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Sammanfattning 
 
Syfte  
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och 
förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass. 
 
Frågeställningar 
 

• Vilka uppfattningar finns hos lärarna om barnets övergång mellan förskola och 
förskoleklass? 
 

• Hur samverkar lärare i förskola och förskoleklass med varandra vid barnets övergång 
från förskola till förskoleklass? 

 
• Finns det faktorer som inverkar på barnets övergång mellan de olika verksamheterna 

enligt lärarna? 
 

Metod 
I studien har kvalitativ metod använts. Intervjuerna har genomförts med tre förskollärare från 
förskolans verksamhet och med två förskoleklasslärare från förskoleklassens verksamhet. 
Samtliga respondenter är från samma kommun. 
  
Resultat 
I resultatet presenteras lärarnas samverkan med varandra vid en övergång. Faktorer som 
lärarna uppfattar påverkar hur övergången blir för det enskilda barnet handlar om lärarnas tid, 
ekonomi och läroplaner. Slutsatsen är att samverkan mellan verksamheterna brister vilket 
påverkar barnet negativt. Lärarnas samverkan och tid påverkar hur många gånger barnet får 
besöka förskoleklassen eller lärarna besöker förskolan. Samverkan skiljer mellan 
verksamheterna och det finns inga direktiv för hur en övergång ska vara. 
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INLEDNING 
Studien syftar till att undersöka hur lärare i förskola och förskoleklass samverkar med 
varandra vid en övergång. Ämnet är aktuellt därför att läroplanen för förskolan reviderades 
2016 och förstärkte kapitlet som handlar om samverkan vid en övergång. Skolverket (2014, s. 
8) nämner att förskolan och skolan har ett gemensamt uppdrag och det är att samverka med 
varandra för det enskilda barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Det är 
viktigt att ta tillvara och bygga vidare på de kunskaper barnet erövrat i den tidigare 
verksamheten. Skolverket lyfter att en kontinuerlig samverkan ska ske från båda 
verksamheterna för barnets bästa. En övergång mellan förskola och förskoleklass är en viktig 
händelse i barnets liv. Övergången kan bidra till inkludering och delaktighet men brister 
samverkan kan den i stället bidra till exkludering för det enskilda barnet. Lärarna behöver 
lyssna in barnets frågor, dess önskemål, förväntningar och oro inför övergången. Barnet 
behöver bli delaktigt i övergångsprocessen för att känna sig inkluderad. Det är därför viktigt 
att förskola och förskoleklass organiserar övergången tillsammans och att lärarna är 
förberedda. Enligt Skolverket är det den bästa övergången för det enskilda barnet.  
 
I studien fördjupar vi oss i ämnet för att ta reda på hur en övergång ser ut i praktiken. I studien 
är vi intresserade av hur lärare uppfattar barns övergång mellan förskola och förskoleklass. 
Undersökningsområdet anser vi är relevant för att utbildningen inte har diskuterat olika 
dilemman vid övergången men också för att läroplanen reviderades eftersom samverkan inte 
fungerar mellan verksamheterna. Därför blev vi intresserade av hur övergången går till i 
praktiken och hur lärarna från de olika verksamheterna samverkar vid den. Det har tagits del 
av internationell och nationell forskning kring övergången mellan förskola och förskoleklass. 
Helena Ackesjö har studerat ämnet i olika sammanhang och är en av Sveriges ledande 
forskare inom barns övergångar mellan verksamheter. Därför ser vi ett behov av att få lärares 
uppfattning om övergången och hur verksamheterna samverkar med varandra. Studien 
kommer undersöka hur övergången går till i verksamheterna och jämföra det med tidigare 
forskning och Bronfenbrenners teori. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och 
förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass. 

Frågeställningar 
 

• Vilka uppfattningar finns hos lärare om barnets övergång mellan förskola och 
förskoleklass? 
 

• Hur samverkar lärare i förskola och förskoleklass med varandra vid barnets övergång 
från förskola till förskoleklass? 

 
• Finns det faktorer som inverkar på barnets övergång mellan de olika verksamheterna 

enligt lärarna? 
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TEORETISK RAM 
För att kunna belysa faktorer kring barnets övergång mellan förskola och förskoleklass samt 
hur lärare i de olika verksamheterna samverkar och uppfattar barnets övergång används 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som ram för studien. Eftersom teorin tar upp 
olika nivåer som påverkar varandra ser vi den som användbar för att kunna beskriva faktorer 
som har med de olika nivåerna att göra. 

Utvecklingsekologi 
Urie Bronfenbrenner är företrädaren för den utvecklingsekologiska teorin. I teorin betonas 
människans utveckling i samspel med sin miljö. Den hjälper oss att förstå viktiga aspekter 
inom miljön som är avgörande för att främja en individs utveckling mot att bli kompetenta 
och harmoniska samhällsmedborgare (Andersson 1986, s. 8). 
 
Bronfenbrenner (1979, s. 3) förklarar sin teori som ett set med ryska dockor och att varje nivå 
befinner sig inuti den andra och längst in befinner sig barnet. Bronfenbrenner beskriver fyra 
ekologiska hierarkiska nivåer som påverkar barnets uppväxt och miljö. Nivåerna samspelar 
med varandra och det som påverkar en nivå påverkar även de andra. Barnets livssituation 
påverkas av en mängd olika aspekter, exempelvis familj, kamrater, miljö och lagar. 
Andersson (1986, ss. 20-21) nämner att det är viktigt att förstå de olika relationerna mellan de 
olika nivåerna och att barnets utveckling är beroende av dem. Exempelvis hur ett barn 
presterar i skolan kan bero på barnets förutsättningar i miljön. Det kan även bero på i vilken 
grad hem och skola samverkar med varandra.  
 
De olika nivåerna benämns: mikro-, meso-, exo- och makronivån. Mikronivån är situationer 
runt barnet som påverkar det direkt. Det innebär den livssituation som barnet befinner sig i 
vid en viss tidpunkt i livet. Mikronivån betyder att det finns en relation mellan barnet och den 
miljön det vistas i. Flera mikronivåer samspelar med varandra och bildar tillsammans 
mesonivån. Mesonivån är individens utvecklingsmöjligheter, exempelvis hur barnet 
samspelar med sina vänner eller hur det fungerar i familjen och andra närmiljöer. Exonivån är 
situationer som påverkar barnet indirekt, exempelvis ett skolbyte. Makronivån är den nivån 
som omfattar kultur, samhällsinstitutioner samt samhällspolitik, exempel på makronivå är 
landets lagar som ska följas (Von Tetzchner 2016, s. 51). Se figur 1. 

Figur 1. Vår tolkning av Bronfenbrenners teori. 
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Lau och Ng (2014, s. 426) beskriver att exonivån innefattar händelser som indirekt berör 
barnet fast påverkar barnets situation ändå. Sker en förändring för barnet i mikronivå, sker en 
förändring i exonivå och tvärtom. Barnet blir indirekt påverkat i alla situationer för att 
nivåerna samspelar med varandra.  
 
Bronfenbrenner (1979, ss. 210-211) förklarar att den mest kritiska länken mellan två nivåer är 
när en person förflyttar sig från en miljö till en ny miljö. Han nämner ett exempel där ett barn 
går första dagen till förskoleklass utan vårdnadshavare eller personal. Barnet blir en direktlänk 
mellan de två mikronivåerna förskola och förskoleklass. Barnet blir automatiskt förflyttat till 
en ny mikronivå och blir ensam i processen. För att förflyttningen ska bli enklare för barnet 
behöver det få med sig viktiga aspekter från tidigare mikronivå, exempelvis kamrater eller 
personal. Om barnet får med sig anknytningspersoner i övergången skulle en långsiktig 
process skapas från en mikronivå till en annan. Samspelar de olika mikronivåerna med 
varandra bildar det mesonivån. Barnet blir förberedd på sin övergång mellan nivåerna och 
hinner anpassa sig till det nya systemet.  
 
I studien kommer Bronfenbrenners ekologiska teori användas som ett systematiskt ramverk 
för att förstå vilka aspekter som avgör hur en övergång blir för det enskilda barnet. 
Mikronivån innebär hur en övergång blir för det enskilda barnet. Exonivån innebär samverkan 
mellan förskola och förskoleklass och den sistnämnda är makronivån. Det innefattar skolans 
och förskolans ekonomi, läroplaner samt lärarnas tid. Det är faktorer som kan påverka hur en 
övergång blir för det enskilda barnet. I studien kommer inte mesonivån nämnas därför att den 
inte kan kopplas till studiens syfte.  
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BAKGRUND 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, ss. 13-14) beskriver att förskollärarna i 
förskolan ska samverka med förskoleklassens, skolans och fritidshemmets personal för att 
stödja barnets lärande och utveckling. Vid en övergång från förskola till förskoleklass ska de 
olika verksamheterna utbyta erfarenheter och information med varandra, för att skapa 
sammanhang och kontinuitet i barnets utveckling. Samverkan ska finnas för att förbereda 
barnet och dess vårdnadshavare inför övergången till förskoleklass. Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, rev. 2016, s. 16) nämner också 
att förskoleklassen ska samverka med förskolan och grundskolan.  
 
Skolverket (2016) beskriver de olika skolformerna på sin webbsida. Där redogörs det att 
förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. Förskoleklassen är 
inte obligatorisk men erbjuder sexåringar tre timmar pedagogisk verksamhet per dag. Syftet 
med verksamheten är att den ska förbereda barnet för den obligatoriska skolan. Några 
betydelsefulla delar i förskoleklassens verksamhet är lek och skapande. Verksamheten ska 
utgå i från en helhetssyn på varje enskilt barn och dess behov. Ackesjö (2011, ss. 22-23) 
bekräftar det genom att beskriva att förskoleklassens tydliga uppdrag är att konstruera en bro 
mellan förskola och den obligatoriska skolan. Förskoleklassens verksamhet ska inte efterlikna 
förskolans men heller inte likna skolverksamheten. Den ska samla sexåringar och förbereda 
dem inför skolstarten.  
 
I 9 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att barnet ska förberedas på skolstart och 
fortsatt utbildning i förskoleklass. Enligt Skolverkets webbsida (2016) ska förskoleklassen 
baseras på fri lek, barnets intressen och nyfikenhet. Utifrån Skollagen och Skolverket menar 
Ackesjö (2013, s. 2) att förskoleklassen har dubbla uppdrag. Förskoleklassen ska vara skild 
från förskolan och skolan men måste samverka med de båda verksamheterna för det enskilda 
barnets bästa.  
 
När utredningen om en ny lärarutbildning (SOU 2008:109, s. 244) publicerade sin rapport 
framkom det att nästan alla barn går i förskoleklass och att det är en viktig övergångsfas för 
barnet. De får en introduktion i skolans värld fast på ett lekfullt och lustfyllt sätt för att möta 
skolans krav. Ackesjö (2016, s. 176) påpekar att den pedagogiska poängen med förskoleklass 
är att barnet under ett helt läsår kan pendla mellan förskoleklass och förskola. 
Förskoleklassens mål är att det ska bli en succesiv övergång mellan lek och lärande till 
skolans undervisning och rutiner. Genom en gradvis övergång kan förskoleklassen skapa ett 
mjukt möte mellan de olika verksamheterna.   

Tidigare forskning 
Ackesjö (2014 ss. 15-16) förklarar en mjuk övergång. Det innebär att de olika skolformerna 
ska likna varandra för att barnet ska veta vilka rutiner som finns. Lärarna i de olika 
verksamheterna kan använda sig av liknande arbetssätt, vilket underlättar för barnet om det 
endast behöver byta lokal vid en övergång. En mjuk övergång kan även vara att 
förskoleklassläraren kombinerar lek med undervisning för att på ett lugnt sätt låta barnet möta 
skolans värld. Hon menar att många barn upplever övergången mellan verksamheterna som 
problematisk, hotfull och svår. Får barnet extra stöd och hjälp av lärarna i övergångsprocessen 
slipper barnet uppleva de känslorna. Enligt Ackesjö (2014, s. 93) pendlar barnet mellan de 
olika skolformerna under en längre tid. Barnets förväntningar och erfarenheter får möjlighet 
att beprövas. Hon förklarar vidare att barnets övergång ska ses som en spiralformad process 
som ska få tid att växa. Processen tar lång tid, den startar första gången som förskollärarna har 



 

6 
 

en dialog om övergången med barnet. Processen slutar långt efter att övergången har skett och 
barnet befinner sig i den nya verksamheten. Därför är det viktigt att ge barnet möjligheter till 
att besöka förskoleklassen flera gånger innan de själva börjar där. När de besöker den får det 
chans att reflektera över den nya verksamheten och sin nya roll som förskoleklassbarn. 

Övergångsprogram 
Dockett och Perry (2016, s. 311) har genomfört en studie som heter Supporting Children's 
Transition to School Age Care. Den handlar om övergångsprogram som används av skolor i 
Australien. De anser att om övergångsprocessen ska bli bra för barnet behövs ett 
övergångsprogram. Resultatet visade att övergångsprogram är uppskattat av barn, 
vårdnadshavare, lärare och rektorer för att det tydligt beskriver hur en övergång ska 
genomföras. De klargör att människan gör många övergångar under sin livstid. Vid en 
övergång ändrar människan sin roll inom specifika områden i samhället. Exempelvis är 
utbildningsövergångar en viktig process där människans roll och identitet flyttar in i nya 
pedagogiska miljöer. Ackesjö (2016, ss. 140-141) beskriver också att i Australien finns det ett 
förberedande program och ett övergångsprogram. Det förberedande programmet fokuserar på 
att barnet ska få bekanta sig med skolan innan de själva blir förskoleklassbarn. Exempelvis 
olika förberedande aktiviteter som pågår under en längre tid. De anser att övergången är en 
individuell process och fokus hamnar därför på individens behov. De påpekar också att 
övergången ska vara en process som tar lång tid. Reichmann (2011, ss 24-28) har genomfört 
en studie i Tyskland. Resultatet visade att om barnet får besöka förskoleklassen en gång i 
veckan i 10 veckor anpassar de sig snabbt till förskoleklassens verksamhet. De behövde inte 
någon anpassning alls vid skolstart medan barnet som endast hade besökt skolan tre gånger 
innan skolstart behövde flera veckors anpassning efter skolstarten. 
 
Ackesjö (2014, s. 19) beskriver resultatet av studier som har genomförts i Australien och 
Tyskland. Länderna fokuserar på övergångsprogram som underlättar arbetssätt och rutiner 
mellan skolformerna vid barnets övergång. Ett argument till övergångsprogram är att det 
skapas en samverkan mellan förskola och förskoleklass. Barnet får kontinuerligt besöka 
skolan och kan knyta an på samma sätt som den har gjort till förskolan. Det är en effekt som 
påverkar barnet positivt vilket bidrar till en ökad skolframgång i slutet av läsåret. Resultatet 
visade att när barnet får göra flera förberedande besök i förskoleklassen mår det bättre än det 
barnet som inte gör förberedande besök. Barnet blir även mer anpassat till den nya 
verksamheten. För att samverkan mellan förskola och förskoleklass ska fungera ska 
kommunikation mellan parterna finnas. I ett överskolningssamtal ska lärarna diskutera barnets 
förmågor och läroplansfrågor. Lärarna i förskoleklass ska ha en förberedande planering för 
den kommande barngruppen. 

Samverkan mellan förskola och förskoleklass 
Enligt Grundskoleutredningen (SOU 2015:81, s. 62) var intentionerna med 
förskoleklassreformen att förskolans pedagogiska förhållningssätt skulle ha inflytande och 
påverka skolan. Dock har de olika verksamheterna haft kvar sina vanor och traditioner. 
Utredningen påstår att förskoleklassen definieras som en egen ö jämförelse med förskolan och 
grundskolan. Utredningen visade att samverkan mellan de olika verksamheterna är svårare än 
förväntat. Ackesjö (2016, ss. 53-54) refererar till utredningen och redogör att det är brist på 
samverkan mellan förskola och förskoleklass. Hon anser att det utgör ett hinder för 
utvecklingen av undervisningen i förskoleklass. Det är även brist på samverkan kring 
information om det enskilda barnet vid en övergång. Det kan bero på att förskolan och skolan 
är två olika skolsystem och lärarna i de olika verksamheterna tillhör också de olika 
skolsystemen. En följd som uppstår är att kommunikationen mellan lärarna i verksamheterna 
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är begränsad. Eftersom bristen på samverkan finns, blir det även ett problem vid överlämning 
av information om det enskilda barnet. Ackesjös studie visar att när lärarna samlas för att 
samtala kring barnet, tenderar samtalen att bli gruppfokuserade. Fokus förflyttas från det 
enskilda barnet och hamnar i stället på hur barngruppen fungerar. Lärarna från 
verksamheterna måste våga samtala kring det enskilda barnets förmågor. De måste också 
kunna samtala om hur deras verksamheter ser ut. Hon påpekar att samverkan brister mellan 
lärarna och det påverkar barnets övergång negativt. Anledningen till att samverkan mellan 
verksamheterna brister är för att de har inte har insikt i varandras verksamheter. Lärarna vet 
inte vad barnet gör i förskoleklass och tvärtom (Ackesjö 2016, ss. 53-54).  
 
Samverkan mellan de olika skolformerna är ett problem nationellt och internationellt. Därför 
har Europaparlamentet rekommenderat att samverkan mellan förskola och förskoleklass ska 
förstärkas. Lärarna ska utbyta undervisningsmetoder med varandra för att skapa kontinuitet 
för barnet. Får läraren i förskoleklass skriftlig information om det enskilda barnets förmågor 
innan barnet börjar kan den anpassa undervisningen till barnets nivå. Dock beskriver hon att 
det sällan sker i verksamheterna (Ackesjö 2016, s. 54).  
 
Wiechel (1983, ss. 106-107) påpekar att det är viktigt att lärarna eftersträvar kontinuitet vid 
övergången från förskola till förskoleklass och en gemensam syn på barnet. Hon förklarar 
vidare att det finns ett antal olika faktorer som ligger bakom deras brist på samverkan. Dessa 
är arbetssätt, undervisningsmetod samt innehåll och de bör efterlikna varandra i 
verksamheterna. Arbetssättet i förskoleklass bör utgå från arbetssättet i förskolan och ska 
bygga vidare på barnets erfarenheter. Dessutom bör undervisningen utgå från barnets initiativ 
och inte vara styrt av förskoleklassläraren. Samverkan mellan de olika verksamheterna måste 
utökas och fördjupas och ska gälla alla inblandande barnet, lärare och vårdnadshavare.     
 
Förskollärarna och förskoleklasslärarna har olika uppfattningar om sina lärarroller. 
Förskoleklassläraren ser sig själv som den pedagogen som ska lära barnet att läsa, skriva och 
räkna. Förskolläraren upplever sig däremot som den som ska tillfredsställa barnets sociala och 
emotionella behov. Verksamheterna har olika arbetssätt, i förskolan är det friare och barnet får 
välja aktiviteter och kamrater. Det får också röra sig friare och uttrycka sina känslor mer än i 
förskoleklass. Det medför att lärarna i förskolan får se mer av barnets personlighet än lärarna i 
förskoleklass (Wiechel 1983, ss. 105-106). 

Förberedelser inför att börja förskoleklass 
Markström (2005, ss. 176-177) redogör för lärarnas tankar om övergången mellan förskola 
och förskoleklass. Hon beskriver att förskoleklasslärarna har specifika krav på barnet vid en 
övergång från förskolan till förskoleklass. Det medför att pedagogen i förskolan måste 
förbereda barnet på olika sätt och på olika moment som det anses ska klara av i förskoleklass. 
Exempelvis att barnet ska klara av sina toalettbesök själv eller kunna bära sin egen matbricka 
i matsalen. Det kan medföra att förskoleklassen ses som ett hot mot barnet till skillnad från 
förskolan där det får hjälp av förskollärarna med vardagliga saker. Förskollärarna behöver 
förbereda barnet tidigt i förskoleåldern för att det ska kunna agera utefter kraven som finns 
när det börjar i förskoleklass. Utöver övergången mellan förskola och förskoleklass behöver 
barnet dessutom skolas in i fritidshemmet. Det medför att barnet behöver skolas in i två olika 
verksamheter vid förflyttningen från förskolan.  
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Yttre villkor som påverkar övergången 
Enligt Ackesjö (2015, ss. 7-9,12) finns det yttre faktorer som påverkar hur en övergång blir 
för det enskilda barnet. Faktorerna kan vara barnantal eller upptagningsområde. Är förskolan 
placerad ute på landet finns det oftast inte många skolor runt omkring och barnet hamnar 
automatiskt i en skola. Resultaten av hennes forskning visade att skolledningen försöker 
genomföra den bästa övergången för det enskilda barnet. De argumenterar för att flera barn 
från samma förskola ska hamna i samma förskoleklass, de anser att barnet får behålla sitt 
kamratskap och det är det viktigaste. Ett annat starkt argument från skolledningen är att barnet 
kan lägga energi på lärprocessen i stället för att behöva skapa nya relationer till andra barn. 
De drivs av en föreställning att barnet ska ha kvar sin sociala trygghet vid övergången. 
Slutsatsen av hennes studie är att övergången utgör en komplicerad väv där yttre villkor som 
barnantal och upptagningsområde påverkar övergången.   
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METOD 
I följande avsnitt redogörs för varför kvalitativ metod och intervju som datainsamlingsmetod 
har valts. Därefter presenteras urvalet, forskningsetiska principer och hur studiens analys har 
genomförts. 

Vetenskapsteori 
Den här studien tar sin ansats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Thurén (2007 ss. 94-97) 
beskriver att hermeneutik innebär att människan känner, tänker och upplever saker på olika 
sätt. Människor kan sätta sig in i varandras känslor och upplevelser med hjälp av empati och 
igenkännande. Han menar att forskarens förförståelse har påverkan i undersökningen eftersom 
att det är forskaren som tolkar materialet. Olika forskare tolkar olika. Forskaren måste ha 
erfarenhet av en känsla för att kunna förstå hur människor känner och kunna placera känslan i 
rätt sammanhang. Studien syftar till att forska kring vad lärarna anser om övergången för det 
enskilda barnet. Utifrån respondenternas svar kommer det att beskrivas hur verksamheterna 
samverkar med varandra vid en övergång. Därför är ett hermeneutiskt synsätt utgångspunkten 
i studien, lärarnas svar kommer analyseras och därefter görs en tolkning av dem i 
resultatdelen.  

Kvalitativ metod 
Eftersom studien avser att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och 
förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass har vi valt att 
använda kvalitativ metod och intervju som datainsamlingsverktyg. Bryman (2011, ss. 371-
372) förklarar att en kvalitativ forskning utgår från respondentens perspektiv, vad de uppfattar 
och anser är betydelsefullt för studien. En kvalitativ forskare eftersträvar att kunna sätta sig in 
i respondenternas perspektiv, för att kunna uppfatta situationen på samma sätt som de gör. 
Trost (1997, ss. 15-16) tydliggör att en kvalitativ metod kan användas om forskaren vill förstå 
hur människor resonerar eller reagerar i situationer.  

Semistrukturerad intervju 
I studien har semistrukturerade intervjuer använts för att respondenternas egna erfarenheter 
och tankar ska studeras. Bryman (2011, ss. 415-416) beskriver att semistrukturerade 
intervjuer innebär att forskaren har specifika områden som ska beröras och respondenterna 
har stor frihet att besvara som de vill. Intervjuaren använder sig av en intervjuguide som följs 
under samtalet men det finns också utrymme för att ställa följdfrågor utifrån respondenternas 
svar. Intervjuprocessen kan därför beskrivas som flexibel. Det som respondenten upplever är 
viktigt vid händelser, mönster och beteenden studeras. Semistrukturerade intervjuer innebär 
hur respondenten upplever, tolkar och beskriver den värld som är runt omkring dem. Om 
forskaren har ett tydligt syfte med sin undersökning kan de med fördel använda 
semistrukturerade intervjuer för att få svar på sina frågeställningar. För att kunna se ett 
mönster är det viktigt att ställa samma frågor till flera respondenter som exempelvis har 
samma yrke. Därför genomfördes semistrukturerade intervjuer i studien. Det var för att 
studera lärares uppfattningar om övergången mellan förskola och förskoleklass. Metoden 
valdes också för att följdfrågor kunde ställas för att få en djupare förståelse kring ämnet. 
 
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjufrågorna delades in i 
tre områden utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, mikro-, exo- och makro 
nivå. Det första området innefattade centrala förhållanden för barnet vid en övergång, det 
andra om samverkan mellan de olika verksamheterna. Det sista området innefattade andra 
faktorer som kan påverka hur en övergång blir, exempelvis lärarnas tid, förskolans eller 
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skolans ekonomi och läroplaner. Därefter ställdes det frågor som berörde områdena. Frågorna 
var öppna för att möjliggöra följdfrågor och för att respondenterna skulle kunna besvara 
omfattande. Bryman (2011, s. 419) beskriver att en intervjuguide kan innebära en kort lista på 
vilka frågor respondenten ska besvara. När forskaren utformar en intervjuguide är det viktigt 
att frågorna innefattar en viss ordning och de områden som hör ihop med varandra ska komma 
i följd. Dock måste intervjuaren använda ett begripligt språk för att respondenten ska förstå 
frågorna korrekt. Intervjuaren ska inte ställa ledande frågor eftersom att det är 
intervjupersonens perspektiv som ska studeras.  

Urval 
Studiens urval av respondenter är lärare som arbetar på förskolor och i förskoleklass och vi 
har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Trost och Hultåker (2016, ss. 31-32) beskriver att 
ett bekvämlighetsurval är när forskaren väljer personer som är relevanta för studien och vill 
ställa upp. I stället för att hitta nya personer väljs någon kontakt sen tidigare. Ett medvetet 
urval genomfördes och personerna som utsetts är utbildade förskollärare eller grundskollärare. 
Lärarna arbetar med barn i åldern som berör vårt syfte, nämligen femåringar och sexåringar. 
Irrelevanta aspekter som ålder, kön eller hur länge de arbetat i verksamheten har inte haft 
någon påverkan på urvalet. Intervjuerna genomfördes med fem utbildade lärare, fyra 
förskollärare och en grundskolelärare. Två lärare arbetar i förskoleklass och tre lärare arbetar i 
förskolan.  Samtliga lärare arbetar med övergången till förskoleklass varje vårtermin. Lärarna 
arbetar på olika förskolor och skolor i en kommun. I resultatet kommer lärarna i förskolan 
benämnas F1, F2 och F3 och lärarna i förskoleklass kommer benämnas L4 och L5.  

Genomförande 
En pilotstudie genomfördes för att säkerställa att intervjufrågorna uppfattades korrekt. Den 
genomfördes på kurskamrater för att få svar på om de förstod frågorna. Efter genomförandet 
av pilotstudien fick några frågor korrigeras för att de skulle uppfattas korrekt. Bryman (2011, 
s. 258) beskriver att när forskare gör en pilotstudie leder det till att intervjuarna blir vana och 
säkrare på hur de ska genomföra sina intervjuer. Dessutom kan intervjuarna upptäcka om 
respondenten förstår frågan korrekt.  
 
Intervjuerna har genomförts tillsammans och vi båda deltog i samtliga intervjuer. Under 
intervjuerna kunde vi stötta varandra och vara aktiva lyssnare när respondenten besvarade 
intervjufrågorna. För att skapa en gemenskap i samtalet bestämdes det att vi skulle fråga 
varannan fråga. Trost (1997, ss. 43-44) nämner att det kan vara fördelaktigt att genomföra 
intervjuerna i par för att finna stöd hos varandra. Det är dock viktigt att intervjupersonerna 
samspelar med varandra för att skapa ett öppet klimat. Känner sig respondenten bekväm 
under intervjun får forskaren in mer material att analysera. Från respondentens perspektiv kan 
risken finnas att det blir ett maktövergrepp och respondenten känner sig i underläge. Det är 
viktigt att intervjuarna har det i åtanke och att samtalet sker i förtroende.  
 
Urval av respondenter gjordes och därefter togs det kontakt med lärare som passade vår 
studie. När vi fick godkännande från respondenterna bestämdes tid och plats för de 
kommande intervjuerna. Innan intervjuerna delades missivbrev ut till respondenterna och 
syftet med studien och intentionen förklarades (se bilaga 2). Intervjuerna varade mellan 20-50 
minuter och de ägde rum på deras arbetsplatser eller på Högskolan i Borås. Tiden för de 
bokade intervjuerna valde respondenterna själva. Bryman (2011, s. 420) beskriver att det 
underlättar att använda sig av ljudupptagning vid intervjutillfällena. Forskarna blir mer 
närvarande och behöver inte skriva ner det som respondenterna beskriver. Eftersom att 
intervjufrågorna var öppna kunde respondenten välja hur omfattande de ville besvara 
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frågorna. Därför var ljudupptagning ett hjälpmedel som underlättade under intervjuerna. Hade 
endast anteckningar genomförts hade vi kunnat missa viktiga detaljer i svaren. Från tidigare 
erfarenheter av ljudupptagning valdes en lugn plats där intervjuerna genomfördes.  

Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-9) beskriver att det finns grundläggande etiska frågor en forskare 
ska ta hänsyn till innan forskningen börjar bedrivas och under processens gång. De är 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om det aktuella forskningssyftet. 
Dessutom ska respondenterna informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de kan 
avbryta sitt deltagande om de vill.  Samtyckekravet innebär att respondenten ska ge ett 
godkännande och de bestämmer över sin medverkan i studien. I studier där minderåriga 
studeras måste samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet innebär att 
information och uppgifter om respondenterna behandlas säkert. Exempelvis ska namn och 
personnummer försvaras säkert för att inga utomstående kan komma åt dem. Nyttjandekravet 
innebär att uppgifter som kommer in endast används till studien och inget annat. Därefter ska 
uppgifterna förstöras för att ingen utomstående ska kunna ta del av dem. I missivbrevet har 
respondenterna tagit del av de etiska principerna och de har gett sitt medgivande till att 
medverka i undersökningen. Respondenternas namn och arbetsplatser kodades för att de 
skulle behålla sin konfidentialitet. I resultatet finns det ingen information om respondenterna 
och efter studien har genomförts kommer det insamlade materialet att förstöras. 

Trovärdighet, tillförlitlighet och giltiga resultat 
Bryman (2011, ss. 345-355) beskriver att inom kvalitativ forskning består tillförlitlighet av 
fyra delkriterier. De är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. I studier är det viktigt att hålla en hög kvalité. Det kan forskaren göra genom att 
skapa trovärdighet i resultaten genom att följa de regler som finns för att bedriva forskning. 
Forskaren ska återkoppla resultatet till de personer som studerats för att bekräfta att det som 
har sagts uppfattas på rätt sätt. Begreppet överförbarhet innebär att de personer som deltar i 
studien har en gemensam egenskap som ska studeras. Det ska beskrivas noggrant för att även 
personer som inte är fördjupade i ämnet ska kunna förstå studien. Begreppet pålitlighet 
innebär att forskaren ska granska alla faser i forskningsprocessen kritiskt. Begreppet 
möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att den har 
agerat utan personliga värderingar. Studien har genomförts enligt de forskningsetiska 
principerna och följt de kriterier som beskrivs vid en semistrukturerad intervju. Studiens 
resultat kommer återkopplas till respondenterna för att få bekräftelse om svaren har uppfattats 
korrekt. Samtliga respondenter hade en pedagogisk högskoleutbildning och arbetade med 
övergången. Det medförde att de var lämpliga respondenter. Genom arbetets gång har vi varit 
noggranna med att inte värdera arbetet med egna åsikter.  
 
Fejes och Thornberg (2011, ss. 257-259) bekräftar innebörden av begreppen och förklarar 
dem som hur noggrann och systematisk forskaren har varit under hela forskningsprocessen. 
En följd av det blir att forskaren får fram trovärdiga och tillförlitliga resultat genom en 
noggrann datainsamling och analys. Ett sätt att göra det är genom att ställa kritiska frågor till 
studien under hela processen. Eftersom studien har genomförts i par har vi kunnat hjälpa 
varandra att förhålla oss kritiska under processens gång. Dessutom har åsikter och 
föreställningar diskuterats med varandra. Under analysprocessen har vi varit systematiska och 
noggranna, materialet har kodats om två gånger. I processen har tolkningar diskuterats med 
varandra för att få fram ett tillförlitligt resultat. 
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Analys och bearbetning 
Fejes & Thornberg (2015, s. 28) tydliggör om forskaren vill analysera med teori i fokus finns 
det olika analysmetoder att förhålla sig till. Ett förhållningssätt vid analysarbetet är att utgå 
från en specifik ämnesteori.  Forskaren tolkar det insamlade materialet med hjälp av de 
teoretiska perspektiven och begreppen som finns inom den teoretiska ramen. Widerberg 
(2002, ss. 144-145) beskriver att en analysmetod är att planera studien utifrån ett teorinära 
perspektiv. Dessutom behöver forskaren ha ett empirinära förhållningssätt vid tolkningen av 
det insamlade materialet för att kunna hitta mönster. Exempelvis kan forskaren använda citat 
från intervjuerna i studiens resultat. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori har 
intervjufrågorna skapats för att kunna kategorisera svaren genom att utgå från de olika 
nivåerna.  
 
Fem intervjuer har genomförts och samtliga har transkriberats. Successivt har materialet 
analyserats och fokus har varit att hitta olika mönster i lärarnas uttalande. Bryman (2011, ss. 
428-430) tydliggör att när forskaren använder sig av bandspelare vid en intervju är det viktigt 
att transkribera materialet. Det innebär att forskaren lyssnar på den inspelade intervjun och 
antecknar allt som intervjuaren svarade. Transkribering är en process som tar lång tid, en 
intervju som varar i cirka en timme tar ungefär fem eller sex timmar att transkribera. 
Forskaren får mycket material inför sitt analysarbete, därför är det viktigt att forskaren 
påbörjar analysen direkt efter första intervjun. Analysen blir en kontinuerlig aktivitet i studien 
och forskaren kan enklare se mönster och teman i materialet.  
 
Bryman (2011, ss. 514-515) beskriver att inom analysverktyget grundad teori är kodning en 
viktig process. Forskaren går igenom fältanteckningar och utskrivet material och placerar dem 
i olika kategorier, de kan passa in på den valda teorin eller har praktisk betydelse för de 
personer som studeras. Kodning kan beskrivas som ett sätt att organisera data för att kunna 
kategorisera, sammanställa eller åtskilja materialet. Öppen kodning är ett verktyg som 
används inom grundad teori och det innebär att forskaren bryter ner, studerar, jämför och 
kategoriserar det insamlade materialet. Studiens första steg i analysprocessen var att 
kategorisera det insamlade materialet med hjälp av färgkodning. Det färgkodades i tre 
kategorier utifrån studiens frågeställningar. Kategorierna är: centrala förhållanden för barnet 
vid övergången, samverkan mellan verksamheterna och yttre faktorer som påverkar barnet vid 
en övergång. Det tre kategorierna skildes åt och sammaställdes i varsitt dokument. Steg två 
var att materialet färgkodades ytterligare en gång. De tre kategorierna delades in i 
underkategorier. Kategorin centrala förhållanden för barnet vid övergången innefattade enligt 
lärarna att barnet får besöka förskoleklassen samt att barnet ska vara förberedd inför skolstart. 
Kategorin samverkan delades in i ytterligare tre kategorier: konkret samverkan, brist på 
samverkan och samverkan som lärarna önskade fanns mellan verksamheterna. De yttre 
faktorerna som påverkade övergången var lärarnas tid och vikariebrist. 
 
I det analyserade materialet kunde mönster urskiljas mellan barnets besök och personalens tid. 
Bryman (2011, ss. 514-515) beskriver att efter den öppna kodningen kan axial kodning 
användas, det innebär att forskaren ser kopplingar mellan de olika kategorierna. Det gör 
forskaren genom att koppla koder till orsaker, samspelsmönster och konsekvenser. Forskaren 
kan därefter se sammanhang i det kodade materialet. 
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RESULTAT 
I avsnittet presenteras resultatet och det utgår från de kategorier som kunde urskiljas vid 
analysarbetet. Kategorierna är: besök i verksamheterna, förberedelser inför att börja i 
förskoleklass, konkret samverkan, brist på samverkan samt hur lärarna vill samverka med 
varandra. Även faktorer som läroplaner, tid och ekonomi tas upp.  

Besök i verksamheterna 
Samtliga lärare beskriver att de börjar med att besöka skolan för att barnet ska få bekanta sig 
med miljön och träffa sin lärare. F1, F2 och L5 berättar att första besöket sker på förskolan i 
barnets trygga miljö och därefter sker ett besök på skolan. F3 berättar att det inte är någon 
förskoleklasslärare som besöker deras förskola. Anledningen är att skolorna anser att det inte 
finns tid för besök. Förskolan är placerad centralt och flera barn ska till olika skolor. Läraren 
beskriver att barn blir oroliga och får ont i magen, men det försvinner när de har fått se sin 
förskoleklass. F3 anser att barnet inte ska behöva känna de känslorna och därför har hen tagit 
initiativet till att besöka skolan ett flertal gånger. F3 berättar vidare om en övergång som hen 
har varit med om på en tidigare arbetsplats. Läraren beskriver att det var den bästa 
övergången för det enskilda barnet.   
 

Vi hade gemensamma utedagar med förskoleklassen redan på hösten. Så det 
året innan de började förskoleklass… och på eftermiddagen slog vi ihop fritids 
och förskola så de var ju redan trygga med lokalerna och personalen. 
 

L4 arbetar i en förskoleklass och hen anser att den bästa övergången för det enskilda barnet 
är: 
 

Den bästa övergång är att man som lärare får träffa de barn som ska komma, 
att man får träffa de en eller två gånger minst innan. Så att jag liksom kan ta 
emot barnet på bästa sätt. 

 
F1, F3 samt L4 anser att besöken inte är tillräckliga för det enskilda barnet. De alla önskar att 
barnet får besöka skolan och förskoleklassläraren fler gånger. Dock anser F2 och L5 att 
besöken som sker räcker vid en övergång. Samtliga lärare anser om det enskilda barnet 
behöver fler besök kommer lärarna ordna det. Samtliga lärare i förskolan och L4 anser att ett 
av skälen till att det är få besök är på grund av tidsbrist. Det är problematiskt att få in vikarier 
för att få tid att besöka verksamheterna. F3 hävdar att det handlar om pedagogens eget 
intresse för att besöka skolorna. Hen anser att tiden finns om pedagogen planerar besöken i 
förväg. F1 beskriver: 
 

Det är tyvärr av praktiska skäl också, att inte vi kan följa med fler gånger. Men 
absolut det behövs mer besök på skolorna. 

 
L5 beskriver: 
 

Jag tycker inte att det ska vara fler besök. Är det ett barn som man vet behöver 
extra besök då får man ta det utefter det. Vi har inga långa inskolningsperioder 
här liksom och jag tycker inte att det behövs. 
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F1 förklarar utifrån ett tids- och läroplansperspektiv:  
 

Det är svårt när det är så många olika skolor och tiden och resurserna inte finns 
på alla ställen. Men samtidigt så står det i läroplanen att det ska finnas 
samverkan, och att vi ska lösa en samverkan.  

 
Samtliga lärare anser att deras skola eller förskola har ekonomi till att genomföra en 
övergång. L4 beskriver att ekonomiaspekten är besvärligare för förskolorna eftersom de får 
bekosta besöken när flera barn ska till olika skolor.  

Förberedelser inför att börja i förskoleklass 
Samtliga lärare i förskoleklass beskriver vilka kunskapsmässiga förberedelser som barnet bör 
kunna innan de börjar i förskoleklass. L4 menar att barnet hamnar kunskapsmässigt efter om 
det inte har vissa grundkunskaper med sig. Hen vill bli informerad av lärarna i förskolan om 
barnet kan läsa, räkna och skriva. Därför att hen ska kunna utmana barnet direkt när det börjar 
i förskoleklass. Samtliga lärare i förskolan anser att förskoleklasslärarna fokuserar för mycket 
på vad barnet kan rent kunskapsmässigt. F1 anser att områden de arbetat med i förskolan 
fokuseras det inte lika mycket på, exempelvis socialt samspel. F1 beskriver att hen vill ha 
information från förskoleklassläraren om vad barnet behöver träna på. Läraren uttrycker: 
 

Finns det någonting som vi kan förbereda barnet på här? ska de bära en bricka 
och öva på det? ska de hämta mat någonstans? sådana förberedelser, sådana 
små praktiska saker skulle vi kunna förbereda barnen på om vi fick 
information från förskoleklassen.  

 
Samtliga lärare uttrycker att barnets självständighet är grundläggande i förskoleklass. F2 och 
L4 beskriver att barnet ska kunna agera självständigt i situationer som påklädning och 
toalettbesök. F1 och F2 beskriver att de har en grupp för de barn som ska till förskoleklass. I 
grupperna kan barnet träna på att bli självständigare, men också på områden som berör 
matematik och språk. F3 förklarar att de inte arbetar med några speciella förberedelser. Dock 
berättar hen om sin tidigare arbetsplats där de arbetade mycket med förberedelser inför 
övergången. F3 beskriver: 
 

Vi hade idrott och vi duschade, de nya grejerna som kan vara jobbigt om man 
inte är van. Det är ju inte som i förskolan när man får mycket serverat. Då 
övade vi lite på att de fick vara mer självständiga. 

Konkret samverkan mellan verksamheterna 
Samtliga lärare beskriver besöken i de olika verksamheterna som en slags samverkan. De 
beskriver hur de samverkar kring information om det enskilda barnet samt hur de agerar som 
lärare vid barnets övergång. Samtliga lärare i förskolan har en handlingsplan som de följer vid 
en övergång. F1 och F3 har utformat egna handlingsplaner medan F2 utgår från Skolverkets 
handlingsplan. Förskoleklasslärarna nämner att de inte har en handlingsplan vid en övergång. 
F1 beskriver att de hade utformat en ny handlingsplan därför att samverkan och 
överlämningarna inte hade fungerat. F2 anser att det bör finnas en handlingsplan för alla 
förskolor och förskoleklasser för att det ska ske likabehandling av alla barn vid en övergång. 
F1 beskriver: 
 

Fast vi vill ju ha det här att vi blir insatta i varandras verksamheter. Dessa 
verktyg har vi använt, så här gör vi när vi jobbar med de här bitarna. Så att 
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personalen i förskoleklassen kan jobba vidare med det. Det har inte varit så 
därför har vi arbetat om vår handlingsplan. Vi har pratat om hur viktigt det är 
att man samverkar för det handlar om barnets bästa. 

 
F2 beskriver att de samverkar med förskoleklassen dock påpekar hen att det är skolan som 
äger handlingsplanen. Läraren anser att skolan borde lyssna mer på lärarna i förskolan. F2 
beskriver:  
 

Det är självklart att antingen förskolan eller skolan har en plan men oftast är 
det ju skolan som har den eftersom att den som organisationen är större. Jag 
tycker att ansvaret är på skolan och sedan får vi anpassa oss för det kan vi ju 
oftast göra. 

 
L5 beskriver att hen anser att gruppindelningarna från lärarna är viktiga vid övergången. 
Läraren anser att det ska vara en fungerande barngrupp som lärarna i förskoleklass tilldelas. 
Dessutom ska barnet få ha med sig tidigare kamrater från förskolan till förskoleklass. Det är 
lärarna i förskolan som sammansätter grupperna utefter deras pedagogiska syn på vilka barn 
som ska fortsätta gå tillsammans i förskoleklass. L5 beskriver: 
 

Vi tar väldigt god tid på oss i augusti att sitta med alla gruppindelningar, när en 
avlämnande lärare kommer från förskola till förskoleklass. Då sitter vi och för 
små anteckningar på vad de säger och då får vi en bild av barnet. 

Brist på samverkan mellan verksamheterna 
Samtliga lärare anser att det är en stor brist på samverkan överlag mellan verksamheterna. 
Lärarna samverkar mer med den skola som befinner sig geografiskt nära än med de skolor 
som befinner sig längre bort. Om barngruppen ska till flera förskoleklasser samverkar de 
nästan inte alls. Lärarna beskriver att de inte har en lika nära samverkan med alla skolor 
barnen ska till. F1 beskriver:   
 

Något år var det inte ens något besök. Alltså det har inte ens varit någon 
samverkan vissa år med vissa skolor. Tyvärr, och då har vi ändå försökt att 
säga att det är en jätteviktig del i övergången. 

 
L4 redogör: 
 

Nu i höstas fick jag barn från sex olika förskolor… jag fick ingen 
överlämningsrapport, så jag visste ingenting om de barnen förutom namnet 
som stod på pappret. Inget samtal från någon pedagog eller inga papper, det är 
ju inte optimalt för någon. Nej så ska det inte vara. 
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F1, F3 och L4 anser att en bättre samverkan sker om lärarna får en djupare inblick i varandras 
verksamheter. F2 påpekar att en bättre samverkan sker om lärarna i förskoleklass lyssnar mer 
på vad lärarna i förskolan informerar om. L4 anser att det lärarna i förskolan gjort för barnet 
förfaller om läraren i förskoleklass inte får någon information om det.  L4 berättar om ett 
scenario där ingen samverkan fanns: 
 

Jag fick ju barn som var från en förskola där de pratade ett annat språk hela 
dagarna… de barnen visste inte att de inte skulle prata sitt språk här hela 
dagarna. Det var en jättechock för att de inte fick prata sitt språk på lektionerna 
för att jag sa att man måste prata så att alla förstår. 

Hur lärarna vill samverka med varandra 
Samtliga lärare i förskolan beskriver en önskan om att lärarna från förskoleklassen ska 
komma dit och besöka barnet innan besöket på skolan sker. F2 uttrycker att hen skulle vilja att 
barnets lärare kommer dit för att barnet ska få ett ansikte på sin nya lärare. F1 uttrycker sig: 

 
Jag hade önskat att de hade varit mer intresserade av vår verksamhet och hur vi 
har arbetat med barns utveckling och lärande här. För att få mer förståelse för 
vår verksamhet, vilken är en viktig del också. Det här med att delge varandra 
mer för vi träffas aldrig. 

 
F1 förklarar vidare: 
 

Jaha ni jobbar så med det här barnet, jag tänker så här och vill kunna diskutera 
vad som fungerar bäst för det enskilda barnet. Delge varandra kunskaper så att 
det inte blir ett slut och en början för barnet. 

 
Samtliga lärare i förskolan beskriver att de önskar att det fanns en naturlig länk mellan 
förskola, förskoleklass och vårdnadshavare. Lärarna uttrycker att de känner sig som en 
mellanhand mellan vårdnadshavare och förskoleklass. F3 berättar:  

 
Jag hade önskat att det var en länk på ett mer naturligt sätt. Familjen-förskola-
förskoleklass. Nu blir det mer jag som har kontakt med förskoleklassen och 
förskoleklassen har kontakt med vårdnadshavarna, det känns som att det inte är 
någon bro mellan alla tre.  
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DISKUSSION 
I avsnittet kommer resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning, styrdokument och 
Bronfenbrenners teori. Avsnittet kommer också att innehålla en diskussion om metodval och 
slutsatser utifrån didaktiska konsekvenser.  

Lärarnas uppfattningar om barnets övergång mellan förskola och 
förskoleklass 
I avsnittet diskuteras resultatet utifrån mikronivån (Bronfenbrenner, 1979) och hur 
övergången mellan förskola och förskoleklass kan organiseras för att gynna barnets övergång 
till förskoleklass. Samtliga lärare lyfter fram att det är viktigt att barnet får besöka 
förskoleklassen och att det ska vara förberedd inför den kommande skolstarten.  

Besök i verksamheterna 
Resultatet visar på betydelsen av att barn i förskolan som ska börja i förskoleklass får 
möjlighet att träffa sina blivande lärare. Samtliga lärare framför det och menar att barnet får 
möjlighet att bekanta sig med den nya miljön och kan lära känna sin nya lärare innan 
skolstarten. I studien skiljer det sig åt i verksamheterna genom att vissa förskolor får besök av 
en förskoleklasslärare medan någon förskola inte får något besök alls. Lärarna är oense om 
hur många besök barnet bör genomföra innan de börjar i förskoleklass. Majoriteten av lärarna 
anser att ett eller två besök i förskoleklass är för få, medan två lärare anser att det räcker med 
besök. Ackesjö (2014, s. 93) menar att det är viktigt att ge barnet möjligheter att besöka 
förskoleklassen ett flertal gånger för att få tid att anpassa sig till den nya miljön. Hon påpekar 
att barnet pendlar mellan de olika skolformerna vid en övergång och menar att barnets 
övergång ska ses som en spiralformad process som ska ta tid. Processen startar första gången 
pedagogen nämner övergången och avslutas när barnet befinner sig i den nya miljön i 
förskoleklass. Ackesjö (2016, s. 176) hävdar att förskoleklassens mål är att skapa ett mjukt 
möte mellan förskola och skola genom en succesiv övergång mellan lek och undervisning. 
 
F3 beskriver att barnet mår fysiskt dåligt av att varken få besök från förskoleklassläraren eller 
fler besök på skolorna. Hen hade därför tagit tid från verksamheten för att genomföra fler 
besök. Ackesjö (2014, s. 15) beskriver om barnet inte får tillräckligt med stöd från lärarna vid 
en övergång kan den från barnets perspektiv beskrivas som svår, hotfull och problematisk. 
Om lärarna ger barnet extra stöd vid en övergång kan barnet undvika de känslorna.  Ackesjö 
(2014, s. 19) redogör resultatet från hennes studie. Resultatet visade att barnet som får göra 
flera förberedande besök i förskoleklassen anpassar sig bättre i verksamheten. Dessutom mår 
barnet bättre än det barnet som inte har fått göra några förberedande besök. Reichmann (2011, 
ss. 24-28) bekräftar Ackesjö och påpekar i sin studie att får barnet besöka förskoleklassen en 
gång i veckan i 10 veckor, behöver det inte någon speciell anpassning vid skolstart. Det barnet 
som endast har besökt förskoleklassen ett fåtal gånger behöver flera veckors anpassning efter 
skolstarten.  
 
L5 beskriver att det är viktigt att det är en fungerande barngrupp som förskoleklassläraren 
tilldelas, samt att barnet ska få med sig kamrater från förskolan. Bronfenbrenner (1979, s. 
210-211) anser att barnet ska få med sig viktiga aspekter från sin tidigare mikronivå när det 
förflyttar sig till en ny miljö. Viktiga aspekter kan exempelvis vara kamrater eller personal. 
Om barnet inte får med sig det blir barnet ensam i processen mellan den tidigare miljön och 
den nya miljön. Ackesjö (2015, s. 9) återberättar hur skolledningen resonerar vid barnets 
övergång. De argumenterar för att barnet ska ha med sig sitt kamratskap till förskoleklass. 
Barnet behöver endast fokusera på sin egen lärprocess i stället för att skapa nya bekantskaper.  
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Förberedelser 
I resultatet beskriver samtliga lärare hur viktigt det är att barnet är förberedd när det börjar i 
förskoleklass. Lärarna diskuterar kunskapsmässiga förberedelser samt förberedelser för att 
barnet ska bli självständigt. Lärarna i förskoleklass har fokus på vad barnet kan rent 
kunskapsmässigt och lärarna i förskolan har fokus på barnets sociala samspel. Wiechel (1983, 
ss. 105-106) menar att lärare i förskoleklass ofta anser sig själva som de som ska lära barnet 
att läsa, skriva och räkna. Lärare i förskolan däremot upplever sig själv som den som ska 
tillfredsställa barnets sociala och emotionella behov. Lärarna upplever sina yrkesroller olika 
och därför har de olika syn på vad barnets ska kunna innan skolstart. 
 
F1 och F2 nämner att de har en förberedande grupp med de barn som ska till förskoleklass. I 
grupperna får barnet träna sig på att bli självständigt och på områden som matematik och 
språk. Markström (2005, ss. 176-177) menar att förskoleklasslärarna har specifika krav på 
barnet när det börjar i förskoleklass. Barnet ska exempelvis klara av sina toalettbesök själv 
eller bära en matbricka i matsalen. Det medför att lärarna i förskolan behöver förbereda barnet 
på olika moment de ska klara av när det börjar i förskoleklass.  
 
L4 hade fokus på vad barnet kunde rent kunskapsmässigt när det börjar i förskoleklass för att 
kunna anpassa undervisningen till barnets nivå. Ackesjö (2016, s. 54) menar att 
förskoleklassläraren ska anpassa undervisningsnivån efter barnet. Om förskoleklassläraren får 
skriftlig information om barnets kunskapsnivå innan det börjar i förskoleklass kan hen 
anpassa sin undervisning. Förskoleklassläraren kan fortsätta utveckla barnets förmågor där 
lärarna i förskolan avslutade. 

Samverkan mellan verksamheterna 
I följande avsnitt diskuteras exonivån (Bronfenbrenner, 1979) och hur lärare i de olika 
verksamheterna samverkar med varandra vid övergångar samt vilka brister som finns i deras 
samverkan.  

Konkret samverkan mellan verksamheterna 
Lärarna beskriver hur verksamheterna samverkar med varandra. Samtliga lärare i förskolan 
förklarar att de arbetar efter en handlingsplan vid en övergång. F1 menar att det var bristen på 
samverkan som gjorde att de utvecklade en handlingsplan. F2 beskriver att det borde finnas en 
plan som är likadan för alla förskolor och skolor för att det ska bli likvärdigt. Dockett och 
Perry (2016, s. 311) beskriver för att övergångsprocessen ska bli den bästa för det enskilda 
barnet behövs ett övergångsprogram. I Australien används övergångsprogram som en metod 
för att underlätta barnets övergång. Resultatet av studien visade att övergångsprogram 
uppskattades av lärare, barn, vårdnadshavare och rektorer därför att det tydligt beskriver hur 
en övergång ska gå till. Ackesjö (2016, ss. 140-141) beskriver betydelsen av 
övergångsprogrammen där fokus ligger på det enskilda barnet. Det får vara delaktig i olika 
moment och får bekanta sig med skolans miljö innan skolstart. Ackesjö (2014, s. 19) påpekar 
att ett starkt argument för användningen av övergångsprogram är att en bättre samverkan 
skapas mellan förskola och förskoleklass. Övergångsprogram underlättar arbetssätt och 
rutiner mellan de olika verksamheterna vid barnets övergång. Genom att barnet kontinuerligt 
får besöka förskoleklassen kan det knyta an till den på samma sätt som det har gjort till 
förskolan. För att en samverkan ska fungera krävs kommunikation mellan lärarna i de olika 
verksamheterna.  
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Brist på samverkan mellan verksamheterna 
Resultatet visade att samtliga lärare anser att det är en stor brist på samverkan mellan 
verksamheterna. När barngruppen ska till olika förskoleklasser finns det nästintill ingen 
samverkan alls mellan verksamheterna. F1, F3 och L4 nämner att får lärarna inblick i 
varandras verksamheter skulle de samverka bättre eftersom de hade haft en djupare förståelse 
för varandras verksamheter. Ackesjö (2016, ss. 53-54) anser att samverkan brister för att 
lärarna inte är insatta i varandras verksamheter. Hon beskriver även att bristen på samverkan 
avspeglar sig i barnets övergång mellan skolformerna. Det kan bero på att förskola och 
förskoleklass tillhör två olika skolsystem och att samverkan inte sker på grund av det. 
Dessutom kan kommunikationen mellan lärarna bli begränsad. Hon menar att bristen på 
samverkan mellan förskola och förskoleklass utgör ett hinder för utvecklingen av 
undervisningen i förskoleklass. 
 
Lärarna i de olika verksamheterna har inte diskuterat vilka förberedelser de bör träna barnet 
på för att underlätta vid en övergång. F1 beskriver att hen vill ha information från 
förskoleklasslärarna om det finns några delar som kan introduceras för barnet i förskolan, 
exempelvis bära en bricka i matsalen eller träna på stilla sittande aktiviteter. Samtliga lärare 
uttrycker att det är brist på information mellan verksamheterna och att det bör förbättras. 
Ackesjö (2016, s. 54) påpekar att utbyte av skriftlig information om barnet och dess förmågor 
sällan sker i verksamheterna vilket leder till att samverkan brister. 
 
Andersson (1986, ss. 20-21) beskriver att det är viktigt att förstå de olika 
utvecklingsekologiska nivåerna och hur de samspelar med varandra. Därför att varje nivå 
påverkar barnets utveckling, exempelvis samverkan mellan förskola och förskoleklass vid en 
övergång. Lärarna beskriver en bristande samverkan mellan de olika verksamheterna. 
Bristerna kan påverka barnet negativt vid en övergång när det inte får tillräckligt med tid att 
bekanta sig med miljön eller få med sig viktiga delar från förskolans verksamhet. Slutsatsen är 
att exonivån påverkar mikronivån och det innebär att barnet påverkas av hur lärarna 
samverkar med varandra vid en övergång. 
Hur lärarna vill samverka med varandra 
F1 beskriver att hen önskar att förskoleklasslärarna var mer intresserade av förskolans 
verksamhet. Läraren önskar att de frågade på vilket sätt de arbetat med barnets utveckling och 
lärande. Om verksamheterna samverkar mer med varandra hade det medfört en djupare 
förståelse för varandras verksamheter och vilka arbetssätt de arbetar med. I motsats till det 
anser Wiechel (1983, s. 106) att det är viktigt att lärarna eftersträvar kontinuitet vid 
övergången. Använder sig lärarna av samma arbetssätt i förskoleklass som barnet tidigare har 
använt sig av i förskolan skapas kontinuitet för barnet. Det kan fortsätta att utvecklas och 
undervisningen kan byggas på barnets egna erfarenheter. Ackesjö (2016, s. 54) anser också att 
lärarna ska utbyta erfarenheter och undervisningsmetoder med varandra för att skapa 
kontinuitet för barnet. I motsats till vad Ackesjö anser visade resultatet i denna studie att 
lärarna inte skapar kontinuitet för barnet vid övergången från förskola till förskoleklass. 
Slutsatsen är att varken arbetssätt, metod eller innehåll i de olika verksamheterna liknar 
varandra. 
 
Ackesjö (2011, ss. 22-23) anser att förskoleklassens uppdrag är att konstruera en bro mellan 
förskola och skolan. Medan samtliga lärare i förskolan beskriver att de önskar att det fanns en 
naturlig länk mellan förskola, förskoleklass och vårdnadshavare. Lärarna beskriver att de 
känner sig som medlare mellan verksamheterna. F3 beskriver att hen har kontakt med 
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förskoleklassen och förskoleklassen har kontakt med vårdnadshavare. Läraren upplever inte 
att det finns någon bro mellan alla tre.  

Yttre faktorer och dess inverkan på övergången 
I avsnittet diskuteras makronivån och hur tid, ekonomi och styrdokument kan påverka 
samarbetet mellan lärare i de olika verksamheterna och deras samverkan kring barnets 
övergång.   

Tid 
I resultatet kan det urskiljas att lärarnas tid påverkar hur övergången blir för det enskilda 
barnet. Samtliga lärare förutom L5 anser att en stor aspekt till varför det inte sker mer besök 
är för att tiden och resurserna inte finns. De påpekade att det är svårt att få in vikarier eller att 
tiden inte finns att ta från verksamheterna. F3 påpekade dock att tiden finns om lärarna i 
förskolan planerar verksamheterna och hen menade på att det är förskollärarens eget intresse 
som avgjorde hur många besök som sker. I motsats till detta anser Ackesjö (2014, s. 19) att 
det är viktigt att barnet kontinuerligt får besöka förskoleklassen och knyta an till den på 
samma sätt som det har gjort till förskolan. Enligt grundskoleutredningen (SOU 2015:81 s. 
62) visade resultatet att samverkan mellan de olika verksamheterna är svårare än förväntat. 
Slutsatsen är att makronivån påverkar mikronivån. Flera besök vid en övergång är det bästa 
för det enskilda barnet enligt lärarna dock påpekar de att tidsaspekten avgör hur många besök 
som sker.  

Ekonomi 
Samtliga lärare anser att ekonomiaspekten inte påverkar övergången. Lärarna nämner 
vikariebrist, dock inte som ett ekonomiskt problem. 

Läroplaner 
Utifrån resultatet av studien går det att utskilja att läroplanerna inte påverkar exonivån 
eftersom lärarna inte arbetar utifrån läroplanerna vid en övergång. Lärarna är inte influerade 
av läroplanerna i samarbetet med varandra. Samtliga lärare anser att det är en stor brist på 
samverkan mellan verksamheterna. I motsats till det beskriver Lpfö (98, rev. 2016, ss. 13-14) 
att samverkan ska ske mellan lärarna i förskolan och lärarna i förskoleklass för att stödja 
barnets utveckling. De olika verksamheterna ska utbyta information och kunskaper för att det 
ska skapa kontinuitet för barnet. Samverkan ska även ske för att förbereda barnet inför 
övergången till förskoleklass. Lgr11 (rev, 2016 s. 16) påpekar också att samverkan ska finnas 
mellan verksamheterna.  
 
Bronfenbrenner (1979, s. 3) beskriver att de olika nivåerna samspelar och påverkar varandra 
vilket i sin tur påverkar barnet. Exempelvis barnets livssituation påverkas av miljö, lagar och 
relationer. Enligt vår studie påverkas inte barnet av läroplanen därför att verksamheterna inte 
samverkar med varandra i den grad som beskrivs i Lpfö98 (rev. 2016). Dock kan det urskiljas 
att övergången inte gynnar det enskilda barnet eftersom att lärarna inte har tid till att 
genomföra den. Vikariebristen är också en aspekt som medför att övergången inte gynnar det 
enskilda barnet.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om hur lärare i förskola och 
förskoleklass samverkar kring barns övergång från förskola till förskoleklass. För att få svar 
på syftet valdes det att intervjua lärare som arbetar med övergången. Semistrukturerade 
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intervjuer valdes för att kunna djupdyka i ämnet och samla in material för granskning. En 
fördel med att använda intervju som metod är att vi som undersökare får ta del av personliga 
upplevelser och åsikter från respondenterna. Metoden var lämplig eftersom öppna frågor och 
följdfrågor fick ställas till respondenterna. Det hade dock underlättat under intervjuerna om vi 
hade varit mer insatta i ämnet för att kunna ställa bättre följdfrågor till respondenterna. Dock 
med tanke på den korta tidsramen var det inte möjligt att läsa in sig på mer forskning.  
 
Det genomfördes en pilotstudie med några av våra kurskamrater där vi kunde öva på att 
intervjua i par. Pilotstudien gav oss några synpunkter på frågorna men eftersom att det var 
våra kurskamrater kanske de inte har ett objektivt synsätt och kan därmed ge oss osäkra svar. I 
studien har vi valt att förhålla oss kritiska till att tolka och värdera det insamlade materialet 
för att studien ska ha ett tillförlitligt resultat. I studien har vi kritiskt granskat de vetenskapliga 
artiklar som använts och ifrågasatt vad vi läst och inte antagit att de stämmer enbart för att 
informationen publicerats. I arbetet har vi samarbetat och båda har varit involverade i studiens 
alla delar.  
 
Intervjuerna har fungerat i enlighet med våra intentioner. Vårt syfte med intervjuerna var att 
få personliga uttalanden från lärare kring ämnet och det lyckades vi med. Fördelar med att 
använda intervju som metod är att vi har fått in mycket material. En nackdel var att endast 
fem personer intervjuades för studien. Om fler personer deltagit i studien hade vi fått en bättre 
helhetssyn över vad lärare anser om övergången och samverkan. Under intervjuerna använde 
vi oss av ljudinspelning. Från tidigare erfarenheter kan det uppstå problem med 
ljudupptagningen. Därför valde vi att båda spelar in alla intervjuer för att inte missa viktiga 
detaljer i respondenternas svar.  
 
Intervjufrågorna var uppdelade i tre huvudområden utifrån Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori vilket hjälpte oss under intervjuerna. Intervjuguiden gjorde att 
frågorna strukturerades vilket underlättade under intervjutillfällena och vid analysarbetet. 
Frågorna hade formulerats noggrant för att inte få ett vilseledande resultat. Flera frågor var 
öppna för att respondenten kunde tala fritt om ämnet eftersom att det var lärarnas synsätt vi 
ville studera. Respondenterna delgavs inte intervjufrågorna innan de bokade tillfällena, det var 
ett medvetet val för att få spontana svar. Hade intervjufrågorna delats ut i förväg hade 
respondenterna kunnat studera ämnet.  

Didaktiska konsekvenser 
I tidigare forskning och respondenternas svar visade det att det finns en viss samverkan men 
att den brister. Det didaktiska dilemmat för lärarna är att det står i Lpfö 98 (rev.  2016) och i 
Lgr 11 (rev. 2016) att samverkan ska finnas mellan parterna men det följs inte. Lärarna i 
verksamheterna beskriver en önskan om att samverka mer, vilket liknar det som är nedskrivet 
i läroplanerna. Dock följs inte det av lärarna i de olika verksamheterna. De menar att andra 
faktorer som tid och brist på vikarier gör att de inte samverkar bättre med varandra. Det går 
även att urskilja att lärarna från förskoleklass och förskolan har olika syn på varandras 
verksamheter. De beskriver att de vill delge varandra information för att få en djupare 
förståelse för hur de olika verksamheterna bedrivs. Med ett övergångsprogram kanske en 
sådan inblick hade skett och en bättre samverkan hade funnits. Att arbeta utifrån ett 
övergångsprogram eller en handlingsplan vid en övergång anser vi är positivt för att det blir 
likvärdigt för alla barn. Vi anser att med ett program som beskriver hur övergången ska gå till 
skapas kontinuitet för barnet samt en starkare samverkan mellan verksamheterna. Det medför 
att verksamheterna måste samverka med varandra om det finns tydligare direktiv för hur en 
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övergång ska gå till. Samtliga lärare som intervjuats har en vilja att samverka mer. Det ser vi 
som en positiv utgångspunkt i det fortsatta arbetet med övergångarna.  

Vidare förslag till forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att jämföra hur det ser ut i olika kommuner vid en 
övergång. Det vore intressant att göra en undersökning med större empiriskt underlag för att 
kunna dra säkrare slutsatser om hur samverkan ser ut generellt. Förekommer handlingsplaner 
ofta i verksamheterna för att beskriva hur övergången ska gå till?  
 
Ett annat förslag utifrån studiens slutsats är att undersöka hur lärarna från de olika 
verksamheterna hade kunnat använda sig av IKT vid en övergång. Eftersom lärarna ansåg att 
tiden inte fanns för fler besök i verksamheterna hade det varit intressant att undersöka hur de 
hade kunnat utveckla denna aspekt. Kan de ha kommunikation med barnet via exempelvis 
Skype eller liknande verktyg för att underlätta för barnet samt för minska tidsåtgången vid en 
övergång? 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
Intervjufrågor till förskollärare i förskoleklass och förskola 
 
Mikronivå = barnets bästa 

• Vad är den bästa övergången för det enskilda barnet enligt dig? 
• Vilka erfarenheter har du kring bra övergångar?  
• Hur förbereder du barnet inför en övergång? hur går förberedelserna till? (förskolan) 
• Vilka förberedelser anser du att barnet bör kunna innan de börjar i förskoleklass? 

(förskoleklass) 
 
Exonivå= samverkan 

• Vilka förväntningar har du på lärarna i förskolan eller förskoleklass?  
• Hur går övergången till konkret på din förskola?  
• Hur samverkar ni för en bra övergång för det enskilda barnet? 
• Hur vill du att personalen från de olika verksamheterna SKA samverka med varandra?  
• Hur många tillfällen får barnet besöka förskoleklassen eller förskoleklass läraren 

besöker förskolan? - följdfråga: anser du att det borde vara fler besök eller färre? 
varför/varför inte?  

• Om barnen ska till olika förskoleklasser hur samverkar ni med personalen där då?  
 
Makronivå= ekonomi, tid och läroplaner 

• Finns det tid och pengar för att en övergång ska bli så bra som möjligt för det enskilda 
barnet? om ja, hur går den till?  

• Hur påverkar läroplanen dig vid en övergång?  
• Vilken syn har du på samverkan kring information om det enskilda barnet?  



 

 
 

Bilaga 2 
 
Informationsbrev       Datum 2017-04-13 
 
Hej! 
 
Vi heter Bodil Gustafsson och Emelie Johansson och studerar till förskollärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på övergång mellan förskola och förskoleklass med 
fokus på samverkan mellan dessa verksamheter. Vi kommer att intervjua er angående det 
valda ämnet. 
 
Det är viktigt att ni som deltar vet att vi i vår undersökning utgår från de forskningsetiska 
principerna, vilka innebär att: 

 
• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, 

så att inga obehöriga kan ta del av dem. 
• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 

undersöknings syfte. 
• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 

konfidentiella. Fiktiva namn på barn/elever, lärare i förskolan och i skolan 
används så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Bodil Gustafsson 
 
Emelie Johansson 
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