ska kunna gå tillbaka och lyssna så att vi inte 

har fört samtalet åt något håll.  

 

Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och att du kan avbryta deltagandet när du vill. Dina uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och vid medverkan kommer du att vara anonym. 

Resultatet kommer enbart att användas för forskningsändamål och det är enbart vi, vår 

handledare och examinator som kommer att få ta del av det. När arbetet är godkänt så 

kommer materialet från intervjuer att tas bort.  

 

Hela arbetet kommer när det att godkänt att publiceras i Linnéuniversitets 

publiceringssystem DiVA för att lagras där.  

 

Har du några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss för mer information.  

 

Vi hoppas att du vill medverka i vår undersökning.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Jennie Arnesson  xxxxxxx@student.lnu.se  xxx-xxx xx xx  

 

Elin Krantzén  xxxxxxx@student.lnu.se  xxx-xxx xx xx 
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