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Abstrakt 
 

Syftet med studien har varit att undersöka pedagogers upplevelser kring 

arbetet, och då främst samarbetet mellan förskola och förskoleklass vid barns 

övergång mellan dessa. Fokus låg på att finna likheter och skillnader samt 

framgångsfaktorer i pedagogernas arbete. Studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som var eller är verksamma inom 

förskolan och förskoleklassen. Studien visar att de flesta pedagoger som 

medverkade i studien var nöjda med arbetet och det samarbete som fanns 

mellan förskola och förskoleklass. Dock så upplevde alla respondenter att det 

fanns för lite tid för samarbete mellan de båda verksamheterna. Tidsbrist och 

lite personal pekas ut som orsaker till detta av studiens respondenter. Flera 

framgångsfaktorer kunde urskiljas av respondenternas berättelser. Ett gott 

samarbete mellan förskolan och förskoleklass genom god kommunikation och 

en mall framtagen av förskolechefen för hur arbetet med övergången skulle se 

ut var en av dem.  

 

Nyckelord: Förskola, förskoleklass, övergång, samarbete 
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 Inledning  
 

Barn stannar inte i samma skolform under hela sin skoltid och dessa 

övergångar kräver ett samarbete mellan pedagoger i de olika skolformerna, i 

denna uppsats fokuseras det på övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Pedagoger från en skolform följer inte med eleverna när detta byte görs utan 

pedagogerna har barnen till låns en viss tid och sedan så kommer andra 

pedagoger att ta över barnen och i sin tur låna barnen en tid. Pedagogerna har 

alltså inte enbart ansvar för barnen under tiden de befinner sig i verksamheten 

utan har även ansvar att övergången skall gå så bra som möjligt. 

 

 

Regeringen beslutade 1998 att förskoleklassen skulle bli en skolform. Detta 

med syftet att förbättra kvalitén genom att minska stegen mellan de olika 

skolformerna (Skolverket, 2001).  År 2014 gick över 90% av alla 5-åringar i 

Sverige i förskola och över 90% av alla 6-åringar gick i förskoleklass 

(Skolverket 2015). Detta innebär att 2014 hade en majoritet av alla barn i 

Sverige befunnit sig i en verksamhet som styrs av läroplaner innan de når 

årskurs 1. Detta i sin tur innebär att om denna trend håller i sig kommer en 

majoritet av barnen i Sverige att göra en övergång från förskola till 

förskoleklass. Alltså är detta ett område som så länge skolformerna eller 

trenderna inte förändras är ett aktuellt område att undersöka. 

 

Tidigare forskning visar splittringar bland pedagoger som arbetar i förskolan 

och pedagoger som arbetar i förskoleklass. Förskolelärarna känner sig 

förbisedda då de gäller överlämningen till förskoleklass då dessa oftast är 

arrangerade av förskoleklasslärarna. (Alatalo, Meier och Frank ,2015). 

I förskolans läroplan, Lpfö 98, finns ett kapitel tillägnat samarbetet med 

förskoleklass och fritidshem. Där står följande: 

 
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, sid 13) 

 

Ett gott samarbete skall eftersträvas för att gynna barnens utveckling. Även 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, 

beskriver hur samarbetet bör se ut: 

 
Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att 

berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att 

nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan (Skolverket, 2011, sid 16) 

  

I denna uppsats undersöks hur detta goda samarbete, som de båda 

läroplanerna beskriver fungerar i praktiken. 
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 Bakgrund 
 

Bakgrunden syftar till att ge en redogörelse för en del av den tidigare 

forskningen inom området kring övergångar mellan olika förskola och skola. 

Utförandet av den svenska förskoleklassen är tämligen unikt i världen påpekar 

Alatalo et al. (2014). Därför har en del data hämtas från övergången mellan 

förskola och skola, från de länder där förskoleklass inte finns men som ändå 

motsvarar den svenska övergången. Det finns även data som är äldre än 

önskvärt. Texten anses dock som relevant. 

 

 

Förskoleklassen, första steget mot skolan 

Förskoleklassen beskrivs på flera olika sätt i de olika studierna. Likt för alla är 

att förskoleklassen ses som steget mellan förskola och skola. Både Alatalo et al. 

(2015) och Ackesjö (2013) påstår att förskoleklassen ska fungerar som en bro 

mellan förskolan och skolan. Denna tolkning kommer från 

utbildningsdepartementet. Ackesjö och Persson (2014) beskriver      

förskoleklassen som ett år av övergångar och liknar förskoleklass med en 

mötesplats mellan förskola och skola. Detta kan jämföras med en tidigare 

studie av Ackesjö och Persson (2010) där författarna anser att förskoleklassen 

kan jämföras med ett gränsland, ett spänningsfält mellan förskola och skolan. 

Ett argument som väger tungt i beskrivningen av förskoleklass som ett 

gränsland är den skildring av verksamheten som lärarna gör. Här menar 

författarna att förskoleklassen blir en medlare mellan förskolan och skolan där 

förskolans synsätt på barnet i nuet ska samordnas med den kommande 

skolgången i grundskolan.  

 

I en studie gjord av Dockett och Perry  (2004) blev föräldrar och pedagoger på 

skolan tillfrågade vad de mest centrala var för barnens första år i skolan. 

Många pedagoger betonade då att en smidig övergång från förskolan till 

skolan var väsentligt för verksamheten.   

 

Skillnader och likheter mellan förskola och förskoleklass 

Både förskola och förskoleklass är frivilliga, vilket kan ses som en likhet mellan 

de olika verksamheterna. Men de har olika läroplaner, då förskolan har en 

separat, medan förskoleklassens ingår i skolans läroplan. (Ackesjö, Persson, 

2010)  

Einarsdottir (2006) har undersökt övergången mellan förskola och skola på 

Island. Hon ansåg att pedagogerna i förskolan kände sig bekväma med sin 

läroplan och såg den som ett ramverk för verksamheten som var flexibelt. 
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Skolans pedagoger kände sig pressade av läroplanen och även av barnens 

föräldrar att genomsyra verksamheten med en akademisk betoning.  

  

I Einarsdottirs (2006) studie medverkade fyra olika förskolor och skolor och 

hon kom fram till att verksamheterna skilde sig, inte bara mellan förskola och 

skola utan även mellan de olika förskolorna samt de olika skolorna. Fast 

samma studiematrial fanns på två av skolorna så var arbetet runt dem olika. 

Detta menade författaren berodde på de olika pedagogernas arbetssätt och 

barngruppernas uppdelning. Einarsdottir påstår att den primära rollen för 

pedagoger i förskolan är omvårdnad. Förskolan följer rutiner som äta sova och 

gruppaktiviteter. Här talar författaren om ett indirekt lärande som utspelar sig. 

Pedagogerna på de undersökta förskolorna använder sällan ett direkt lärande 

utan lärandet skedde indirekt i samband med lek eller gruppaktivitet. Leken är 

en viktig del av förskolans vardag, på schemat fanns tre timmars lek inomhus 

plus en till två timmar lek utomhus. Detta kan jämföras med skolorna som 

finns i samma studie, där barnen har 40 minuters fri lek på schemat. 

Pedagogerna på förskolorna värnade om leken, social samvaro och barnens 

inflytande ansågs betydelsefullt. Medan i skolan ansågs leken inte ha samma 

funktion. (Einarsdottir, 2004) 

 

Ackesjö och Persson (2010) har intervjuat förskollärare som jobbar i 

förskoleklass. Dessa respondenter påstår att barnen har en central del i 

förskoleklassen. Verksamheten som har planerats ändras ofta då barnen 

kommer med tankar och erfarenheter som lärarna tillsammans med 

barngruppen följer upp och arbetar efter. Flera av lärarna som intervjuas 

menar att flexibiliteten i arbetet är stort och en av tjusningarna med jobbet. 

Denna flexibilitet tror inte respondenterna att lärarna i skolan har. Samlingen 

kan t.ex. ta en helt annan vändning beroende på vad barnen delar med sig av. 

Då väljer lärarna som intervjuats att släppa den egna planeringen som de gjort 

för att istället följa barnens tankar. Detta beskriver författarna som att vara 

lärare-i-relation, lärarna har en social relation med barnen och arbetar för att 

vara tillvaro och framtidsorienterade. (Ackesjö, Persson, 2010) 

 

Einarsdottir (2006) ser i sin studie att flexibilitet finns i större utsträckning även 

inom andra områden. Enligt hennes studie så är förskolans lokaler är mer 

anpassade efter barnens behov och intressen än vad skolans miljöer är. Hon 

beskriver förskolans lokaler som flexibla medan skolan har med struktur och 

dagen är mer planerad än vad förskolans är. Einarsdottir (2006) beskriver hur 

barnen hade mindre inflytande i skolan än vad de haft i förskolan.  

 

 

Övergångar 

 

Redan innan övergångarna mellan de olika skolformerna menar Ackesjö och 

Persson (2014) att många barn i förskolan har erfarenheter av olika övergångar, 

då mellan olika förskoleverksamheter. Vissa av dessa övergångar uppstår 
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genom förskolans olika organisering, att barnen får byta från en 

småbarnsavdelning till en avdelning för större barn och dylikt. Andra 

övergångar kan bero på att familjen flyttat och att barnen därför har fått byta 

förskola.  

 

Ackesjö och Persson (2014) frågar sig i sin studie om barn är så oroliga för 

övergången mellan de olika skolformerna som tidigare forskning visat då de 

nu ser ut som att de flesta barn har någon form av erfarenhet kring byte av 

verksamhet.  

 

 

 

Övergången mellan olika skolformer 

Idag finns det inga riktlinjer om hur övergången mellan förskola och 

förskoleklass skall se ut eller fungera, detta har lett till stora olikheter för hur 

det arbetet går till menar Alatalo et al. (2014). Detta anser även Skouteris, 

Watson och Lum (2012) som refererar till flera olika studier då de menar att 

lärarna i de olika skolformer ser fördelar med att samarbeta men att stora 

brister finns vid rutinerna för överlämning. 

 

 Skouteris et al (2012) betonar vikten av bättre samarbete mellan pedagoger i 

de två skolformerna. Genom detta samarbete får barnen bättre stöd och 

övergången mellan de olika skolformerna känns inte av lika mycket då rutiner 

och arbetssätt överensstämmer mellan de båda. Ju mer förändring övergången 

innebär, ju stressigare blir det för barnen menar författarna.  

 

Lappalainen (2008) har i sin studie undersökt hur pedagoger framställer den 

kommande skolgången då de talar till barnen. Lappalainen har genom 

intervjuer och observationer sett hur skolan oftast förknippas med krav och 

mer disciplin hos barnen då pedagoger kommenterar hur barnens beteende 

inte kommer att fungera då de börjar i skolan. Lappalainens beskriver hur 

några barn leker skola. Där är det hårda tag med kvarsittning och utebliven 

rast om barnen inte kan svaret, så är det på skolan, rättfärdigar barnen sitt 

beteende med. Detta kan tyda på att barnen här inte hade samma bild av 

skolan som de som Ackesjö och Perssons (2014) tillfrågat, som var lite oroliga 

men förväntansfulla på den nya skolformen. Även om barnen i Lappalainens 

(2008) studie inte uttrycker att de är så de ser på skolan så kan man genom 

deras lekarna hur de förväntar sig att skolan ska vara.  

  

 

Ackesjö och Persson (2014) visar med sin studie att barnens sociala kontakter 

skadas i och med övergångarna mellan de olika förskole- samt skolformerna.  

I Alatalo, et al. (2015) studie så är förskolelärarna oroade för att 

förskoleklasslärarna inte tar sig tid att sätta sig in i barnens utvecklingsnivå 

innan barnen börjar i förskoleklass. Detta skiljer sig mot Ackesjö och Persson 

(2010) som i sin studie visar på att förskoleklasslärarna skippar sin planerade 
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undervisning för att kunna följa barnen i deras tankar och utveckling. I 

Lappalainens (2008) studie framkom ett annat mönster. På frågan vad barnen 

har hört om skolan så svarar en av barnen att fröken (förskoleläraren) har 

frågat hur en av flickorna som åt långsamt skulle hinna äta på skolan, för där 

var lunchrasterna kortare än förskolans. Detta kan tyda på att förskoleklassen 

uppfattas ha mer tidsbrist än förskolan.  

  

I en annan studie av Ackesjö och Persson (2014) är barnens perspektiv 

utgångspunkten för att undersöka övergångarna mellan förskola, förskoleklass 

och skola. Här följer författarna en grupp barn genom de olika övergångarna 

och genom intervjuer och observationer lyfts barnens tankar, funderingar och 

förhoppningar samt oro. Inför övergången mellan förskola och förskoleklass 

var känslorna blandade. Några barn var förväntningsfulla och glada inför 

övergången andra kände oro och var lite blyga inför hur det skulle gå att 

skaffa nya vänner. Efter övergången kan författarna genom observationer se 

att barnen använder sina gamla grupperingar från förskolan som 

utgångspunkt. Dessa grupperingar markeras av barnen och det blir på så vis 

svårt för de barn som inte tillhörde någon av femårsgrupperna från förskolan 

att passa in. Vissa barn beskriver sorg över vänner som har stannat kvar på 

förskolan eller börjat i en annan grupp. (Ackesjö, Persson, 2014)  

Författarna anser att genom denna studie om barnens berättelser samt 

upplevelser hjälper till att bringa ljus på övergångar mellan olika skolformer. 

Här framgår även att författarna, genom studien, menar att övergångar mellan 

de olika skolformerna kan förbättras med hjälp av bättre stöd och hjälp av 

lärarna i de olika skolformerna som berörs i den aktuella övergången.  

 

Samarbete 

De informanter som medverkade i Alatalo et al. (2015) studie menade att 

avståndet mellan förskola och förskoleklassen är stor. De verksamma lärarna i 

båda verksamheterna har gått samma utbildning och många av de lärare som 

arbetar i förskoleklass även har varit verksamma inom förskolan. Trots detta så 

anser de lärare som tillfrågats att distansen som finns mellan de två 

utbildningsformerna är stor och därmed påverkar samarbetet vid övergången 

mellan förskola och förskoleklass. Det som pekas ut som orsaken till distansen 

är brist på kommunikation och samarbete, som i sin tur inte hinns med på 

grund av tidsbrist.  Då det är förskolelärarna som har den mesta kunskapen 

om barnen så menar Skouteris et. al (2012) att ett samarbete mellan lärarna i de 

olika skolformerna skulle gynna barnen i deras nya klass. 

 

Alatalo, et al. (2015) hade som mål med sin studie att belysa förskollärares 

erfarenheter av övergången mellan förskola och förskoleklass. I nästan alla fall 

så fanns det en plan och vissa övergångsaktiviteter mellan förskolan och 

förskoleklass. Vad detta innebar skilde sig dock mellan de olika förskolorna. 

Vissa barngrupper fick komma på besök med sina pedagoger från förskolan, 

andra med sina föräldrar och i vissa fall så besökte förskoleklasslärarna 

förskolan för att träffa barnen. Alla informanter var dock överens om att 
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övergångarna mellan förskola och förskoleklass följde samma mönster varje år 

samt att ett bättre samarbete skulle underlätta arbetet att inskola barnen i 

förskoleklass. Det finns alltså inte en nationell plan. 

 

 

 

 

Överlämningsarbete 

Ackesjö (2013) beskriver hur en övergång mellan förskola och förskoleklass 

kan se ut. I detta fall kom förskoleklassläraren och hälsade på några gånger i 

förskolan för att prata och leka med barnen i deras miljö. Efter detta fick 

barnen besöka förskoleklassen vid tre tillfällen, dessa beskrivs som formella 

möten där mycket fokus låg på att lära känna miljön på skolan samt de nya 

klasskamraterna samt lärarna. 

 

 Ett antal pedagoger, cirka 75 stycken, tillfrågades om arbetet kring barns 

övergångar. På frågan om ett överlämningsarbete mellan förskola och 

förskoleklass förekom vid barnens övergång mellan dessa skolformer svarade 

85 % att så var fallet. Resten av de tillfrågade hade alltså inget samarbete då 

barnen ska flytta från förskolan till förskoleklassen. Alla tillfrågade 

förskollärare menade att det är förskoleklassen som styr hur arbetet kring 

övergången fortskrider. Om det är pedagogerna i förskoleklassen som menar 

detta framkommer dock inte. De flesta informanterna beskrev rutinerna kring 

övergången på ett liknande sätt. Alla informanter är dock överens om att 

arbetet kring övergången har sett ut på ett snarlikt sätt under flera år. (Alatalo 

et al, 2014) 

 

Förskoleklassens lärare kontaktar förskolan under våren för att bjuda in dem 

till ett övergångsmöte där barnen diskuteras. Det är då främst barnens sociala 

färdigheter som förskoleklassens lärare vill diskutera. Om barnen behöver 

extra stöd eller har beteendeproblem är intressantare än vad barnen gjort 

under förskole tiden anser en del förskoleklasslärare . Andra lärare menar att 

lärarna i förskoleklass ska få göra sina egna uppfattningar av barngruppen och 

tycker därför att de inte borde vara så mycket information om barnen vid 

dessa möten. (Alatalo et al, 2014) 

 

Det är inte en och samma person från förskolan som sköter övergångssamtalen 

med förskoleklass utan detta varierar. En annan variabel är även huruvida 

förskolechefen medverkar under dessa möten. En av förskollärarna uttrycker 

att dessa möten är förenade med stor stress då de oftast inte finns så mycket 

tid avsatt. Detta menar förskolläraren betyder att tiden är knapp när barnens 

situation gås igenom och stressen är stor att hinna säga de mest väsentliga 

kring varje barn. Det finns även en oro kring förskollärarna att den skriftliga 

information som lämnas över till förskoleklass inte blir läst och därför blir 

pressen att hinna säga så mycket som möjligt om varje barn större. Att det inte 
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finns några uttalade rutiner kring vad som skall delges under dessa möten och 

att detta gör arbetet kring övergången svårare anser  vissa informanterna.  

 

Nästa steg som beskrivs i studien är att de blivande förskoleklassbarnen blir 

inbjudna till förskoleklassen. Vad som händer under detta mötet skiljer sig 

bland informanterna. Vissa berättar att förskollärarna från förskolan följer 

barnen till skolan för att hälsa på, i andra fall är det föräldrarna som följer 

barnen. Vissa hälsar på en gång medan andra barn får spendera mer tid i 

förskoleklass. Vissa förskoleklasslärare kommer till förskolan för att besöka 

barnen medan andra endast träffar de nya barnen i förskoleklassens miljö. 

(Alatalo, Meier och Frank, 2015) 
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 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetet och då främst samarbetet 

mellan pedagoger i förskolan och förskoleklassen vid barns övergång mellan 

dessa. 

 

Mina frågeställningar är som följer: 

 

 Vilka framgångsfaktorer upplever pedagogerna i arbetet vid 

övergången? 

  
 Vilka likheter finns i pedagogernas upplevelser? 

 

 Vilka skillnader finns i pedagogernas upplevelser? 
 

 Om det skiljer sig, vilka är orsakerna till detta? 
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 Metod 
 

I denna del framkommer det varför valet föll på att använda kvalitativa 

intervjuer. Planering samt Tillvägagångssättet för studien beskrivs och de 

etiska överväganden som detta arbete vilar på tas upp. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion 

 

 

Metodval 

 

Valet av metod ska styras av forskningsproblemet anser  Stukát (2005).  

Detta är en kvalitativ studie som baseras på semistrukturerade intervjuer. En 

kvalitativ studie är lämplig för att ta reda på dessa personalgruppers 

upplevelser, och då är semistrukturerade intervjuer en lämplig 

datainsamlingsmetod  För att samla empiri har sex intervjuer genomförst med 

fem olika pedagoger på förskolan samt i förskoleklass. (Stukát ,2005) 

 

Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa metoden växte fram som en motpol till kvantitativa menar 

Ahrne och Svensson (2011) som vidare beskriver den kvantitativa metoden 

som en beräkning eller en mängd av ett fenomen, medan den kvalitativa 

metoden beskrivs mer som ett yttrande. Författarna hänvisar till intervjuer 

som ett exempel på kvalitativ data, vilket detta arbetes empiri bygger på. I 

denna uppsats kommer intresset att ligga på de intervjuade pedagogernas syn 

på övergången mellan förskola och skola. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 

syftet med den kvalitativa intervjun som ett sätt att förstå världen ur den 

intervjuades syn och perspektiv. Därför kan den kvalitativa intervjun kan 

hjälpa till att skildra pedagogernas syn på övergången på bästa sätt. Eriksson-

Zetterlund och Ahrne (2011) anser att en fördel med kvalitativa intervjuer är 

att den som intervjuar kan välja i vilken ordning frågorna ska komma och på 

så vis kunna ställa frågorna efter situationen och då kan andra svar 

uppkomma. Om frågorna istället skulle vara knutna till ett formulär så kan 

inte denna flexibilitet utnyttjas. Denna studies fokus ligger på pedagoger 

uppfattningar och det kan därför vara fördelaktigt att vara flexibel så dennes 

uppfattning kommer fram. 

 

När en kvalitativ intervju ska användas så nämns olika former, bland annat 

strukturerade samt semi strukturerande intervjuer (Eriksson-Zetterlund, 

Ahrne, 2011).  Intervjuerna som användes i detta arbete kan närmast beskrivas 

som semi-strukturerade. När Bryman (2011) talar om semistrukturerade 

intervjuer så omnämns frågornas ordning samt fördelen att välja själv vilken 
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ordning frågorna ska komma i för att få ut de mesta av intervjun som fördelar, 

något som även Eriksson-Zetterlund och Ahrne (2011) beskriver tidigare i 

kapitlet.  

 

 

Planering, Genomförande och Urval 

 

Urvalet av intervjupersoner gick till som följande: En kontakt togs med 

förskolechefer samt rektor via mejl (se bilaga 2) och där beskrevs det hur syftet 

var att undersöka övergången mellan förskola och förskoleklass och hur en 

önskan fanns om att komma i kontakt med pedagoger som har erfarenhet av 

detta. Efter några dagar kontaktades rektorerna och förskolecheferna via 

telefon för att verifiera ett godkännande att kontakta pedagogerna. Vid ett 

tillfälle hade rektorn informerat pedagogerna om detta och jag fick sedan 

besöka dem i verksamheten för att höra vilka som ville medverka. Efter detta 

bestämdes tider samt plats för intervjuerna. 

 

Eriksson-Zetterqvist, Ahrne (2015) påvisar risker med att be en chef eller 

liknande välja ut vilka som ska intervjuas. De personer som väljs ut kan vara 

utvalda för att chefen tror att just dem ska ge en positiv bild av verksamheten 

och att resultatet på så vis blir manipulerat. Författarna påstår dock att en van 

och förberedd intervjuare genom att intervjua en längre tid kan få syn på de 

som den vill se ändå. Då det var en specifik grupp pedagoger som söktes, 

nämligen de mer erfarenheter kring barns övergångar så valde jag att kontakta 

förskolechefen då det var de bästa sättet att få tag på pedagoger med rätt 

erfarenhet. Detta kallas för ett målinriktat urval (Eriksson-Zetterqvist, Ahrne, 

2015). 

  

När det gäller antalet intervjusubjekt till arbetet så finns de olika bud. 

Eriksson-Zetterqvist, Ahrne (2015) påstår att sex till åtta personer bör 

intervjuas för att komma undan personliga åsikter. Författarna menar att en 

eller ett par personer inte räcker, att till och med sex personer kan ses i 

underkant. Kvale och Brinkmann (2014) har en annan syn på antalet 

intervjusubjekt. De påstår att antalet intervjuer man behöver göra är ett 

förhållande till hur mycket man får veta. Alltså att ett fast antal 

intervjupersoner inte bör sättas från början utan att man helt enkelt ska nöja 

sig när man känner att man fått fram dem information man sökte. Här försökte 

jag hämta något av de båda. Att sträva efter 6-8 intervjuer samtidigt som den 

information jag får in vid varje intervju får hjälpa till att styra hur många fler 

jag behöver göra. I mitt fall blev siktade jag på 6 intervjuer. Dock så visade det 

sig under intervjun att en pedagog hade insyn i både förskolan och 

förskoleklassens värld. Detta gjorde att antalet respondenter reducerade till 

fem då resultatet upplevdes mättat. 

 

Alla respondenter kom från samma kommun. En medelstor stad i södra 

Norrland.  
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När det gäller val av plats för intervjun så anser Eriksson-Zetterqvist, Ahrne 

(2015) att detta har stor betydelse. En intervju i hemmet kan bli väldigt 

personlig och känslig medan en intervju på arbetsplatsen kan få den 

intervjuade att vilja framstå som en god medarbetare. Stukát (2011) ser dock en 

fördel i att intervjua på arbetsplatsen då detta är en miljö där informanterna 

känner sig trygga. Med detta i åtanke så föreslog jag att vi skulle ses på 

arbetsplatsen. Även tiden för intervjun var av betydelse menar Eriksson-

Zetterqvist, Ahrne (2015) som påvisar att ingen tid för hur lång tid intervjun 

kommer att ta bör sättas då detta kan medföra att intervjun avslutas för tidigt 

för att tiden är slut eller att personer anser att de inte har tid att vara med då 

tiden man beräknar är väl medtagen. En intervju kan ta allt ifrån 20 minuter till 

flera timmar. Vanligtvis är tiden dock mellan 45 minuter till en timme. 

(Eriksson-Zetterqvist, Ahrne, 2015) 

 

Ahrne och Svensson (2011) beskriver vikten av att vara väl förberedd samt ha 

nerskrivna intervjufrågor. Samtidigt påpekar författarna att man inte bör vara 

allt för bunden till de frågor som är förberedda, utan att flexibilitet kan leda till 

svar på fler frågor. Detta är något som jag hade i åtanke då frågorna till 

intervjun utformades. Jag skrev en huvudfråga och hade sedan några punkter 

att utgå ifrån för att kunna fråga så jag fick svar på alla delar (se bilaga 1). Jag 

valde även att inleda med några enklare frågor för att få igång intervjun och 

skapa ett flyt och trygghet i intervjun. Även detta är något som förespråkas av 

Ahrne och Svensson (2011).  

  

Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor om informanten. Eriksson 

Zetterquist och Ahrne (2015) anser att dessa frågor är viktiga för att visa 

intresse för informanten och dennes synpunkter. 

 

Inspelning och transkribering 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påstår att penna och papper är den 

primära tekniken som används när intervjuer skall dokumenteras. Det är då 

bäst att vara två, en som intervjuar och hänger med i samtalet med 

informanten samt en annan som skriver ner och dokumenterar. I mitt fall 

intervjuar jag ensam och tog således hjälp av inspelning som sedan 

transkriberades. Författarna framhåller att penna och papper skall användas 

även vid inspelning, för att fånga grimaser, kroppsspråk och annat som inte 

märks av på inspelningen. Det kan även vara fördelaktigt att anteckna om de 

är någon fråga man inte tycker sig få svar på och därför vill återkomma till 

senare. En omformulering av frågan vid ett senare tillfälle kan ge ett annat eller 

mer utvecklat svar menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015). Även Kvale 

och Brinkmann (2014) framhåller att vikt bör läggas på den intervjuades 

kroppsspråk och miner. Därför så satt jag med penna och papper framför mig 

och förde anteckningar kring detta. 
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Jag använde min mobil för att spela in intervjuerna och kontrollerade då i 

förväg hur nära mobilen skulle ligga för att intervjun skulle höras samt att 

batteritiden skulle räcka intervjun ut.  Stukát (2005) och även Kvale och 

Brinkmann (2014)  påminner om vikten att kontrollera sin utrustning i förväg, 

att man har batterier i mobilen samt  att se till att testa innan så att samtalet 

faktiskt hörs på inspelningen.  

  

Att transkribera betyder att transformera, texten ändras från en form till en 

annan menar Kvale och Brinkmann (2014). Författarna framhåller att talspråket 

och skriftspråket skiljer sig så att skriva ner vad någon har sagt rakt av kan 

därför bli missvisande. Jag valde att skriva ut intervjuerna med skriftspråket 

som mall. Jag tog bort vissa upprepande och stakningar men valde att spara 

skratt och liknande.  Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) finns en rad 

olika sätt att göra transkriberingen på. Allt från att skriva för hand eller på ett 

program på datorn till att köpa tjänsten att skriva ut. I mitt fall valde jag ett 

webbaserat program vid namn otranscribe. 

 

 

Reliabilitet, generalisering och validitet 

 

Att en studie är reliabel menar Kvale och Brinkmann (2014) betyder att studien 

är tillförlitlig och tanken är att metoden ska beskrivas på ett sådant sätt så att 

andra forskare ska kunna utföra samma studie med ett liknande resultat. I den 

här studien fick samtliga respondenter samma fråga, oavsett om de arbetade i 

förskola eller förskoleklass. Genom att ställa en öppen fråga där respondenten 

ges möjligheten att svara fritt och därefter ställa ledande frågor för att se hur 

resonemanget håller, har reliabiliteten testats (Kvale, Brinkman, 2014). 

 

Studiens reliabilitet och möjligheten att generalisera texten hänger samman 

menar Ahrne och Svensson (2015). Den bristande generaliserbarheten är något 

som kritiker ofta tar upp när nackdelar med den kvalitativa studien nämns 

menar författarna. Här bör alltså en försiktighet tas för att tänka att utfallet i 

denna studie skulle kunna föras över som resultat någon annanstans. (Ahrne, 

Svensson ,2015) Kvale och Brinkmann (2014) menar att ofta ifrågasätts 

kvalitativa intervjuer för att ha för få respondenter för att kunna generalisera 

till andra platser och tillfällen. Något som kan stämma bra överens med denna 

studie. Här har bara fem personer, dessutom från samma kommun, intervjuats 

och det gör att det inte är möjligt att dra generella slutsatser av studien.  

 

När validiteten i en studie granskas, så synar man om metoden undersöker det 

som metoden beskriver ska utredas. menar Kvale och Brinkman (2014). 

Författarna framhåller att valideringen ska has i åtanke under hela studien. 

Detta har skett genom ett grundligt förarbete, där den kvalitativa metoden har 

studerats, likväl som under intervjuerna och analysen av dessa.  
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Etiska överväganden 

 

Genomförandet av studien har skett i enlighet med vetenskapsrådets etiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). Detta betyder att jag i min studie arbetat 

efter fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  Nedan går jag genom punkterna 

för att tydligt kunna beskriva till tillvägagångssätt: 

  

 Informationskravet: Innan intervjuerna så informerade jag informanten 

om syftet med forskningen samt informantens roll i arbetet.  

 

 Samtyckeskravet: Jag förklarade även att medverkan var frivillig och 

att informanten när som helst kunde avbryta intervjun eller att avböja 

från att svara på frågor.  

  

 Konfidentialitetskravet:  Jag informerade om att alla uppgifter gällande 

informanterna samt förskolan skulle behandlas konfidentiellt, jag 

förklarade att full anonymitet inte gick att garantera men att materialet 

skulle hanteras på ett förtroligt sätt samt att namn skulle ändras och att 

inga kopplingar till den aktuella förskolan skulle kunna göras. Sedan 

informerade jag att insamlad data inte skulle användas efter att arbetet 

var slutfört. 

  

 Nyttjandekravet: Slutligen så informerade jag att det insamlade 

materialet endast skulle användas i forskningsändamål. Det skulle inte 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk. 
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Metoddiskussion 

 

Eriksson-Zetterqvist, Ahrne (2015) och Stukát (2011) var överens om att 

intervjun med fördel kan utföras på arbetsplatsen hos den intervjuade, då 

detta är en miljö där de känner sig trygga. Det var dock svårt att hitta en 

lämplig plats att utför intervjuerna på i förskolan. På flera ställen så var 

personalrum och kontor i samma rum och användes flitigt av personalen. Vid 

ett tillfälle fick vi sitta i målarrummet bredvid en nymålad kabeltrumma och 

en annan gång i ett liten kontor som var 2x2 meter. Vid de flesta av dessa 

utrymmen som vi använde för intervjuerna var de inte så tyst och lugnt som 

jag hade hoppats på. I det lilla kontoret började skrivaren spotta ut papper och 

utanför målarrummet lekte barn högljutt. Detta gjorde att intervjuerna kändes 

stressade och att respondenterna inte alltid var fokuserade på de som hände 

utan då och då kommenterade det som hände runt omkring. 

  

När Eriksson-Zetterqvist, Ahrne (2015) säger att ingen tid för längden på 

intervjun bör sättas, är detta för att de kan få intervjun att avslutas för tidigt 

om tiden som satts är för kort, eller att de tillfrågade inte vill vara med för att 

det verkar ta för lång tid. I detta fall var de svårt att få personer att medverka 

för att det inte fanns någon utsatt tid. Pedagogerna på förskolan ville gärna ha 

en tid då de menade att de hade lite tid. När de väl gått med på en intervju så 

var även svårt att hitta tider som funkade för pedagogerna. Stora barngrupper 

och lite personal gjorde att pedagogerna hade få tillfällen då de hade tid att gå 

ifrån barngruppen och om de väl hade de så var de av sin egen planeringstid 

de fick använda, vilket jag upplevde som ännu ett hinder att få pedagoger på 

förskolan att ställa upp. Liknande bild målades upp av pedagogerna från 

förskoleklass. De var rädda om sin planeringstid och hade svårt att hitta luckor 

i sina scheman. Detta och faktumet att rektorerna var svåra att få tag på trots 

utskickat missivbrev, gjorde att tiden att hitta en tid för intervjun drog ut på 

tiden. En av rektorerna berättade att förskoleklasslärarna inte ansåg sig ha tid 

för en intervju men erbjöd istället att jag skulle få intervjua skolans 

specialpedagog. Specialpedagogen arbetade tillsammans med förskoleklassens 

pedagoger vid övergången så hon var väl insatt i rutiner och tänk. Detta kan 

betyda att resultatet fått en annan form än om det bara hade varit förskollärare 

som intervjuats.  Positivt eller negativt är svårt att avgöra då bara en studie har 

gjorts och i denna medverkade en specialpedagog. Den kvalitativa intervjun 

kan vara ett sätt att förstå världen ur den intervjuades perspektiv (Brinkman, 

2014), då ett sätt att se det kan vara att resultatet blev bredare med pedagoger 

med olika utbildningar. 

 

En annan pedagog hade erfarenheter från både förskola och förskoleklass, 

något som inte framgick först men under intervjun så kom båda sidor fram. 

Här var det intressant då den intervjuade jämförde mellan de båda platsen hon 

hade varit verksam och därför fick båda sidorna visas i resultatet. En annan 

aspekt var även att tiden för intervjuer blev knapp då kontakten med rektorer 



  

 

15 

 

tog längre tid än förväntat, då va en pedagog med dubbel erfarenhet 

välkommen. 

  

Kvale och Brinkman (2014) beskriver syftet med den kvalitativa intervjun som 

ett sätt att förstå världen ur den intervjuades syn och perspektiv. Detta var en 

anledning till varför den kvalitativa intervjun användes för att få fram empirin 

i denna studie. Men att få fram de egna tankarna och åsikter hos de som 

intervjuades var ibland svårt. Många av pedagogerna läste innantill från 

dokument som tagits fram som underlag vid övergångarna och på frågan om 

hur de tänkte fanns ofta en tvekan. Intervjuerna med pedagoger i förskolan 

gick alla väldigt snabbt, mellan 15 och 30 minuter långa var de. Detta födde en 

oro om att intervjuerna skulle vara bristfälliga. En anledning till de korta 

intervjuerna kan vara att de flesta förskolor och skolor hade en handlingsplan 

då de kom till överlämningsarbetet och de flesta hade detta papper framför sig 

under intervjun. Arbetet var rätt utstakat och det fanns inte så mycket plats för 

utsvävningar och diskussion, utan de flesta gjorde som handlingsplanen sa och 

hade inte så många reflektioner runtomkring dessa. En annan anledning kan 

vara min bristande kunskap och teknik inom området med intervjuer. Flera 

olika böcker om intervjuteknik har lästs och andras intervjuer och 

metoddiskussioner har granskats inför dessa intervjuer. Ändå kan det vara 

svårt att förbereda sig på rätt sätt om inte erfarenheten finns där, något som 

var bristfälligt inför dessa intervjuer. 

  

Bryman (2011) samt Eriksson-Zetterlund och Ahrne (2011) beskriver båda att 

en av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att själv kunna 

strukturera frågornas ordning. Detta var en bra tanke att ha med sig. Frågorna 

kunde ändra ordning beroende på hur intervjun formade sig.  Det kunde dock 

bli rörigt att hålla koll på vilka frågor som var ställda och vilka man ville 

återkomma till, även fast anteckningar gjordes.  Luckor i intervjuerna hittades 

då resultatet och bakgrunden skulle jämföras. Detta kan även kopplas till mina 

bristfälliga kunskaper när det gäller att intervjua. 
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 Resultat  
 

I resultatkapitlet redovisas resultatet och en analys av den empiriska 

undersökningen.  

 

Presentation av intervjusubjekten 

Alla namn i studien är fingerade. 

Annica har jobbat inom barnomsorgen i över 30 år och hade erfarenhet från 

både förskola och skola. På så vis hade hon två olika sidor att berätta. En där 

hon var lärare i förskoleklass och tog emot barnen från förskolan, samt en 

annan där hon jobbade i förskola och  överlämnade barnen till förskoleklass. 

Det var i olika skolområden som hon arbetat i skola respektive förskola så 

erfarenheterna skiljer sig åt.  

Britt är förskollärare och arbetar på förskola, detta har hon gjort  i 13 år. 

Cilla är förskollärare och arbetar på förskola, detta har hon gjort  i 5 år. 

Doris är specialpedagog vid en grundskola, detta har hon jobbat med i 6 år. 

Hon är inblandad i arbetet med övergången mellan  förskola och skola och har 

arbetat med den i 4 år. 

Engla är förskollärare som arbetat inom barnomsorgen i 35 år. De senare 20 

åren har hon jobbat i förskoleklass.  

 

 

Förskolans pedagoger berättar 

Överlämningsarbetet 

Pedagogerna inom förskolan ombads beskriva hur övergången mellan 

förskolan och skolan fungerade vid deras förskola. Ett liknande arbetssätt 

beskrevs av alla de tre intervjuade där pedagogerna fick vara med och 

diskutera fram hur barnen skulle delas in i förskoleklassen. Britt tänker att 

detta beror på att det är pedagogerna i förskolan som känner barnen bäst. 

Samtliga nämner även ett övergångssamtal där barnen som grupp 

diskuterades med mottagande pedagoger i förskoleklass samt specialpedagog. 

När barn med speciella behov ska byta från förskola till skola så sker dock 

enskilda samtal, där vårdnadshavare antingen medverkar eller gett sitt 

medgivande till samtalet. Där medverkar pedagoger från förskolan, 

mottagande pedagoger i förskoleklass samt specialpedagog. En så kallad 

klassbytardag omnämns också av alla de tillfrågade. Den är dock inte 

pedagogerna i förskolan inblandade i, utan då får barnen tillsammans med 

sina föräldrar besöka förskoleklassen en förmiddag för att bekanta sig med 

förskoleklassens lokaler och personal. 
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Annica tycker inte att det är någon vidare inskolning för barnen mellan 

förskolan och förskoleklassen. Hon nämner förutom överlämningssamtalen 

klassbytardagen samt ett besök från mottagande pedagog på förskolan. Detta 

anser inte Annica är en tillräcklig inskolning för barnen. Cilla uttrycker sig så 

här om barnens inskolning till förskoleklassen: ”De är ju inte så att de vet så 

mycket innan på den där lilla timmen som de är i förskoleklass med sina 

föräldrar. Det är ju bara den som är.” 

 

 Cilla beskriver att barnen i förskolan är peppade på att börja i förskoleklass. 

Något som Britt håller med om och förklarar det som att eleverna har växt ur 

förskolans lokaler på vårterminen innan de ska börja förskoleklass och därför 

längtar dit. De är spända på vad förskoleklassen ska innebära och erbjuda 

beskriver de två pedagogerna. Detta är även något som Britt och Cilla upplevt 

när de har träffat sina gamla barn på skolgården. Då säger de flesta att de trivs 

bra i förskoleklass och har roligt på dagarna. 

 

Samarbetet 

På frågan om vem det var som organiserade arbetet kring genomgången 

svarade Annica på följande sätt: 

 
Vi hade inget med de att göra utan de kom från skolan vilken dag de skulle komma 

och visa upp sig. Sen kom datum för klassbytardagen och det skötte föräldrarna, 

det var inte vi inblandade i. Ingen riktigt samarbete med förskoleklassen tycker jag. 

 

Annica påstår alltså att förskolan inte hade något att säga till om när de gällde 

överlämningsarbetet, utan att de fick rätta sig efter skolan. Vad Annica menar 

med skolan, om det är pedagogerna vad förskoleklass, rektor eller någon 

annan, framkommer dock inte. Britt menar att det är gemensamma beslut 

mellan de båda instanserna som har lett fram till dagens arbetssätt.  

Cilla tycker att barnen borde få träffas mera i sina blivande klasser. Hon 

påpekar även en viss oro hos föräldrarna som har många frågor inför 

förskoleklass som hon har svårt att svara på för att förskolan inte är 

informerade om detta.  

 

Britt beskriver hur de på förskolan arbetar med att förbereda barnen för 

förskoleklassen: 

 
Det jag tänker att vi har gjort som kanske inte är ett samarbete med förskoleklass 

utan något som vi gjort inne på avdelningen är att vi har satt upp bilder på vilka 

grupperingar de ska hamna i, vi har satt upp foton på lärarna som ska ta emot så 

det blir tydligt för dem och så de inte blir helt nytt när de kommer till 

förskoleklassen. Att de är införstådda i vad som händer. Att det blir tydligt för 

dem../ Nu i våras så jobbade vi extra mycket med dem att de skulle kunna skriva 

sitt namn och klara toaletten själv. Vad gör man när man kommer till matsalen och 

hålla reda på sin hylla. Det blir såna saker man jobbar med sista terminen. 
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Självständigheten. Sen behöver de fortfarande guidning och hjälp när de kommer 

till skolan, så är det ju . 

Här berättar Britt om ett arbete som utspelar sig på förskolan för att förbereda 

barnen på förskoleklassen. Ett initiativ som pedagogerna på förskolan själva 

har tagit. Om detta är för att Britt och övriga pedagoger tycker att samarbetet 

kring övergången är bristfälligt framkommer inte av intervjun. 

 

Även Cilla beskriver hur de i förskolan tar egna initiativ för att underlätta för 

barnen då de ska börja i förskoleklassen. Hon beskriver hur förskolan bjuder in 

de förskolor som är i samma upptagningsområde för att barnen ska få bekanta 

sig med varandra innan de börjar i förskoleklassen. Britt beskriver ett liknande 

arbetssätt där pedagogerna på de olika förskolorna samarbetar för att barnen i 

de nya klasserna ska få bekanta sig med varandra. Här bjuder förskolan som 

hon arbetar på in förskolor i samma upptagsområde så att barnen som ska gå 

tillsammans i förskoleklass får träffas och leka. Detta säger Britt vanligtvis sker 

på en förmiddag. Britt poängterar att det är förskolorna som har tagit initiativ 

till detta samarbete och att förskoleklassen inte har med det att göra. 

Annica påpekar att förskolan inte har något att göra med hur planeringen av 

övergången ser ut, utan här är det förskoleklassen som skickar ut datum och 

tider som förskolan får rätta sig efter. Hon beskriver även en klassbytardag där 

barnen får hälsa på i skolan men då med sina föräldrar. Annica upplever inte 

detta som något vidare samarbete med förskoleklassen. 

 

På frågan om de är nöjda med hur arbetet ser ut så var alla de tillfrågade 

pedagogerna i förskolan tveksamma. Två av dem hänvisar till att de inte vet 

något annat sätt att sköta övergången på. Annica, som arbetat i både förskola 

och förskoleklass beskriver hur hon inte vet hur utvecklingen har fortsatt då de 

kommit upp till skolan då förskolan lämnar ifrån sig barnen till förskoleklass 

och sedan inte får höra så mycket om hur det går. När Annica tänker tillbaka 

på sin egen tid i förskoleklass så ser hon fördelar med de arbetet jämfört med 

sättet som de arbetar nu i förskolan:  

 
 Jag kan tycka att som jag har jobbat förut då jag jobbade i förskoleklass så var det 

ett vinnande koncept på nå vis för man hade så mycket gratis när hösten började 

och barnen var inskolade och trygga i verksamheten i förskoleklass. Men jag vet ju 

inte av något annat för de va ju så vi jobbade. Jag skulle vilja ha mer samarbete.  

 

Alla tre pedagoger i förskolan refererar alltså till att de inte vet av något annat 

då de gäller arbetet med övergången mellan förskola och förskoleklass. Men 

om de arbete som finns på de aktuella förskolorna är bra råder det alltså 

delade meningar om. 

 

Framgångsfaktorer 

Britt tycker att samarbetet mellan förskola och förskoleklass fungerar bra, att 

det går åt båda hållen som hon beskriver det. Hon berättar om en träff mellan 

pedagoger i förskolan, mötande pedagoger i förskoleklass samt 
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specialpedagog som sker varje vår. Där diskuterar de hur de ska samarbeta 

och göra de så bra som möjligt för barnen vid övergången. Britt beskriver även 

hur de flesta pedagogerna i förskoleklass tidigare arbetat på förskolan där hon 

nu jobbar, så de är som hon beskriver det inte okända för varandra. 

Cilla tycker att det borde vara mer samarbete mellan förskola och 

förskoleklass. Men tror att det skulle vara svårt att få till praktiskt. Hon 

beskriver hur hon inte tror att det finns tid för detta. 

 

Britt menar att en stor fördel för dem är att förskolan och förskoleklass finns i 

samma byggnad. Detta gör att de ofta genar över skolgården och stöter så på 

både pedagoger från förskoleklassen och även barn som tidigare gått på 

förskolan. Hon berättar vidare: 

 
Det vi gör annars är att vi kan gå på skolgården och träffa äldre barn och blivande 

pedagoger. Vi kan gå ärenden till skolan och klassrummen för att lotsa in våra barn 

i den nya verksamheten på så vis. Det kan också hända att förskolläraren där 

kommer och hälsar på barnen här. Men i det stora hela så är det samtalen innan där 

man bestämmer grupperna. 

 

Annica har svårt att hitta framgångsfaktorer i det nuvarande arbetet och tycker 

att det inte är någon vidare inskolning för barnen. Ett överlämningssamtal, en 

klassbytardag och att förskoleklassens pedagoger kommer och hälsar på 

barnen ute på gården tycker inte Annica räcker. Hon talar istället gärna om 

fördelarna med den långa inskolningsfasen och nära samarbetet med förskolan 

som hon haft då hon jobbade i förskoleklass inom ett annat område, mer om 

denna kommer i förskoleklassens pedagoger berättar.  

 

 

Förskoleklassens pedagoger berättar 

Överlämningsarbetet 

Överlämningsarbetet skiljde sig något mellan de olika förskoleklasserna. Där 

Engla arbetar har de överlämningssamtal med förskolorna om barnen. Mötet 

med barnen består i ett besök för de blivande förskoleklasserna på skolans 

gård i 45 minuter samt ett besök med föräldrarna i deras nya klassrum på 

våren. Där håller rektorn ett informationsmöte med föräldrarna om skolan och 

dess rutiner medan pedagogerna bekantar sig med barnen genom att sjunga 

och leka. Engla berättar att de som arbetar i förskoleklass är nöjda med de 

rutiner de har för överlämning, om än det är svårt att få tiden att gå ihop när 

de har en klass och samtidigt ska försöka välkomna en ny. Hon upplever även 

att tiden är knapp för förskolan, att det inte är så enkelt för dem att komma 

ifrån med några barn för att hälsa på i förskoleklassen. Att den blivande 

förskolegruppen dessutom består av fyra olika förskolor och några 

dagmammor gör att upptagningsområdet är stort och Engla upplever  det som 

att det är svårt att få alla att kunna besöka då gruppen är splittrad. 
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Engla beskriver även att de i förskoleklassen inte kan arbeta med inskolningen 

på de sätt de vill eftersom de varken har tid eller resurser för detta, hon 

uttrycker hur de från förskoleklass önskar att de kan ge sig ut till de aktuella 

förskolorna, men att tiden och personalen inte räcker till. 

När barnen i har börjat i förskoleklass på hösten så erbjuder förskoleklassen ett 

inskolningssamtal med föräldrarna. Detta tänker Engla beror på att det är 

föräldrarna som är nervösa inför barnens skolstart och inte barnen: 

 
I dag är ju barnen som kommer från förskolan vana att va i institutioner. Barnen 

behöver inte så mycket inskolning, det är föräldrarna som behöver det, tycker jag. 

För de är ju där den stora skillnaden är. En förskola är innanför staket och bommar. 

Det är samma personer du möter varje dag. Här är det skillnad. Det finns inget 

staket det är större. Så de är föräldrarna som har problem, inte barnen. Vi har ju 

samma rutiner, tvätta händerna, äter, går ut och in (skratt). Sen att vi har ett schema 

och att det sker andra saker det är ju.. nej de är förädlarna som behöver mest 

inskolning tror jag. 

 

Doris berättar att skolan har tagit fram en handlingsplan då det gäller 

övergången från förskola till förskoleklass. Arbetet på deras skola börjar v 9 

och fortsätter till skolans startar på hösten. Där besöker pedagogerna från 

förskoleklassen de blivande eleverna på deras förskola, hur många gånger 

ligger dock på de enskilda pedagogerna att avgöra. Doris förklarar detta 

vidare: 

 
Sen har vi skrivit in att behovet av fler besök har man ansvar för själv. Att man ser 

till att det blir bra för både pedagoger och barn. Förskolans personal ser till så 

barnen verkar trygga och förskollärare här på skolan känner att det känns bra att ta 

upp dem. Det kan ju hända att man känner att det finns behov för fler möten. 

 

Även på skolan där Doris arbetar får barnen besöka förskoleklassen med sina 

föräldrar på ett liknande sätt som Engla beskriver. Doris berättar att de förut 

haft fler tillfällen då barnen har fått besöka skolan: 

 
Vi har minimerat lite träffar, de var mer förr. Där va de mer inskolning för barnen, 

men de har dragits ner mer och mer. Vi tycker inte att det behövs. Från början så 

hade vi att man fick komma hit och äta, känna till matsalen och liknande. Men de 

flesta barnen börjar på fritids redan efter semestern, då känner de till dessa saker 

innan skolan börjar.  

 

Fritids beskrivs alltså som en bidragande faktor till de minskade antal besök 

inför skolstart. Doris säger att hon är nöjd med skolans arbete kring 

övergången och påstår att bara man är effektiv och bestämmer vad som ska as 

upp och diskuteras. 

 

Där Annica arbetade tidigare så hade förskolan och förskoleklassen ett 

samarbete kring övergången som började efter jul vårterminen innan barnen 

skulle flytta upp till förskoleklass. Annica beskriver ett arbete där de blivande 

eleverna fick hälsa på i förskoleklass en timme i veckan och vara med på olika 

aktiviteter tillsammans med eleverna i förskoleklassen. Arbetet flöt på smidigt 
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för att förskolan och förskoleklassen var i samma byggnad menade Annica. Då 

barnen skulle börja i förskoleklass så var de redan inskolade och själva 

skolstarten blev inte så märkvärdig och jobbig för barnen förklarar Annica, 

som upplevde att den sortens inskolning över en lång tid fungerade bra och att 

barnen var trygga med såväl vuxna som lokaler då de började i förskoleklass. 

Annica talar också om en klassbytardag, där barnen som ska komma upp till 

förskoleklass får hälsa på tillsammans med sina föräldrar en dag. 

 

Alla tre pedagoger i förskoleklass beskriver att de arbetar utifrån någon slags 

handlingsplan som har växt fram med åren. På frågan om och i så fall hur 

arbetet utvärderades så var svaren lite olika. Engla sa att de inte hade någon 

utvärdering. Doris berättade att de inte hade någon bestämd utvärdering utan 

tog upp problem eller funderingar under arbetets gång. Annica är något 

tvetydig då hon bes beskriva utvärderingen: 

 
De måste vi väl ha haft ifrån första åren. Det är ju ganska länge sen. Men de måste 

vi väl annars hade vi inte fortsatt med den formen av verksamhet om vi inte hade 

sett att det slagit väl ut. Jag känner inte att jag kommer ihåg att det är någon som 

tyckt att det var negativt, varken från personal, barn eller föräldrar.  

 

När vi senare kommer tillbaka till arbetet kring utvärdering svarar hon som 

följer: 

 
 Arbetet var också väldigt enkelt eftersom att vi alla var under samma tak. Vi 

behövde inte åka någonstans för att kunna sitter ner tillsammans och ha denna 

utvärdering. Alla fanns på samma ställe och det var enkelt att bara checka av, det 

var inte så svårt. 

 

Även om de olika förskoleklasserna hade skillnader i sitt arbete så var alla 

tillfrågade pedagoger nöjda med de arbetssätt som fanns på deras skola. 

 

Samarbete mellan förskola och förskoleklass  

Överlämningssamtal är något som alla tre verksamma inom skolan arbetar 

med vid övergången. Engla berättar att kvalitén på dessa samtal skiftar 

beroende på vilken förskola de träffar 

 
Och just det här med överlämningssamtalen ser så katastrofalt olika ut. Vi träffar 

förskollärare från förskola tillsammans med våran specialpedagog och de får 

berätta lite om barnen. Då är de oftast på gruppnivå och individnivå och det är ju 

uppstyrt från rektorshåll (förskolechef). De mesta man får höra är glad och go, glad 

och go, glad och go. Det är den informationen vi får om barnen från förskolan... Det 

såg man ju också vi som tar emot barn från olika förskolor hur olika de kan va. En 

förskola var väldigt förberedd och hade bilder på barnen och körde utifrån mallen. 

En annan förskola sa go och glad typ. Så det är ju väldigt olika hur man ser på sitt 

uppdrag när man ska lämna över barnen till förskoleklass tänker jag. 

 

Både Engla och Doris beskriver hur förskolorna berättar hur de arbetat med 

barnen under våren på övergångssamtalet. Doris berättar att de får höra vad 
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barnen har gjort för att se om det är något som de kan fortsätta med i 

förskoleklass. När Engla får frågan om de på hennes skola försöker forma 

verksamheten efter de arbetssätt som förskolan beskriver så skakar hon på 

huvudet och skrattar generat. När hon ombeds svara på frågan så skakar hon 

på huvudet igen. Hon ombeds en tredje gång att svara på frågan så svaret 

kommer med på inspelningen. Engla skrattar och svarar: ”Nej vi kör vårat eget 

race”. 

 

Alla tre pedagoger på skolan berättar att det är rektor för grundskola eller 

förskolechefen vid de aktuella förskolorna som har tagit fram materialet som 

används vid övergångsarbetet. Doris berättar att de från förskoleklass tycker 

att arbetet flyter på bra, att det är tydligt och att alla vet vad som gäller i 

arbetet kring barnens övergång. 

 

För Annica, som samarbetade med förskolan under hela vårterminen innan 

barnen gick över till förskoleklass berättar att skolans tider styrde samarbetet i 

viss mån. Hålltider som mat och lediga tider i klassrum och gymnastiksalar 

kunde vara sådant som styrde berättade hon. Hon vill dock vidhålla att tiderna 

diskuterades fram tillsammans med personalen på förskolan. I början följde 

förskolans personal barnen till förskoleklassen men efter ett tag så gick barnen 

själva mellan förskola och förskoleklass, något som Annica säger underlättades 

av att skolan och förskolan fanns i samma hus. Barnen gick igenom en korridor 

och förbi biblioteket så var de framme i förskoleklassens lokaler.  

 

 

Framgångsfaktorer 

Annica beskriver närheten mellan förskola och skola som en framgångsfaktor 

då de gäller att få till ett samarbete: 

 

Ja, jag tycker att det var otroligt bra. Just att få lära känna barnen, de fick lära känna 

oss och sina blivande kompisar. I och med att skola och förskola var under samma 

tak så hade ju många av dem gått i samma förskolegrupp innan. Så ingen var direkt 

ny för varandra. Ingen var obekant med varandra. Så det var lättjobbat på det viset. 

Även om man inte kunde alla barns namn när de började så kände man igen dem 

och de kände igen oss. Det var en stor fördel.  

 

Att känna igen kompisar på skolan och vistas i samma byggnader och på 

samma gård tycker  Annica var en framgångsfaktor då de gällde deras arbete 

vi övergången. Utan närheten till förskolan tror hon inte att detta, som hon 

beskriver det, goda övergångsarbete kunnat vara möjligt. 

 

Att närheten mellan förskola och förskoleklass är något positivt för barnens 

inskolning och samarbetet med förskolan är även något som Engla nämner. De 

har en förskola i samma byggnad som skolan medan de andra ligger längre 

ifrån, något som skulle kunna vara en fördel, men här vill inte pedagogerna i 

förskoleklass ge dem ett försprång mot de andra barnen som har förskolor som 

ligger längre bort. Engla förklarar närmare:  
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 Barnen som går förskola här är redan nog privilegierade som finns i samma 

lokaler, äter i matsalen och använder biblioteket. Så vi skulle ju kunna utveckla det 

men de skulle bli orättvist mot barnen från de andra förskolorna. Jag vet ställen där 

de gör de och de funkar jättebra! Vi träffar ju dem barnen ändå, ser dem i matsalen 

och har ärenden i den delen av huset så de känner ju oss och vi dem. Det är ju inget 

nytt för de barnen. Här om dagen var jag där och hade en samling, jag råka komma 

när de hade samling och behövde låna deras personal. Så att de blir naturligt, men 

inget planerat övergångsarbete.  

 

För att ha ett lyckat samarbete krävs en god kommunikation mellan de olika 

verksamheterna förklarar Doris. Hon talar om en nära samarbetade och tajt 

kontakt med förskolan för att lära känna barnen som kommer. Hon förklarar 

att det är förskolechefens uppdrag att dela in grupperna till förskoleklass. 

Vidare förklarar Doris att det är förskolans personal som känner barnen bäst 

och att det på så vis är bättre att uppgiften föll på dem. Att det blev en sak 

mindre för skolan att göra i samband med övergången ser Doris som positivt. 

 

Engla berättar att de även på hennes skola är förskolechefen tillsammans med 

förskolan som delar in barnen i grupper inför skolstarten. Där delas barnen 

från de olika förskolorna in i två grupper, detta förklarar Engla beror på att de 

inte vill få någon vi och dem känsla i grupperna. Men hon framhåller att de 

olika grupperna arbetar nära med varandra i förskoleklass och menar att hon 

ser fördelar med att barnen känner barn ur de olika grupperna. 
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 Diskussion 
 

Atalalo et al (2014) beskriver hur barnen blir inbjudna till förskoleklass, något 

som känns igen i samtliga respondenters berättelser. Atalalo et al (2014) påstår 

att hur detta möte sker skiljer sig åt, något som även känns igen bland 

respondenterna för denna uppsats. Huruvida barnen följer med pedagoger 

eller föräldrar till förskoleklass varierar, men alla barn tycks bli erbjudna minst 

ett besök på sin blivande skola. Besöket kan nästan ses som grundläggande i 

de olika arbetssätten som de olika respondenterna i denna uppsats kallar för 

sitt övergångsarbete. Hur resten av arbetet gick till och hur mycket av detta 

som var samarbete mellan de olika verksamheterna varierade dock kraftigt. 

 

 

Överlämningsarbetet 

 

Alla de tillfrågade pedagogerna nämner någon slags mall eller dokument som 

de utgår efter i arbetet med övergången mellan förskola och förskoleklass, 

något som även omnämns av Alatalo et. al (2014) studie. Inga av de uppvisade 

mallarna har dock visat sig överstämma med varandra, det finns dock likheter 

i sättet arbetet fortlöper samt moment som återkommer i de olika dokumenten, 

även detta i linje med Alatalo et. al (2014) som vidare berättar att övergångarna 

följde samma mönster varje år. Flera av de tillfrågade pedagogerna beskriver 

hur arbetet har vuxit fram med åren. 

 

Alatalo et. al (2014) beskriver hur arbetet med övergången varierar kraftigt då 

inga riktlinjer finns för hur arbetet ska se ut eller fungera. Annica, som har 

arbetat i både förskoleklass och förskola beskriver de båda mallar som hon 

arbetat efter på de olika verksamheterna som natt och dag, då hon i 

förskoleklass la ner mycket tid på övergångsarbetet medan hennes nuvarande 

arbete i förskola inte bjuder på mycket samarbete mellan de båda 

verksamheterna. Detta trots att de båda verksamheterna befinner sig i samma 

kommun. Annicas erfarenheter stämmer alltså överens med Alatalo et. al 

(2014) beskrivning av den stora variationen mellan arbetssätten. 

 

 Skouteris et. al (2012) beskriver hur flera olika studier pekar på fördelar med 

ett samarbete mellan verksamheterna men att stora brister finns vid just 

rutinerna för överlämning. De flesta tillfrågade pedagogerna är nöjda med 

arbetet men berättar om punkter där de skulle vilja att arbetet förbättrades 

eller utvecklades på något sätt. Här kan även en lucka i resultatet urskiljas då 

flera respondenter hänvisade till att de gjorde som de alltid gjort eller hur de 

klivit in i arbetet och följt andras hänvisningar. Det är därför svårt att veta vad 

pedagogerna själv känner då en känsla av att de själva inte vet framkommer i 

svaren. Doris å andra sidan, är den enda tillfrågade pedagogen som berättar 
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att de vid hennes skola har dragit ner på samarbetet vid både träffar bland 

personalen och besök på skolan för barnen. Detta beskriver hon är en påföljd 

av effektivisering vid möten för personalen samt inskolning på fritids för 

barnen. Cilla önskar däremot mer träffar mellan förskolan och förskoleklassen, 

men tror att detta säkert är svårt att få till praktiskt. Detta överensstämmer 

med Engla, som uttrycker en önskan i att få träffa barnen mer innan, då genom 

att besöka dem på sin förskola. Detta menar dock Engla inte är möjligt då tid 

och resurser sätter stopp för detta. Detta motsägs dock av Doris. På hennes 

skola har pedagogerna tid att besöka barnen på förskolan, varifrån den tiden 

tas ifrån framkommer inte. En önskvärd situation hade kanske varit att 

pedagoger vid de olika verksamheterna kunde dela med sig av sina 

framgångsfaktorer med varandra för att på så vis hjälpas åt att lyfta kvalitén 

vid övergången mellan de olika verksamheterna. Ett annan önskvärd uppslag 

hade varit riktlinjer och mallar som sträcker sig längre än mellan just de 

berörda verksamheterna. Då vissa pedagoger har problem vid övergången 

som andra pedagoger har löst hade ett samarbete mellan de olika skolorna 

kanske varit en fördel för arbetet med övergången mellan förskola och 

förskoleklass. 

 

Dockett och Perry  (2004) menar att många pedagoger betonade att en smidig 

övergång från förskolan till skolan var central för verksamheten. Detta är även 

något som alla respondenter i studien strävar efter. Hur detta resulterade 

varierade dock. Både Alatalo et al. (2015) och Ackesjö (2013) beskriver 

förskoleklassen som en bro mellan förskolan och skolan. För att 

förskoleklassen ska kunna fungera som en bro så kan det ju tänkas att ett 

samarbete mellan de olika skolformerna borde finnas, annars borde det inte 

kallas bro utan snarare ö. Kanske ett tidigare uttalande  av Ackesjö och Persson 

(2010) skulle passa in bättre då. Där anser författarna att förskoleklassen kan 

jämföras med ett gränsland. En möjlig förklaring till detta kan ses i 

respondenternas svar i huruvida uppföljning av överlämningsarbetet sker. 

Förskoleklassens pedagoger berättar att de har sporadisk utvärdering om den 

ens finns. Doris förklarar hur de tar upp frågor och uppföljning längs vägen 

och att det inte finns någon utsatt tid för detta. Engla berättar att de inte har 

någon uppföljning alls. Att förskoleklassen närmast kan jämföras med ett 

spänningsfält istället för en bro kan förklaras med de bristande fokus på 

utvärdering som verkar råda. Å andra sidan är ett spänningsfält fortfarande 

något som hör samman. Här skulle kanske en ö vara den korrekta 

beskrivningen. Detta både på grund av bristande utvärdering men också 

bristande kommunikation mellan förskola och förskoleklass. Detta visar sig 

genom att pedagogerna i förskoleklass inte vet hur det har gått för barnen då 

de kommit upp i förskoleklassen. Britt och Cilla berättar att de gånger de får 

veta hur det går för barnen är då dem själva stöter på barnen på skolgården.   
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Samarbete  

Skouteris et. al (2012) betonar vikten av bra samarbete mellan lärare i de två 

skolformerna, då detta ger barnen bra stöd vid övergången mellan förskola 

och förskoleklass. Britt, som jobbar på förskola berättar att de flesta 

pedagogerna i förskoleklass tidigare har arbetat på förskolan där hon arbetar 

så de känner till varandra. Detta kan vara en faktor till varför Britt är en av 

dem som verkar nöjdast med arbetet kring övergången av de tillfrågade 

pedagogerna i förskola. Hon är bekant med pedagogerna i förskoleklass och 

detta skulle kunna leda till ett bättre samarbete. Goda relationer mellan 

förskolan och förskoleklass kan kanske underlätta samarbetet i Britts fall. Om 

man tittar på Annicas tid i förskoleklass kan vissa paralleller dras till Britts 

berättelse. Hon beskriver hur närheten mellan de båda verksamheterna var 

nyckeln till framgång vid den förskoleklass där hon tidigare arbetat. Att 

barnen kunde gå själva mellan verksamheterna samt att personalen i förskola 

och förskoleklass lätt kunde träffas för att diskutera arbetet beskrivs i de 

närmsta som avgörande för att arbetet kunde flyta på. Närheten mellan 

verksamheterna tas även upp att Engla, men i hennes fall är det bara en av 

förskolorna i deras upptagningsområde som ligger i direkt anknytning till 

skolan. Här förklarar Engla att det kan bli orättvist om de barnen som är 

närmare får mer tid i sina blivande lokaler än de som har sin förskola belägen 

längre bort. Engla avstår alltså från att samarbeta med den förskolan som 

ligger närmast för att inte privilegiera dem. En möjlig slutsats kan vara att 

geografisk närhet mellan förskolan och förskoleklassen kan vara en 

framgångsfaktor för ett samarbete mellan de två verksamheterna. Det kan 

även vara så att den geografiska skillnaden mellan de förskolor och 

förskoleklass kan påverka sättet övergångsarbetet fortgår och därför vara en 

anledning till att pedagogernas arbetssätt skiljer sig åt. 

 

Vidare beskriver Skouteris et. al (2012) hur detta samarbete gör att barnen inte 

känner av övergången lika mycket då rutiner och arbetssätt är liknande mellan 

de båda verksamheterna. Här går tankarna till Engla, som beskriver hur 

förskolan delar med sig av arbetssätt och dylikt men hur förskoleklassen 

struntar i detta och istället kör sitt eget race. Något som hon visar tydligt i 

intervjun att hon inte vill medge. Doris är något mer tillmötesgående mot 

förskolan i sitt svar då hon berättar att förskolan berättar hur de jobbat och se 

ser om de kan utveckla detta i förskoleklassen. Det finns alltså en tanke med 

att höra hur de arbetat men ingen garanti på att förskoleklassen tar vid där 

förskolan slutat. När Annica får frågan om samarbete med förskoleklass 

utifrån sitt arbete i förskolan så svarar hon kort och gott att hon inte tycker att 

det är något vidare samarbete. Om ett samspel kring rutiner är viktig för en 

enklare övergång mellan de olika verksamheterna för barnen, som Skouteris 

et. al (2012) beskriver, så borde de vara ett mål att sträva efter. Alatalo et. al 

(2014) beskrev tidigare hur inte riktlinjer finns. Här verkar de viktigt för att ge 

barnen en så smidig övergång som möjligt. Något som kan problematisera 

förskoleklassens fortsatta arbete på förskolans verksamhet är att arbetet skiljer 

sig mellan de olika förskolorna, något som Einarsdottir (2006) vittnar om i sin 

studie. Om förskoleklassen, som i Engla och Doris fall, tar emot barn från flera 
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olika förskolor, så kan det vara svårt att arbeta vidare då flera olika arbeten 

uppvisas från de olika förskolorna. När Annica arbetade i förskoleklass så tog 

de bara emot en förskola, där kan arbetet med att fortsätta på förskolans 

rutiner och verksamhet ses som lättare då det bara är en verksamhet som ska 

föras vidare. Om Engla ska göra detsamma så kan hon behöva ta hänsyn till 

fyra olika förskolor och ett okänt antal dagmammor, vilket kan bli 

problematiskt. Om detta är anledningen till att Engla kör sitt eget race och inte 

bryr sig om förskolans tidigare arbete framkommer dock inte av intervjun.  

  

Britt tyckte att samarbetet flöt på bra men berättar även om flera aktiviteter 

som förskolan gör på eget bevåg för att förbereda barnen för förskoleklass. I 

Lappalainens (2008) studie framkom det att barnen i viss mån var nervösa för 

vad som komma skall i förskoleklassen, då pedagogerna berättat att högre 

krav kommer att ställas. Denna bild stöds inte att Britt och Cilla som båda 

menar att barnen längtar efter att få börja i skolan. Ackesjö och Persson (2014) 

är inne på samma spår som Lappalainens (2008) men frågar sig om barnen 

verkliga är oroliga för övergången, då de flesta barn har erfarenheter av något 

slags institutions byte. Engla har en liknande tanke och tror att det är 

föräldrarna som behöver inskolning i förskoleklassen och inte barnen. Engla 

tänker att detta beror på att barnen är vara att vara på institutioner och därför 

blir det inte så stor skillnad för dem att börja i förskoleklass. Detta kan vara en 

anledning till att Engla inte bryr sig om vad de har gjort i förskolan innan. Hon 

kanske finner att barnen är trygga i alla fall och ett fortsatt arbetssätt som ska 

påminna barnen om förskolan därför inte är nödvändigt. 

  

Ett annan aspekt på övergången och samarbetet är hur Skouteris et. al (2012) 

uttrycker hur det är pedagogerna i förskolan som har den mesta kunskapen 

om barnen. Detta kan ses som ännu en anledning att värna om samarbetet 

mellan förskola och förskoleklass. Vid alla de tillfrågade verksamheterna 

beskrevs de hur pedagogerna på förskolan var delaktiga i att dela in 

grupperna inför förskoleklass. Britt förklarar att detta beror på att de är just 

dem vid förskolan som känner barnen bäst. Även Doris förklarar detta med 

nästan samma ordval som Britt. Vidare menar Engla att förskolan får dela in 

barnen i grupperna för förskoleklass och att grupperna från förskolan då delas 

för att inte skapa en vi mot dem känsla. Ackesjö och Persson (2014) visar med 

sin studie att barnens sociala kontakter skadas i och med övergångarna mellan 

de olika verksamheterna. Om denna nackdel har bejakas framkommer dock 

inte av intervjun med Engla. Men hon framhåller att de olika grupperna 

arbetar nära med varandra i förskoleklass och hon anser att det finns fördelar 

med att barnen känner barn ur de olika grupperna.  

 

 Tid  

När Alatalo et al. (2015) beskriver att avståndet mellan förskola och 

förskoleklass är stort så talar de inte om det fysiska avståndet som diskuteras 

ovan, utan att det är bristen på kommunikation och samarbete som orsakar 

distansen. Författarna beskriver hur pedagogerna i de båda verksamheterna 
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har gått samma utbildning och många av de verksamma pedagogerna i 

förskoleklass tidigare har arbetat i förskola, precis som Britt beskriver. Här 

målas tidsbrist upp som den utlösande faktorn till de som många upplever 

som dåligt samarbete (Alatalo et al. ,2015). Tiden, eller snarare bristen på den, 

omnämns av i stort sett alla respondenter. De påstår att mer samarbete skulle 

vara möjligt om det fanns mer tid till den. Engla beskriver hur de inte har tid 

att besöka barnen i förskolan och hur förskolorna knappt har tid att besöka 

dem, hon signalerar att tid och personal är bidragande faktorer till detta. Även 

Cilla tror att övergången skulle gå smidigare om mer tid fanns till den. Här går 

tankarna återigen till Doris som förklarar att deras effektivisering av arbetet 

med övergången har lett till färre träffar och tillfällen. Hon beskriver detta som 

positivt från både skolan och förskolans håll. Här ska det dock tas i beaktning 

att ingen från de aktuella förskolorna i Doris upptagningsområde har 

tillfrågats så huruvida de är nöjda med arbetet eller inte kan inte besvaras. Så 

det kan vara problematiskt att döma situationen med bara en synvinkel på 

problemet. 

 

Ackesjö (2013) beskriver hur förskoleklassläraren kom och hälsade på några 

gånger i förskolan för att prata och leka med barnen i deras miljö. Engla 

beskriver att de i förskoleklassen gärna vill hälsa på barnen i förskolan men att 

tiden inte räcker till. Tiden kan alltså ses som en anledning till varför 

samarbetet mellan förskola och förskoleklass fungerar som respondenterna 

önskar. 

  

Alatalo et al. (2014) respondenter nämner även tidsstress vid 

övergångssamtalen, att få med de mest väsentliga om alla barn, då det oftast 

inte finns nog med tid avsatt för detta.  Här förs tankarna tillbaka till Doris, 

som är den enda tillfrågade pedagogen som berättar att tiden har minskats. 

Doris påstår att om man är effektiv och planerat vad som ska sägas innan så 

hinner man. Men att det inte finns några uttalade rutiner kring vad som ska 

delges under samtalen gör situationen svårare menar några av informanterna 

som Alatalo et al (2014) frågat. Kanske Doris skola arbetar utifrån förut redan 

bestämda frågor och på så vis slipper stressen i att inte veta vad som är de 

mest väsentliga. Engla å sin sida beskriver hur de arbetar efter en mall som tar 

upp vad som ska delges under dessa möten Men att vissa kommer förberedda 

med kort på barnen och grundlig information medan andra säger go och glad 

tror Engla beror på hur väl mallen har följts. Här visas två olika arbetssätt upp. 

Ett som flyter på smidigt och ett som formas mer av den personliga faktorn. 

Både Engla och Doris berättar att det är förskolechefen som ansvarar för 

underlagsarbetet de använder sig av vid övergången.  En följdfråga kan då bli 

vem som ansvarar för att underlagets följs. Här borde kanske rektor och 

förskolechef ta ett större ansvar för att pedagogerna vid förskolan är 

förberedda på rätt sätt inför övergångssamtalet med förskoleklassen. På så vis 

kanske svar som go och glad kan undvikas och tiden kan spenderas med att 

överföra de mest relevanta om de aktuella barnen.  
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Makt 

Tiden verkar vara en faktor som minskar samarbetet mellan de båda 

verksamheterna, en annan menar Alatalo et. al (2014) är på vilka premisser 

samarbetet sker. Alla tillfrågade pedagoger i deras undersökning att det var 

förskoleklassen som styr hur samarbetet fortgår. Denna studies respondenter 

är dock inte lika eniga. Annica har två sidor av samma mynt att dela med sig 

av. I förskoleklassen hon har arbetat i så styrdes arbetet i viss mån av 

förskolan, då var de dess tider som lunch och raster som kunde styra. I 

förskolan säger sig Annika inte ha något att säga till om. Den senare utsagan 

stämmer alltså överens med den bild som Alatalo et. al (2014) pedagoger 

visade upp. Doris, Engla och Britt tycker alla att samarbetet flyter på bra, vilket 

kan tolkas som att maktfördelningen i fråga är jämn. Dock så är både Engla 

och Doris pedagoger inom skolan, de som av Alatalo et al (2014) responderat 

beskylls för att styra hur arbetet ska se ut. Ett annat tillfälle som visar på 

förskoleklassens övertag i maktbalansen är de som Atalalo et al (2014) 

beskriver om hur förskoleklassen kontaktar förskolan för att bjuda in dem till 

ett övergångssamtal där barnen diskuteras. Detta känns igen i alla 

respondenters berättelser. Dock så är det inte alla som blir inbjudna utan 

diskuterar tillsammans fram ett datum för att ses som passar alla.  

  

Sammanfattning av slutsatser 

Alla respondenter i undersökningen beskriver faktorer runt omkring arbetet, 

som chefer och mallar påverkar arbetet med övergången. Även om de alla är 

verksamma i samma kommun så är arbetssätten inte likadant. Doris är den 

pedagog i undersökningen som framstår som mest nöjd. Hennes skola är även 

den som förefaller ha sitt övergångsarbete mest strikt uppstyrt. En slutsats kan 

vara att uppstyrt övergångsarbete är en framgångsfaktor.  

 

När makten diskuteras så framkommer de av bakgrund och även respondenter 

att pedagogerna i förskoleklass till viss del styr arbetet med övergången mellan 

förskola och förskoleklass. En möjlig slutsats att dra från detta är att Engla, 

Doris och även Annica upplever arbetet som jämställt mellan de båda 

verksamheterna för att de är verksamma inom förskoleklassen och att just 

detta uppslag av samarbete gynnar just dem. 

 

Engla, som arbetar i förskoleklass berättar att hon inte tar hänsyn till 

förskolans arbetssätt i förskoleklassen utan kör sitt eget race. Detta trots att hon 

får information av hur förskolorna arbetat. I diskussionen nämns att en 

anledning till detta kan vara att Engla har flera olika förskolor att förhålla sig 

till.  Dock så finns inga sådana indikationer i intervjun och därför blir det en 

för långsträckt slutsats att dra att detta är anledningen till att Engla kör sitt 

eget race. 

 

När det gäller framgångsfaktorer i arbetet med övergången mellan förskola 

och förskoleklass så lyfts samarbetet mellan de båda verksamheterna. Både 

respondenterna till denna studie samt tidigare forskning visar på att ett gott 
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samarbete kan gynna både pedagoger och barn i övergången. Kommunikation 

och enighet är två av de faktorer som respondenterna har tagit upp då de 

gäller ett gott samarbete. Det kan alltså ses som en slutsats att samarbete och 

kommunikation mellan förskolan och förskoleklass är en framgångsfaktor i 

arbetet med barns övergångar. Denna studie visar dock att kommunikationen 

mellan de olika verksamheterna ibland är bristfällig. Här går tankarna återigen 

till bilden av förskoleklassen som en ö snarare än en bro mellan förskolan och 

skolan.  

 

Geografisk närhet mellan de båda verksamheterna kan även ses som en 

framgångsfaktor enligt respondenterna. I studien så visar de sig att paralleller 

kan dras mellan en närhet mellan förskolan och förskoleklassen och hur nöjda 

pedagogerna var med arbetet vid övergången. Här framkom det att flera av 

pedagogerna, både i förskolan och förskoleklassen talade om fördelarna med 

närhet till varandra. Att se och känna igen varandra och vara bekant med 

lokaler och skolgård var några av de faktorer som lyftes som fördelaktiga. 

Även de pedagoger som inte hade närheten mellan de olika verksamheterna 

påvisade att det hade kunna underlätta arbetet. En geografisk närhet mellan 

förskolan och förskoleklassen kan alltså även ses som en framgångsfaktor. 

 

 

 

 

 

Vidare forskning 

 

Tidsbrist och brist och personal beskrivs som anledningar till varför 

övergångsarbetet inte alltid fungerar. En befogad fråga blir vilket ansvar ligger 

på pedagogen och vad ligger utanför pedagogen makt? Vilken roll och vilket 

ansvar har rektor och förskolechefen i arbetet med övergången? Förskolechef 

och rektors roll i övergången är något som bara nuddats i denna uppsats. Det 

skulle vara intressant att undersöka vad deras ansvar är och hur de kan 

påverka pedagogers arbete med övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Detta skulle vara ett intressant synvinkel att undersöka i vidare forskning.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 

Inledningsfrågor: 

Hur länge har du jobbat in förskola/skola? 

Vad har du för utbildning? 

Ev ålder och kön (relevant?) 

 

Frågor: 

Förskola: Jag hade tänkt att prata med dig om övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Jag tänkte att du skulle få berätta för mig hur det fungerar när ni 

ska lämna över de barn som ska gå upp till förskoleklass. Hur går arbetet till? 

 

Förskoleklass: Jag hade tänkt att prata med dig om övergången mellan förskola 

och förskoleklass. Jag tänkte att du skulle få berätta för mig hur det fungerar 

när ni ska ta emot nya barn från förskolan. Hur går arbetet till? 

Om det inte nämns innan så fråga följande: 

 

 överlämningssamtal. Vars när hur? Vilka frågor ställs? 

 Vem bestämmer vad ni ska prata om? På samtalet? 

 Vem bestämmer hur arbetet ska fortlöpa? 

 Är du nöjd med hur överlämningen fungerar? 

 Skulle du vilja ändra på något? 

 Hur ser ni på Barnens perspektiv i överlämningsarbetet? 

 Sker det någon utvärdering av hur en övergång skett? Hur i så fall?  

 Sker det i så fall en gemensam utvärdering mellan FSK och FSKL? 

Varför/varför inte? 

 

  



  

 

 

 BILAGA 2: Missivbrev  

 

Hej! 

  

Mitt namn är Jessica Forsberg och jag läser till förskollärare på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag läser min sista termin och ska nu göra mitt 

examensarbete i pedagogik. Jag skriver om övergången mellan förskola och 

förskoleklass, mer specifikt om pedagogernas uppfattningar kring detta. För 

att komma fram till mitt resultat skulle jag behöva intervjua pedagoger som 

arbetar mot dessa övergångar för att få höra dras erfarenheter samt tankar 

kring dessa. 

Vid intervjun kommer de forskningsetiska principerna att följas. Intervjun är 

frivillig och kan när som helst avbrytas om den intervjuade inte vill medverka 

längre. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt vilket bland annat 

betyder att varken namn på pedagoger eller skolan kommer att användas i 

mitt arbete. Resultatet av intervjuerna kommer endast att användas till detta 

arbete. 

Jag skulle uppskatta om jag fick göra några av dessa intervjuer med personal 

från eran förskola/skola. 

Jag hör av mig inom några dagar. 

  

Mvh Jessica Forsberg 

Telefon 070 xxxxxxx 

 

 


