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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar och 

erfarenheter förskollärare och lärare i förskoleklassen har av barns övergång 

från förskola till förskoleklass. Åtta intervjuer, med fyra förskollärare 

respekterive fyra lärare i förskoleklassen, genomfördes i en stad i mellersta 

Sverige. Resultatet visar att det finns fler likheter än skillnader när det gäller 

de uppfattningar och erfarenheter förskollärare respektive lärare i 

förskoleklassen har om barns övergång från förskola till förskoleklass. Både 

förskollärare och lärare i förskoleklassen anser att trygghet är den absolut 

viktigaste faktorn för att det ska bli en bra övergång från förskola till 

förskoleklass. Även närheten mellan förskola och förskoleklass ansågs som en 

viktig faktor för att underlätta för barns övergång. Tiden verkade som en 

begränsande faktor, vilket försvårade övergången. Undersökningen visar 

också att det sker en liten eller ingen samverkan alls mellan de olika 

verksamhetsformerna. Förskollärarna uppfattar att de har ett begränsat 

inflytande när det gäller övergångsplanen då de varken har varit med och 

reviderat den eller varit med på utvärderingen av själva övergångsprocessen. 

 

Nyckelord: Förskola, förskoleklass, övergång, samverkan, inflytande 
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 Inledning  
Övergången från förskola till förskoleklass är en stor förändring i ett barns liv. 

Skouteris, Watson och Lum (2012) menar att barnen förväntas arbeta mer 

självständigt, skapa nya vänner och anpassa sig till nya lärare och rutiner. De 

flesta barn anpassar sig bra i förskoleklassen, men för en del barn kan 

övergången från förskola till förskoleklass bli problematisk (Giallo, Treyvaud, 

Matthews & Kienhuis, 2010). Det finns inte några svenska nationella riktlinjer 

för hur övergången mellan förskola och förskoleklass ska ske (Alatalo, Meier & 

Frank, 2014) och studier visar att det är stor skillnader på hur dessa går till. 

I grundskolans läroplan (Skolverket, 2011b) uttrycks det tydligt att det ska 

ske ett samarbete mellan olika skolformer. För att stödja barnens utveckling 

ska skolan sträva efter att samarbeta med förskolan. Läraren i förskoleklassen 

ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan. I detta 

samarbete ska de barn i behov av särskilt stöd uppmärksammas. Detta 

stämmer överens med förskolans läroplan (Skolverket, 2011a) där det står att 

förskolan ska ansvara för att det sker en samverkan med personalen i 

förskoleklass, skola och fritidshem för att på så sätt underlätta övergången till 

dessa verksamheter. 

När jag gjorde min VFU i en förskoleklass upplevde lärarna i 

förskoleklassen att det fanns en svårighet med hur övergången från 

förskoleklass till årskurs ett gick till. Lärarna upplevde att förskoleklassen 

endast var ett mellanår och mycket tid gick åt till att bara få ihop gruppen. De 

ansåg att det pedagogiska lärandet kom lite i skymundan. Lärarna i 

förskoleklassen upplevde dessutom att lärarna i årskurs ett inte efterfrågade 

information om hur barnen låg till kunskapsmässigt. Det kändes som om 

mycket gick förlorat då barnen måste börja om i årskursen istället för att 

fortsätta där de låg kunskapsmässigt. Även om lärarna i förskoleklassen 

upplevde störst problem mellan förskoleklassen och årskurs ett tänkte jag att 

det kanske finns samma problematik när det gäller barns övergång från 

förskola till förskoleklass. Vilken information efterfrågas när det gäller de nya 

barnen som ska börja i förskoleklassen? Och varför är det så? Jag har hört olika 

saker, där vissa förskollärare och lärare i förskoleklassen som jag har pratat 

med, har förklarat att lärarna i förskoleklassen inte vill få någon 

förhandsinformation om barnen för att de vill skaffa sig en egen uppfattning 

om dem. Jag har även hört att förskollärarna inte vill lämna ifrån sig 

information om barnen på grund av sekretess. Därför tycker jag att det ska 

vara intressant att undersöka vilken syn och erfarenheter förskollärare 

respektive lärare i förskoleklassen har när det gäller barns övergång från 

förskola till förskoleklass. Det problemområde som jag således vill undersöka 

är vilka uppfattningar och erfarenheter förskollärare respektive lärare i 

förskoleklassen har när det gäller barns övergångar från förskola till 

förskoleklass. 
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 Bakgrund 
Det finns en del forskning kring barns övergång från förskola till förskoleklass. 

De flesta fokuserar dock på vilka förväntningar det finns på barn som ska börja 

i förskoleklass. Det finns inte lika mycket forskning som tar upp vilka 

uppfattningar och erfarenheter förskollärare respektive lärare i förskoleklassen 

har av övergångar mellan dessa två verksamheter. Mycket av den litteratur 

som finns är internationella studier. Skolsystemet ser olika ut i olika länder, 

men det är ändå samma problematik som uppstår när barn ska göra en 

övergång från en skolform till en annan.  Därför har jag även tagit med 

internationella studier om detta fenomen. 

 

Kort tillbakablick 

Förskoleklassen, som 1998 infördes som ny skolform på beslut av regeringen, 

var ett led i att försöka integrera verksamheterna i förskola, grundskola och 

fritidshem (Skolverket, 2001). Syftet med denna förändring var att alla dessa 

verksamheter skulle närma sig varandra och således förbättra kvaliteten. 

Integreringen mellan dessa verksamheter skulle leda till en utveckling mot 

mer gemensamma mål, förhållningssätt, arbetsformer och synsätt. 

 

Vikten av en fungerande övergång 

Genom åren har skolövergången varit ett ämne med stort intresse skriver 

Ahtola, Poikonen, Kontoniemi, Niemi, och Nurmi (2012). Traditionellsenligt 

har övergången fokuserat på det individuella barnet och dess beredskap för 

skolan. Ahtola et al. menar dock att även barnens omgivande miljö behöver tas 

i beräkning när det gäller att förbereda barn för skolan, såsom familjen, 

förskolan och skolan, men även relationen mellan barnet och det sammanhang 

som det befinner sig. Detta i sin tur gör att det blir en smidigare övergång från 

förskola till skola. Sahin, Sak och Tuncer (2013) förklarar att det mest effektiva 

sättet att förbereda barnen för skolan är genom att engagera familjen i barnens 

övergång från förskola till förskoleklass. För att kunna göra barns övergång så 

smidig som möjlig anser förskollärarna och lärarna i Sahin, Sak och Tuncers 

studie att samarbetet med familjen bör göras så effektivt som möjligt. 

Övergången från förskola till förskoleklass är en kritisk händelse i ett barns 

liv (Ackesjö & Persson, 2014). Barn kommer till skolan med olika bakgrunder, 

med olika erfarenheter och förväntas dessutom att anpassa sig till de olika 

lärarna  och skolans rutiner (Rimm-Kaufmann, Pianta & Cox, 2000; Skouteris, 

Watson & Lum, 2012). Barns upplevelse av tillhörighet och gemenskap kan 

vara faktorer som är av stor vikt för att det ska bli en lyckad övergång och för 

barns fortsatta lärande (Ackesjö, 2015). Även Hanewald (2013) menar att det är 

ett stort steg för barn att gå från förskolan till förskoleklass då barnen förflyttas 

från ett litet, mer slutet sammanhang till en stor, mer heterogen skola, där 
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förväntningarna är högre på att barn är mer självständiga. Dessutom får 

barnen mindre stöttning på skolan än vad de har fått tidigare i förskolan. 

Utöver detta, menar Hanewald, kan det ske förändringar i gruppen och barnen 

lägger större vikt på att accepteras socialt. Det kan leda till att barnen blir 

oroliga, får dåligt självförtroende samt att de börjar prestera sämre. 

Det är inte mötet med den nya kulturen eller den stora skolgården som 

barnen i Ackesjös (2014) studie ansåg vara det största problemet med 

övergången från förskola till förskoleklass. Istället pekade barnen ut 

seperationen från sina vänner på förskolan och inträdet i nya gemenskaper 

som det största orosmomentet i samband med övergången. En viktig aspekt till 

barns anpassning till en ny skola är barnens känsla för tillhörighet och att de 

ska kunna fungera socialt i gruppen menar Hanewald (2013). Om barnen 

kommer bra in i gruppen och känner tillhörighet med den kan det leda till att 

barn blir motiverade och presterar bättre i skolan. Barn som inte kommer in i 

gruppen kan känna sig utanför och börjar prestera sämre, vilket till slut kan 

leda till att de hoppar av skolan. 

För att förbereda för övergången från förskola till förskoleklass menar 

Giallo et al. (2010) att lärarna bör besöka förskolan och prata med 

förskollärarna för att få information om barnen. 

 

Rutiner vid barns övergång 

Att förbereda barnen som ska börja förskoleklassen kan vara varierande. Ett 

sätt är att låta följa med barnen till skolan så att de får bekanta sig med 

skolmiljön, deras nya lärare, klassrummet, olika skolrelaterade aktiviteter samt 

sina kamrater (Giallo et al., 2010). I en annan studie visar Einarsdottir, Perry & 

Dockett (2008) att den vanligaste aktiviteten för att förbereda barnen för skolan 

är att bjuda in barnen på besök innan de ska börja där. Oftast är det 

förskollärarna som följer med barnen när de gör dessa besök. En av 

anledningarna till dessa besök är för att hjälpa barnen att anpassa sig till 

skolan. Samma studie visar också att förskollärarna skriver dokument om 

barnen som sedan skickas vidare till skolan, med tillstånd från 

vårdnadshavare. Hur dessa dokument sedan används i skolan visar inte 

studien, men författarna menar att det är en fråga som är intressant att forska 

vidare på. 

Även Gannerud och Rönnermans (2006) studie visar att barnen får göra 

besök i förskoleklassen. Författarna skriver att utskolningen från förskolan 

följer en plan som är fastlagd i kommunen. Barnens övergång från förskola till 

förskoleklass följer ett mönster där det finns planerade möten mellan 

förskollärarna och lärarna i förskoleklassen. Gannerud och Rönnerman 

förklarar att det första mötet handlar om att förskollärarna får presentera vilka 

barn som ska lämnas över till skolpersonalen och sedan tar skolpersonalen 

ställning till vilka grupperingar som ska göras. De grupperingar som 

skolpersonalen gör presenteras sedan för förskollärarna som får möjlighet att 

komma med synpunkter på grupperingarna. När grupperingarna är färdiga 

besöker förskollärarna barnen på förskolan. I samband med övergången tar 

också förskollärarna kontakt med vårdnadshavarna om det är information som 
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de vill skicka med till förskoleklassen. Efter den första kontakten får barnen i 

förskoleklassen, tillsammans med den ansvariga förskolläraren, besöka 

förskoleklassen vid fyra olika tillfällen. Till sist har förskollärarna ett 

avslutningssamtal med vårdnadshavarna till barnen. Den ansvariga 

förskolläraren gör sedan på hösten ett uppföljningsbesök i förskoleklassen för 

att besöka barnen och att kolla av med lärarna där om de har några frågor eller 

funderingar kring barnen. 

Gannerud och Rönnerman (2006) menar att både förskollärare och lärare i 

förskoleklassen strävar efter gemensamma förhållningssätt och en gemensam 

pedagogisk grundsyn så att barnen ska kunna se en röd tråd mellan de båda 

verksamheterna. Gannerud och Rönnerman anser att detta är viktigt för att 

inte barnen ska uppleva övergången, från förskola till förskoleklass,  som en 

alltför stor skillnad. Einarsdottir, Perry & Dockett (2008) klargör med sin studie 

att det är ovanligt att förskollärare samt lärare i förskoleklassen besöker 

varandras verksamheter för att göra observationer. Författarna menar att deras 

studie visar att lärarna i förskoleklassen ofta besöker förskolorna, men syftet 

med dessa besök är inte för att få en förståelse av den andra verksamheten, 

utan beror mest på att organisera övergången. 

För att barns övergång från förskola till förskoleklass ska bli lyckad är det 

också viktigt att det finns ett meningsfullt samarbete mellan förskollärare och 

lärarna i förskoleklassen samt att relationen mellan dessa sker på ett 

förtroendingivande och respektektfullt sätt (Skouteris, Watson & Lum, 2012). 

 

Samverkan 

Det finns vanligtvis någon slags kontakt mellan förskola och förskoleklass  i 

samband med barns övergång från förskola till förskoleklass skriver 

Skolverket (2001), även om den är begränsad. Rapporten visar att flertalet 

arbetslag har svårigheter med att hinna med alla kontakter med de blivande 

förskoleklassbarnen, då dessa finns vid flera olika förskolor. Lärarna i 

förskoleklassen ser ännu en annan svårighet, då det fria skolvalet har gjort att 

det kan dröja ända fram till vårterminen innan förskoleklasserna får veta vilka 

barn som ska börja i deras verksamhet till höstterminen. 

Samarbetet mellan förskola och förskoleklassen präglades av låg frekvens 

visar Hjeltes (2005) avhandling och att det var främst i samband med barnens 

övergångar från förskola till förskoleklass som samarbetet skedde. Under 

våren träffades förskollärarna och lärarna i förskoleklassen, i de flesta fall, 

varandra personligen. Vid en förskola i undersökningen genomfördes det 

gemensamma manifestationer tillsammans med förskoleklassen och övriga 

skolan. Kommunikationen mellan förskollärare och lärare i förskoleklassen 

baseras inte alltid på respekt och tillit till varandra (Einarsdottir, Perry & 

Dockett, 2008). 

 

Hur övergången organiseras 

Majoritet av förskolorna i Ackesjös (2015) studie visar att förskolorna delar 

förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklassen. Däremot är 
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det inte lika vanligt att klasserna, i övergången mellan förskoleklass och 

årskurs ett, delas som i övergången från förskola till förskoleklass. Majoriteten 

av lärarna håller klassen intakta när barnen börjar i årskurs ett. De 

motiveringar som Ackesjö har fått till att det är vanligare att barngrupperna 

splittras mellan förskola och förskoleklass än förskoleklass och årskurs ett 

beror på yttre villkor, det vill säga hur övergångarna är organiserade. De yttre 

faktorerna som presenteras i resultatdelen är barnantal och 

upptagningsområdets storlek. Det finns fler förskoleavdelningar än 

förskoleklasser i ett upptagningsområde. Resultatet visar också att även 

vårdnadshavarna påverkar hur övergången organiseras då de kan ha åsikter 

om klassindelningarna, samt att det fria skolvalet gör organisationen 

oförutsägbar och svår att planera vid övergången från förskola till 

förskoleklass. Tidigare forskning har visat att det det kan finnas negativa 

faktorer då barns relationer mellan varandra splittras och övergången från 

förskola till förskoleklass kan därför bli ogynnsam (Ackesjö & Persson, 2014). 

Barn försöker skydda sina relationer och de tycker det är viktigt att ha en 

tillhörighet vid övergången från förskola till förskoleklass, vilket Ackesjö och 

Perssons (2014) studie visar. Författarna menar att barn kan få ett försprång i 

lärandet då kamraterna tillför en slags tillhörighet och ett sammanhang där 

barnen befinner sig i. 

 

Erfarenheter och förväntningar 

Förskollärarna upplever att det är förskoleklassen som styr hur och när 

samarbetet ska ske, vilket Alatalo, Meier och Frank (2014) visar i sin 

undersökning. Informanterna i deras studie menar att samarbetet sker på 

förskoleklassens villkor att att förskolans verksamhet inte upplevs som av stor 

vikt för mottagande personal. Informanterna i förskoleklassen nämnde dock 

ingenting om att samarbetet initiateras eller styrs av dem eller att det är de som 

organiserar överlämningen. Studien visar också att det är förskoleklassen som 

kontaktar förskolan och bjuder in till överlämningssamtal. Hur övergången 

sker skiljer sig åt mellan olika skolor och kan variera från år till år på samma 

skola. Resultatet i Alatalo, Meier och Franks undersökning visar att skolans 

rektor ibland deltar vid samtalet, och ibland inte. Ibland görs också 

överlämnandet till den ansvariga läraren i förskoleklassen och ibland till hela 

arbetslaget. Både förskollärare och lärarna i förskoleklassen menar att det finns 

en mall om överlämningsprocessen som de har följt i flera år. Informanterna i 

undersökningen menar att det finns brister vid överlämnandet eftersom 

förskolan och förskoleklassen har olika synsätt på barns lärande och när och 

var saker ska behöva göras. Det finns också brister i samarbetet mellan 

förskola och förskoleklass och bristen i kommunikationen leder till en ”vi-och-

dem-känsla”. De skäl som uttrycktes vara anledningen till bristen på 

kommunikation var stora barngrupper och organisationssvårigheter. Även 

sekretssregler ansågs vara en begränsande faktor för överlämnandet av 

information mellan skolformerna. 

Bulkeley och Fabian (2006) har gjort en engelsk studie där de har utforskat 

och identifierat några nyckelfrågor när det gäller barns övergång från förskola 
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till årskurs ett. Lärarna i deras studie var överens om att förskolebarnen 

förbereddes för årskurs ett då de bland annat fick bekanta sig med skolan 

genom att besöka årskurs ett. Lärarna arbetade också med att stödja barnen 

och att de använde sig av liknande strategi från år till år. I intervjuerna 

bekräftade lärarna i årskurs ett att barnens portfolio, som förskollärarna 

utformar, delades med dem. Utöver detta hade lärarna ett nära samarbete, där 

de möttes regelbundet för att diskutera relevanta frågor hur de kunde bidra till 

kontinuititet och framsteg när det gäller barnens övergång. Lärarna insåg även 

vikten av att involvera vårdnadshavarna i barnens lärande och stödja barnens 

välbefinnande. Vårdnadshavarna bjöds in till skolan för att vara med på ett 

antal informationsmöten där de fick möjlighet att lära sig genom olika 

aktiviteter. Vårdnadshavarna informerade även muntligt om barnens 

utveckling två gång per år och skriftligen en gång i slutet på året. 

O´Kane och Hayes (2006) har gjort en enkätundersökning i Irland där de 

har undersökt förskollärare och klasslärares uppfattningar om svårigheterna 

med övergång från förskola till skola, samt vilka egenskaper de bedömer är 

viktigt att barn har för att klara av övergången på ett bra sätt. Förskollärare 

samt lärare i första klassen fick identifiera vad som skulle kunna vara 

svårigheter med barn att börja första klass. Resultatet visade att båda 

förskollärare och klasslärare konsekvent listade tre kategorier; barn med dålig 

självkänsla, barn med koncentrationssvårigheter samt barn med 

beteendeproblem. De färdighter som förskollärare och lärare i studien ansåg 

var viktigast för förskolebarnen att ta med sig till skolan var att barnen hade 

god social förmåga och bra självförtroende. Dock skilde det sig åt lite grann 

mellan förskollärare och lärare. Förskollärare betonade god social förmåga och 

självförtroende som viktiga aspekter, medan lärare tyckte att barnen behövde 

ha med sig god social förmåga och att vara självständiga. Enligt lärarna låg 

självförtroendet långt ner på listan över vilka färdighter som barn behöver ha 

med sig när de kommer till skolan. Resultatet visar också förskollärarna 

nämnde förmågan att kunna följa direktiv som viktiga egenskaper barn bör ha 

med sig när de börjar skolan, medan lärarna inte alls nämnde den egenskapen. 

I en annan studie visar Kumru (2014) att förskollärarna tycker det är viktigt att 

barnen kan gå på toaletten själv, att de kan sköta sin personliga hygien samt att 

barnen kan klä på sig utan hjälp när de ska börja i förskoleklassen. De faktorer 

som förskollärare anser är oviktiga eller försumbara enligt samma studie är att 

barnen ska kunna koncentrera sig på lektionerna, att det ska vara 

uppmärksamma, samt att de ska kunna sitta still. Studien visar även att 

förskollärare uppmärksammar barns sociala och emotionella behov som 

viktiga faktorer för barn som ska börja i förskoleklassen, medan lärare i 

förskoleklassen är mer intresserade av barns kognitiva utveckling. 

 

Vårdnadshavarnas erfarenheter och förväntningar 

Barns övergång från förskola till förskoleklass upplevs oftast som positiv av 

både barn och vårdnadshavare (Recchia och Bentley, 2013). Upplevelsen av 

övergången till skolan skapas av familjen, men även av barnens egna 

erfarenheter och förväntningar menar Dockett, Perry och Kearney (2012). 
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Författarna förklarar att beroende på hur familjen upplever övergången till 

skolan kan påverkas av vårdnadshavarnas egna erfarenheter av skolan. 

Barnens intryck från hemmet i sin tur inverkar på hur de själva förbereder sig 

och engagerar sig i övergången. 

Vårdnadshavare skulle vilja ha mer information om barns övergång innan 

de ska flytta över till förskoleklassen skriver McIntyre, Eckert, Fiese, 

DiGennaro och Wildenger (2007). Den information som vårdnadshavarna ville 

få är hur de på bästa möjliga sätt skulle kunna förbereda sitt barn för 

övergången till förskoleklass. Studien visade också att vårdnadshavarna var 

oroliga för deras barns övergång, men de ville ändå ta en aktiv roll vid 

övergången till den nya verksamheten. Ett sätt att förbered vårdnadshavarna 

för övergången, föreslår författarna, är att diskutera med dem vad som 

förväntas av barnen i skolan och hur verksamheten fungerar. 

Kocyigit (2014) har undersökt vilka uppfattningar och förväntningar barn 

har om skolan, samt vilka egenskaper de tror är viktigt att ha med sig när de 

börjar skolan. Analysen visar att barn associerar skolan med färdigheter som 

att kunna läsa och följa regler. Barnen i undersökningen har också en bild av 

att skolan är stor. Med detta menar de att skolan har en större byggnad än 

deras nuvarande förskola. Detta bekräftas med de bilder som barnen ritade, då 

majoriteten av barnen ritade en stor byggnad. Resultatet från Kocyigits studie 

visar också att den källa som barnen hade fått om skolan främst kom från 

vårdnadshavare och förskollärare. 
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 Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra vilka uppfattningar och erfarenheter 

fyra förskollärare respektive fyra lärare i förskoleklassen har om barns 

övergång från förskola till förskoleklass 
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 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att beskrivas hur jag har gått tillväga för att samla in 

datamaterialet, vilken metod som har använts, hur urvalet gick tills samt själva 

genomförandet av undersökningen. 

Samtliga intervjuer som genomfördes på förskolan skedde med utbildade 

förskollärare. De intervjuer som gjordes i förskoleklassen skedde med både 

utbildade förskollärare och utbildade lärare. I denna uppsats skriver jag med 

andra ord lärare i förskoleklassen som en benämning på både utbildade 

förskollärare och utbildade lärare. 

 

Val av metod 

Då mitt syfte var att undersöka vilken uppfattning och erfarenhet förskollärare 

och lärare i förskoleklassen har på barns övergångar från förskola till 

förskoleklass har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuer är ett bra 

verktyg att tillämpa för att få personer att berätta om vilka rutiner de har och 

hur de gör olika saker i praktiken, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015).  Författarna menar även att intervjuer är bra att använda sig av för att ta 

reda på vilka upplevelser och erfarenheter personer har av ett visst fenomen. 

Yin (2013) förklarar att den kvalitativa intervjun skiljer sig från den 

strukturerade intervjun då det inte finns något strikt manus att utgå ifrån vid 

genomförandet av denna. Fördelen med att göra kvalitativa intervjuer, enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), är att frågorna kan anpassas efter 

situationen och i den ordning som de ställs. Författarna förklarar att även om 

frågorna i en intervju inte bygger på frågor som är formulerade i förväg är det 

ändå bra att ha en del frågeområden och typer av frågor nedskrivna som en 

slags intervjumall för att påminna sig själv om vad det är tänkt som ska tas 

upp under intervjun. Jag har använt mig av en så kallad semi-strukturerad 

intervju där jag har utgått från en intervjuguide med vissa frågor skrivna i 

förväg, men där jag ändå har varit flexibel och utgått från informanternas svar 

och ställt nya frågor utifrån dem. Bryman (2011) skriver att i en semi-

strukturerad intervju behöver inte personen som genomför intervjun följa 

frågorna i den ordning som de har skrivits i guiden. Istället har personen stor 

möjlighet att anpassa ordningen och frågorna beroende på hur intervjun 

gestaltar sig. Dessutom kan den person som svarar på frågorna utforma svaret 

på sitt eget sätt, vilket intervjuaren måste anpassa sig till och följa upp genom 

att ställa nya frågor. En annan fördel med att använda en intervjuguide, anser 

Bryman, är att personen som intervjuar kan återkomma till ämnet om denna 

märker att intervjun börjar sväva iväg från själva frågeställningen. 
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Urval 

Det empiriska materialet har samlats in från förskolor och förskoleklasser som 

ligger i en stad i mellersta Sverige. Då min avsikt var att få variation på 

materialet valde jag ut förskolor och förskoleklasser som hade olika 

förutsättningar. Dels valde jag ut två förskolor och två förskoleklasser som satt 

ihop i samma byggnad, dels valde jag ut en förskola och två förskoleklasser 

som inte satt ihop i samma byggnad, men där förskola och förskoleklass låg 

relativt nära varandra i samma område. Till sist valde jag även ut en förskola 

som låg en bit ifrån närmaste förskoleklass. Urvalet gick till så att jag gick in på 

stadens hemsida och tog reda på förskolorna och förskoleklassernas 

förutsättningar. Jag mailade ett missiv till förskolecheferna och rektorerna på 

de förskolorna och skolorna som passade in på de kriterier som jag var ute 

efter. Några av förskolecheferna och rektorerna hörde aldrig av sig, medan jag 

fick svar från andra. När jag hade fått bekräftat att jag kunde ta kontakt med 

personalen ringde jag till dem och frågade om de var intresserade av att delta i 

studien. På sex av arbetsplatserna fick jag intervjua den person som svarade i 

telefonen när jag ringde. På två av arbetsplatserna hade personen som jag 

ringde tagit kontakt med en kollega som jag fick intervjua. Anledningen till att 

personerna hade frågat en kollega att ställa upp berodde på att de ansåg att de 

var bättre insatta i ämnet. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats eftersom det är en 

miljö som de är bekanta med och där de känner sig trygga (Stukát, 2011). 

Innan jag började intervjun talade jag om syftet med denna och jag tog även 

upp de forskningsetiska principerna. Med tillstånd från intervjupersonerna 

spelades samtalet in med hjälp av min mobiltelefon, där den inbyggda appen, 

Röstinspelning, användes. Yin (2013) skriver att den kvalitativa intervjun 

utformas mer som ett samtal mellan två parter. Det betyder att det finns mer 

möjlighet till dubbelriktad interaktion mellan forskaren och deltagaren jämfört 

med om man skulle ha gjort en strukturerad intervju. Det var också ett sådant 

samtal jag ville skapa för att få intervjupersonerna att känna sig trygga och på 

så sätt få ut så mycket information som möjligt från dem. 

Jag började intervjun genom att ställa bakgrundsfrågor där syftet var att ta 

reda på vem personen som jag hade framför mig var. Dessutom ville jag inge 

trygghet till personen genom att börja med lätta frågor som informanten 

kunde svara på utan att behöva tänka efter för mycket. Det var också ett sätt 

för mig att visa intresse för personen och få den att börja prata vilket Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar är en bra teknik att börja en intervju med. 

Därefter fortsatte intervjun, med stöd av intervjuguiden. Intervjuerna som jag 

genomförde varierade allt från mellan 20 till 40 minuter. 

 

Analys och tolkning 

Det insamlade materialet transkriberades  med hjälp av programvaran Express 

Scribe, vilket underlättade transkriberingen av intervjun. Detta program är 
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anpassat för att kunna transkribera ljudinspelningar, då det i programmet 

finns funktioner för att köra ljudfilen i olika tempon samt att det går att lyssna 

på ljudfilen under tiden som texten skrivs ner i ett dokument på samma sida, 

istället för att behöva växla mellan mediaspelare och ordbehandlingsprogram. 

Jag har valt att skriva om texten till ren svenska och förfinat texten genom att 

ta bort när informanterna har gjort omtagningar eller upprepningar av vissa 

ord. Då flera av förskolorna och förskoleklasserna ligger i samma område har 

jag valt att ta bort vissa specifika ord i citaten som skulle kunna avslöja vilken 

förskola eller förskoleklass det handlar om. Jag har ersatt det ordet med 

anmärkningen [min kommentar] strax bakom för att visa att det är mitt ersatta 

ord. 

När transkriberingen var färdigställd gick jag igenom materialet för att 

urskilja variationer och innebörden, vilket Rennstam och Wästerfors (2011) 

menar är det viktigaste i en kvalitativ studie. I mitt material färgkodade jag de 

olika textavsnitten som jag ansåg låg under samma kategori. På så sätt fick jag 

en överblick av vilka kategorier som jag hade funnit och kunde på så sätt hitta 

likheter och skillnader inom varje kategori. 

 

Etiska överväganden 

Vid utformandet av denna studie har jag utgått från den forskningsetiska 

principerna som Vetenskapsrådet (2002) har skrivit. Dessa principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa principer har informerats till förskolecheferna och 

rektorerna via missivet som mailades ut. De personer som intervjuades 

informerades om principerna muntligen innan de skulle intervjuas. Enligt 

informationskravet blev de inblandade informerade om syftet med studien, att  

deltagandet var frivilligt samt att de hade rättigheter att själv avbryta sin 

medverkan när de själva ville. Samtyckeskravet innebar att deltagarna 

informerades om att de själva fick bestämma över sin egen medverkan. Jag tog 

hänsyn till konfidentialitetskravet, då jag informerade de inblandade i studien 

att all information skulle behandlas konfidentiellt och varken namnet på 

intervjupersonerna eller förskola/skola skulle redovisas i studien. Dessutom 

upplyste jag informanterna om att det insamlade materialet skulle raderas 

efter genomförd studie. Till sist beaktades nyttjandekravet, vilket innebar att 

de inblandade personerna blev upplysta om att det insamlade materialet 

endast skulle användas till det syfte som jag hade informerat om. 

 

Metoddiskussion 

Nackdelen med att använda intervju som metod är att det aldrig går att veta 

om människor gör som de säger menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). 

Det är lätt att säga en sak i en intervju, men om det sedan görs i praktiken är en 

helt annan sak. Då syftet med denna studie var att undersöka vilken 

uppfattning och erfarenhet förskollärare och lärare i förskoleklassen har på 

barns övergång från förskola till förskoleklass är intervjuer den mest 

tillämpade metoden då det inte går att komma åt människors uppfattningar 
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och erfarenheter genom andra metoder, som exempelvis observationer. För att 

ta reda på detta måste jag prata med människorna. En annan begränsning är 

att den som intervjuar bara kan tolka det som personerna som intervjuas säger 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Det innebär att det kan finnas 

underliggande meningar i det som sägs än det som intervjuaren uppfattar. Det 

är viktigt att vara medveten att vid analysen av datamaterialet är det forskaren 

som gör en tolkning av materialet. 

Jag har genomfört åtta intervjuer, fyra stycken vardera från två olika 

grupper; förskollärare och lärare i förskoleklassen. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) menar att det räcker med att göra sex till åtta intervjuer ur en 

särskild grupp för att säkerställa att den information som man samlat in inte 

påverkas av enskilda personers personliga uppfattningar. Då jag har 

genomfört fyra intervjuer med förskollärare och fyra intervjuer med lärare från 

förskoleklasser har jag inte uppfyllt detta. Dock märkte jag ganska tidigt ett 

mönster i mitt material, vilket pekade på gemensamma drag som alla 

intervjupersoner från de olika grupperna samtalade om. 

Jag har haft väldigt stort datamaterial att gå igenom vid analysen av det 

empiriska materialet. Det är mycket information som har kategoriserats, men 

även sorterats bort. Det är viktigt att vara medveten om detta, då det är ett 

aktivt val från min sida att sortera ut vilken information som jag ansåg vara 

viktig att behålla för denna studie. 

Under intervjuerna upptäckte jag att många av förskolorna och skolorna 

tillhörde samma område, vilket innebär att många av dem följde samma plan, 

trots att det är förskolor eller skolor som låg avskilda från varandra. Detta gav 

en begränsning då urvalet begränsades och inte skulle bli lika brett. Efter att 

jag analyserade resultatet hade det varit önskvärt att samla mer empiri från 

fler olika områden som arbetade efter andra övergångsplaner. 
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 Resultat 
Syftet med denna studie var att jämföra vilka uppfattningar och erfarenheter 

fyra förskollärare respektive fyra lärare i förskoleklassen har om barns 

övergång från förskola till förskoleklass. När jag har gått igenom och 

analyserat intervjuerna har jag fått fram olika kategorier som jag samlat under 

rubriker i resultatdelen. Jag har benämnt personal som arbetar i förskolan som 

F1, F2, F3 och F4 samt personal som arbetar i förskoleklass som FK1, FK2, FK3 

och FK4. 

 

Rutiner vid barns övergång 

Det framkom under intervjuerna att alla informanter, både i förskolan och i 

förskoleklassen, har en plan som de följer vid barns övergång från förskola till 

förskoleklass. Vid ett flertal tillfällen nämndes organisationen i intervjuerna 

som en väsentlig faktor för att det skulle bli en bra övergång. Informanterna 

tog även upp besök i förskoleklassen som ett steg i att underlätta för 

övergången. Till sist nämnde flera informanter att de hade 

överlämningssamtal för att föra över information om barnen från förskola till 

förskoleklass. 

Organisationen 

 

En förskollärare nämnde organisationen som en viktig faktor för att barns 

övergång från förskola till förskoleklass ska fungera på ett bra sätt. F2 

förklarar: 

 
Jag har varit tidigare på ställen där dålig plan, där man inte håller tiden. Och det 

har ju med en dålig organisation att göra. Man kommer aldrig till skott. Men skulle 

det bli något skolbesök? Ja, men vi har inte bestämt datum. Ja, men alltså, tiden går. 

Mera osäkert liksom. Hur sjutton ska ni få till saker och ting? Här det ju mer 

ordning. Det fungerar. (F2) 

 

F2 menar att det är viktigt med en bra organisation för att övergången från 

förskola till förskoleklassen ska fungera på ett smidigt sätt. Där kommer 

övergångsplanen in. Det är viktigt att den är tydlig och det står vad som ska 

göras och ungefär när det ska göras. Informanten menar att denne har 

erfarenhet när organisationen inte har varit lika bra och det har varit osäkert 

hur övergången ska gå till med skolbesök och olika träffar. 

Majoriteten av informanterna nämnde att det är rektor i samrådan med 

specialpedagogen som delar in barnen i de nya klasserna. I samband med 

detta kan förskolans personal komma med råd, men även vårdnadshavare får 

komma med synpunkter. 
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Först är det rektor och specialpedagog som tar emot alla ansökningar och sedan hör 

de av sig till förskolorna när det gäller barnplaceringar och så. Där har vi 

pedagoger inte så mycket att säga till om. Vi kan lägga in önskemål och tankar om 

de barn vi får, men det är rektor och specialpedagog som placerar barnen. (FK2) 

 

FK2 förklarar att de är rektor och specialpedagog som delar in grupperna i 

olika klasser. Informanten menar  att de inte har så mycket att säga till om när 

det gäller att placera in barnen i nya klasser. 

Besök 

 

Samtliga informanter berättade i intervjuerna att de barn som ska börja i 

förskoleklassen gör ett antal besök till förskoleklassen. Hur dessa går till och 

hur många besök som görs varierar. Vissa förskollärare förklarade att ibland 

följde de med barnen till förskolan, ibland var det vårdnadshavarna som följde 

med. Det skilde sig åt också hur många besök som barnen gjorde på 

förskolorna, allt från två till fyra besök. Syftet med dessa besök var att barnen 

skulle bekanta sig med den nya personalen, med lokalerna, med utegården, 

men även att de skulle lära känna varandra i gruppen. En förskola tog upp att 

det enbart är vårdnadshavarna som ska följa med barnen vid deras besök i 

förskoleklassen och att förskollärarna inte skulle följa med någon gång. F1 

säger: 

 
Jag skulle nog vilja att både en personal och föräldrar följde med så att föräldrarna 

har någon att bolla med. Alla vågar ju inte ifrågasätta skolan liksom. De har ju 

träffat oss i kanske ett år i sträck och är trygg med. (F1) 

 

F1 menar att det vore en trygghet om vårdnadshavarna fick ha med sig en 

förskollärare vid barnens besök på förskolan. Informanten berättar att det från 

i år enbart är vårdnadshavarna som ska följa med vid besöken till 

förskoleklassen och att vårdnadshavarna inte ska följa med alls. 

Överlämningssamtal 

 

Det skilde sig mellan de olika förskolorna och förskoleklasserna om de hade 

överlämningssamtal eller inte. Några av informanterna berättade att de hade 

överlämningssamtal där en representant från förskolan, förskoleklassen och 

specialpedagog sitter tillsammans för att diskutera de barn som ska lämnas 

över från förskola till förskoleklass. Flera av informanterna uttryckte att de har 

slutat med överlämningssamtal för alla barn, utan de går endast igenom de 

barn som är i behov av särskilt stöd. En informant förklarade att de helt hade 

slutat med att ha överlämningssamtal. Anledningen till att det har blivit 

förändringar beror, enligt informanterna, på tidsbrist. 

 
De här samtalen har också varit någonting som har tagit mycket tid och energi för 

att vi har fått åka till skolan. Där jag har jobbat förut, så har skolan kommit till 

förskolan. Men här har det varit att vi ska komma till skolan och föräldrarna att vi 

har haft samtalet tillsammans. Och det har ju också varit väldigt många fram och 
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tillbaka. Det blir stökigt när man ska iväg. Det är väl ingenting vi saknar när det har 

liksom tagit mycket tid. (F3) 

 

F3 förklarar att de endast kommer att ha överlämningssamtal för de barn i 

behov av särskilt stöd. Då informanten berättade att förskolan ligger en bit 

ifrån närmaste förskoleklass, och där barnen kommer att komma till olika 

skolor, har det tagit mycket tid för dem att åka runt till olika skolor för att ha 

de här samtalen. F3 menar att där denna har jobbat förut har förskoleklassen 

kommit till förskolan för dessa samtal. Nu är det förskolan som ska komma till 

förskoleklassen. Att förskolan ligger en bit ifrån en förskoleklass kan vara en 

av anledningen till att F3 uttrycker att det inte kommer bli någonting som de 

saknar nu när det inte kommer bli något överlämningssamtal. 

Det skilde sig åt mellan förskolorna och förskoleklasserna om lärarna i 

förskoleklassen kom till förskolan för att ha överlämningssamtalen eller om 

förskollärarna kom till förskoleklassen. 

 
Nytt för i år är att vi ska inte gå till dem utan de ska komma över till oss på möten 

för att få mer kvalitet. Förut har vi suttit alla tillsammans och det blir tokstressiga 

möten, då vi har en viss tid på oss. I år har man delat upp det, så de kommer till 

varje avdelning, och då kommer det att bli lugnare att sitta och gå igenom. (F2) 

 

F2 nämner att en förskollärare från varje avdelning brukade komma till 

förskoleklassen för att ha överlämningssamtal. På dessa möten brukade de 

prata om samtliga barn från varje avdelning. Informanten berättade att det 

brukade bli stressiga möten, där inte alla brukade hinna säga sitt eftersom de 

har en viss tid på sig. Nytt för det här året var att förskoleklassen skulle 

komma till förskolan för att ha överlämningssamtal. De kommer fortfarande 

att gå igenom alla barn från varje avdelning, men avdelningarna kommer att 

ha möte var för sig med personalen i förskoleklassen. 

 
Det har varit väldigt bra att prata med varje barn, förälder och personal för då har 

de ju kunnat prata om man har förstått. När man sitter i ett sådant samtal kan man 

känna att är kanske man måste ha extra stöd ändå. Det blir lite oroligt inför att de 

ska flytta över eller så. De kan spegla det, föräldrarna, för då är ju inte barnet med. 

Så det är ju en nackdel då nu att man kan inte liksom stötta dem att det är tryggt. 

De har lärt känna mig, så att det går lättare med inskolningen, men vi måste prova 

för att tiden finns inte. (FK1) 

 

FK1 uttrycker att de inte ska ha några överlämningssamtal i år. Informanten 

ser fördelen med att prata med barn, vårdnadshavare och personal från 

förskolan för att på så sätt få en bättre förståelse av barnet. Nu får de bara ett 

skriftligt papper där förskolan lämnar över ett papper, med tillstånd från 

vårdnadshavare, med information om varje barn. Ett skriftligt papper kanske 

inte är lika tydligt som om de skulle ha ett samtal då lärarna i förskoleklassen 

kan fråga de medverkande i överlämningssamtalen om det är något som de 

undrar över. FK1 ser också fördelen med att ha överlämningssamtal då 

vårdnadshavarna har fått träffa informanten så att denne kan stötta 
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vårdnadshavaren. Dessutom får vårdnadshavaren lära känna en personal från 

förskoleklassen, vilket kan göra att inskolningen går smidigare. 

 

Tiden som en begränsande faktor 

Genomgående i alla intervjuerna kom tiden upp som en begränsande faktor. I 

intervjuerna framkom det att mycket i förskoleklassen går på rutin. En av 

anledningarna var att personalen uppfattar att de har för lite tid för planering 

att kunna utveckla de aktiviteter som ska göras under inskolningsbesöken. 

Några av de faktorer som påverkar tiden ansåg informanterna var 

dokumentation och större krav. Flera av informanterna nämnde även att 

rutinerna har förändrats. 

Tid för planering 

 
Vi skulle vilja göra den här aktiviteten [min kommentar] lite annorlunda. Så blir det 

bara en liten dutt för vi hinner liksom inte tänka, prata, diskutera för det skulle vara 

helt annorlunda egentligen. För nu har vi gjort det så ofta. Så vi vill liksom utveckla 

oss och...ja, alltihopa. Så det kan jag känna. Mycket går på rutin när man jobbar i 

förskoleklass, och det är fel för vi måste få tid för att kunna utveckla verksamheten. 

(FK1) 

 

FK1 uttrycker att tiden är begränsande när det gäller att planera de aktiviteter 

som ska göras under inskolninsperioden. Tiden behövs för att kunna utveckla 

verksamheten och för att kunna sträva framåt. Nu tycks tiden vara 

begränsande, vilket innebär att de inte har tid att planera de aktiviteter som 

ska göras vilket i sin tur leder till att de går på rutin och gör som de alltid ha 

gjort, trots att läraren i förskoleklassen känner att aktiviteten behöver 

utvecklas. 

 
Att känna att vi har mer tid att planera så att det blir en bra överlämning, att man är 

förberedd. Kan kanske kan nästan kunna barnens namn innan de kommer. Visst, vi 

kan en del ändå, men lite mer tid. (FK2) 

 

FK2 känner att pedagogerna har begränsad tid för att kunna planera och ta 

emot de nya barnen som ska börja i förskoleklassen. FK2 menar att tiden skulle 

kunna användas till att förbereda sig på de barn som ska börja i 

förskoleklassen genom att vara mer pålästa på vilka de är, vad de heter och så 

vidare. 

Faktorer som påverkar tiden 

 

Det som påverkar tiden anses av informanterna vara större grupper och att 

personalen inte har blivit fler. Även dokumentationen anses vara en stor del av 

verksamheten som tar tid. En lärare i förskoleklassen uttryckte att det har blivit 

större krav på personalen att de ska synas vad de gör i förskoleklassen. 

Dokumentationen är en viktig del som tar mycket tid från den ordinarie 

verksamheten. 
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FK1 pratar även om en annan aspekt på tiden där mycket tid går åt att ta emot 

de nya barnen: 

 
För att det tar så mycket tid av den grupp vi har nu. Därför känner vi att de blir 

oroliga för de ska få ny fröken och då försvinner vi i den jobbiga perioden. För vi är 

borta lång tid. (FK1) 

 

FK1 menar att det är många aktiviteter som ska göras under 

inskolningsdagarna, vilket innebär att lärarna i förskoleklassen försvinner bort 

från den barngrupp som de har för tillfället. FK1 menar att det tas mycket 

resurser från den nuvarande gruppen, som själva är inne i en jobbig period i 

och med deras övergång till årskurs ett. 

Förändring av rutiner 

 

Flertalet av informanterna beskriver att rutinerna har ändrats under åren, 

vilket mestadels beror på tidsbrist. F3 nämner en aspekt som har förändrats: 

 
Men om jag skulle önska så skulle det ju vara att det fanns tid för skolan att komma 

ner och träffa barnen här som de ska ha. (F3) 

 

F3 längtar tillbaka till hur det var förut med att lärarna i förskoleklassen 

kommer ner till förskolan för att bekanta sig med de barn som ska börja i deras 

verksamhet till hösten. Flera av de andra informanterna, både i förskolan och 

förskoleklassen, uttryckte att det vore önskvärt att förskolan kunde komma ner 

på besök för de såg fördelar med att lärarna i förskoleklassen kom till 

förskolan för att titta på barnen i sin mer naturliga miljö. 

 

Trygghetens betydelse 

Ett av de ord som är vanligast förekommande under intervjuerna är ordet 

trygghet. Samtliga informanter trycker på att det är viktigt att övergången blir 

så smidig som möjligt och att barnen blir trygga. Samtidigt menar 

informanterna att det samtidigt är minst lika viktigt att vårdnadshavarna är 

trygga. Ytterligare en trygghetsfaktor som nämns i intervjuerna är personalens 

trygghet. 

Trygga barn 

 
Känner sig personalen och föräldrar trygga, då blir barnen också trygga. Är deras 

omgivning oroliga, ja, men det smittas av på barnen. (FK3) 

 

FK3 menar att det är den omgivande miljön som påverkar om barn ska känna 

sig trygga eller inte. Därför anser FK3 att det är viktigt att ge vårdnadshavarna 

trygghet. Det är även viktigt att personalen är trygg, eftersom det också ger en 

påverkan på barnen. 
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Många av aktiviteterna som görs under inskolningsperioden handlar om det 

sociala, att få i hop gruppen. Det är ett sätt för lärarna i förskoleklassen att få 

barnen att bli trygga tillsammans. 

 
Det är ett väldigt bra sätt att få dem liksom tillsammans och de upplever någonting 

tillsammans, den här gruppen. Det är inte många som känner varandra, så det 

syftet är ju att kunna lära känna varandra lite grann, och ändå ha oss som ledare då. 

(FK1) 

 

FK1 pratar om en aktivitet som de gör under inskolningsperioden, där syftet är 

att få ihop gruppen och få dem att lära känna varandra lite grann. Informanten 

menar att det inte blir samma sak när vårdnadshavarna följer med när de ska 

ha aktiviteter, då det är lite mer fritt och de tar med en kompis som de känner 

för att titta vad som finns. I detta fall är det en planerad aktivitet där hela 

gruppen är med och gör något gemensamt. 

 
Vi har mycket sådana här lära-känna-varandra aktiviteter och trygghetsskapande 

övningar, så att barnen ska bli trygga med varandra och med oss och att vara här 

på skolan. För det är ju mycket nytt att lära sig. Det är lite ny kultur att komma till 

skolans byggnader än förskolans. (FK3) 

 

Även FK3 menar att många av de aktiviteter som görs under inskolningen är 

aktiviteter som ska öka tryggheten i gruppen, dels genom att barnen ska lära 

känna varandra, men även för att de ska lära känna personalen. Informanten 

berättar även att kulturen kan skilja sig från förskolan, vilket också barnen ska 

bekanta sig med. 

 
Jag har varit med på ett möte där de skulle göra klasserna och då får vi i förskolan 

tala om vad vi tycker om man ska dela gruppen, om vissa barn inte ska gå ihop. Vi 

har flera [min kommentar] barn som ska gå upp till den här skolan och alla [min 

kommentar] har vi rekommenderat att de ska gå i samma klass. För det är ju en 

trygghet för gruppen att vara tillsammans. (F1) 

 

F1 förklarar att de inte har delat gruppen i två klasser som de har gjort på 

andra förskolor. Anledningen är att informanten tycker att barnen fungerar bra 

tillsammans och att de har en positiv påverkan på sina kamrater, där de kan 

stötta och hjälpa varandra. Informanten menar att detta i sin tur skapar en god 

lärmiljö för barnen. Det är också en slags trygghet för barnen att de får vara 

tillsammans med andra som de redan känner. 

FK3 förklarar att barnen som kommer från olika förskolor oftast brukar 

delas in i samma klasser som den förskola de kommer ifrån. Precis som F1,  

menar FK3 att det är en fördel om barnen får följa sina grupper eftersom det är 

en trygghet för dem att få vara med sina kompisar som de redan känner. 

 
De har följts åt, så det är ju en fördel att de känner varandra. Sen har det ju i enstaka 

fall gjorts byten. Men i stort har de följt sina grupper. Så det är ju en fördel att de 

känner varandra sen redan innan då. (FK3) 
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Trygga vårdnadshavare 

 

Det är inte bara barnen som ska skolas in i förskoleklassens verksamhet, utan 

även vårdnadshavarna. Många vårdnadshavare är medvetna om att det är 

stora grupper och att det är stor skillnad på förskola och förskoleklass. Det kan 

betyda att många vårdnadshavare är oroliga och inte vet vad som kommer att 

förväntas av verksamheten i förskoleklassen. Att det är viktigt att 

vårdnadshavarna är trygga är också något som kommer fram under 

intervjuerna. En förskollärare berättar att de inte kommer att följa med 

vårdnadshavarna upp till förskoleklassen, utan det är endast vårdnadshavarna 

som kommer att vara med under inskolningen med sina barn. 

 
Jag skulle vilja vara med och se för att kunna prata med föräldrarna och stötta upp 

dem. Så jag tycker det är sådär... (F1) 

 

F1 är kritisk till att de inte ska följa med vårdnadshavarna till förskoleklassen 

under inskolningen. Informanten menar att det kan vara en trygghet för 

vårdnadshavarna om förskolans personal följer med upp för att ha möjlighet 

att stötta dem. Informanten skulle vilja att både en personal och 

vårdnadshavare följde med, så att vårdnadshavare har någon att bolla med. F1 

menar att vissa vårdnadshavare kanske inte vågar ifrågasätta skolan och de 

har hunnit bli trygga med förskolans personal. Samtidigt tror F1 att det 

kommer att fungera bra, då barnen har sina vårdnadshavare med sig, vilket är 

barnens främsta trygghetsfaktor. 

 
Sedan tycker jag att föräldrarna har ett jättestort ansvar att följa med hit och skola 

in barnen, så att det inte bara kommer barn och pedagoger från förskolan. För vi 

skolar ju in föräldrarna också. (FK2) 

 

FK2 menar att det är minst lika viktigt att vårdnadshavarna följer med barnen 

för att vara med under inskolningen, då de har ett stort ansvar för att se hur 

verksamheten fungerar. Informanten menar att det inte är enbart barnen som 

skolas in, utan även vårdnadshavarna ska skolas in. 

 
Alla tar inte till sig information på samma sätt. De kanske inte läser likadant som vi 

menar med när vi skriver. Att få fram det är väl kanske det svåraste. Vi skickar ju 

hem till alla, men sedan är det ju upp till alla att ansvara att läsa och ta ansvar för 

inskolningen. (FK4) 

 

Även FK4 menar att det är viktigt att vårdnadshavarna tar ansvar för 

inskolningen genom att till exempel läsa informationen som de får från 

förskoleklassen. Informanten menar dock att det ibland kan vara svårt att nå ut 

till vårdnadshavarna, då de kanske inte uppfattar informationen på samma 

sätt som lärarna i förskoleklassen menar. För att vårdnadshavarna ska bli 

trygga med övergången till den nya verksamheten är det viktigt att de är rätt 

informerade och vet vad som gäller. 
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Trygg personal 

 

Ytterligare en aspekt av trygghet som kommer upp under intervjuerna är att 

även personalen måste vara trygg för att det ska bli en så bra övergång som 

möjligt. En av de vanligaste argumenten för att skapa trygghet för personalen 

är att det finns en plan och rutiner för hur övergången ska gå till. 

 
Det har fungerat bra för oss. Det har det, och det har varit skönt att ha rutiner. 

(FK2) 

 

FK2 beskriver att det underlättar genom att ha rutiner. Informanten berättar att 

det är en trygghet för personalen då de vet vad som ska göras. 

 
Vi har ju nära kontakt med förskolorna här, så det känns ju väldigt bra att man kan 

prata lite även när de har börjat om det uppstår frågor, varför reagerar Pelle på det 

här sättet så har man ju möjlighet att träffa dem och få lite djupare kunskap. (FK3) 

 

Närheten till förskolorna anses vara en fördel för att skapa trygghet. FK3 

uttrycker att personalen i förskoleklassen kan prata med förskollärarna om det 

skulle uppstå frågor om något barn. 

 
Vi har ju en fördel att vi ligger där vi ligger. För barnen är ju bekanta med 

skolgården, de är bekant med skolans lokaler, för vi går ju upp och gör ärenden till 

expeditionen. Skolan är ju inte ny för dem om man säger så. Det är ju värre för de 

här som kommer från andra ställen. (F1) 

 

Även F1 tar upp fördelen med att ha nära till förskoleklassen, då barnen redan 

är bekanta med utemiljön och skolans lokaler. Informanten förklarar att det är 

svårare för de barn som kommer utifrån, då det kan tänkas ta längre tid för 

dem att bli trygga med den nya miljön. 

 

Skillnad på förskola och förskoleklass 

Det var endast informanterna från förskoleklassen som nämnde i intervjuerna 

att det är stor skillnad på förskola och förskoleklass. Ingen av informanterna 

från förskolan tog upp detta perspektiv. Informanterna från förskoleklassen 

menar att barnen kommer till en miljö som är ovan för dem och de har mycket 

nytt som de ska förhålla sig till. Dessutom är det större grupper med lägre 

personaltäthet i förskoleklassen. Till sist pratade informanterna även om 

vårdnadshavarnas anpassning till den nya verksamheten. 

Ny miljö 

 
Här var ju den här invanda miljön med staket och med liksom mer personal. Och 

sen kommer de till skolan. Det är stort, det är nytt. Det kanske är en eller två 

personal. Det är inga staket kanske, utan det är 25, 27 barn och de ska hålla reda på 

sina saker. De ska hålla reda på kläder. Det är väldigt mycket nytt och det är bara 

en semester emellan liksom. (FK3) 
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FK3 menar att det blir en stor omställning för barnen när de kommer till 

förskoleklassen. Det är inte lång tid mellan det från det att barnen slutar 

förskolan till att de ska börja i förskoleklassen, endast en sommar. FK3 menar 

att barnen har vant sig med en trygg miljö med staket runtomkring. Nu kanske 

de kommer till en skola som inte har några staket. Dessutom är 

personaltätheten inte lika stor. Utöver detta är klassen större och barnen ska 

börja ta mer ansvar och hålla reda på sina egna saker. 

Större grupper 

 

De främsta skillnader mellan förskola och förskoleklassen är att det är större 

grupper och att det är mer konkurrens bland barnen, då det är samma ålder på 

dem. Dessutom blir det nya grupper och nya konstellationer, där barnen ska 

hitta sin roll. 

 

Det finns barn som kan börja kissa på sig. Det är ingenting onormalt alls och då kan 

ju föräldrarna få panik och tycker det är jättekonstigt. Det är lite sånt där jag skulle 

vilja informera om. Jag vill inte ge en skräckbild av förskoleklassen. Absolut inte, 

men det ska vara ganska tydlig information. Inte bara att det blir guld och gröna 

skogar. (FK2) 

 

FK2 menar att man skulle kunna förbereda vårdnadshavare lite mer för 

förskoleklassen. Det är en stor omställning för barnen när de ska börja i 

förskoleklass, vilket kan leda till att de blir oroliga och börjar göra saker som 

de kanske inte har gjort tidigare, som till exempel att kissa på sig. FK2 förklarar 

att vårdnadshavarna skulle kunna bli mer förberedda om de fick denna 

information innan barnen började i förskoleklassen så att de inte drabbas av en 

chock när de kommer ut i verkligheten. 

Vårdnadshavarnas anpassning 

 

Även för vårdnadshavare är det en stor förändring när barnen ska börja i 

förskoleklassen. FK2 menar att bilden av förskoleklassen oftast förskönas i 

informationsbreven som skickas ut till vårdnadshavarna. Informanten menar 

att man tar allt positivt, att det ska bli så kul, det här ska bli så bra, men att det 

i själva verket är ganska tufft. 

 

Jag skulle kanske vilja berätta lite mer att det är en otroligt stor förändring att 

komma till förskoleklassen än förskola. Alltså informera föräldrarna om det. Det 

kan vara lätt att man kanske förskönar lite och säger att det här ska bli så bra och 

det här blir så roligt, men det är ganska tufft att komma till förskoleklass från 

förskola. (FK2) 
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Samspelet mellan förskola och förskoleklass 

Samtliga informanter i studien säger att det sker en väldigt liten samverkan 

mellan de olika verksamhetsformerna. Dessutom anser förskollärarna att de 

inte får någon återkoppling från förskoleklassen. 

Samverkan 

 

Samtliga informanter, både i förskolan och i förskoleklassen, säger att det sker 

väldigt liten samverkan mellan förskola och förskoleklass, men alla önskar mer 

och anser att det är viktigt att det sker en samverkan mellan de båda 

verksamheterna. Flera av informanterna säger att den samverkan som sker i 

princip enbart äger rum i samband med barnens övergång från förskola till 

förskoleklass. Närheten mellan förskola och förskoleklass anses som en viktig 

faktor för att det ska kunna bli ett samarbete mellan de olika 

verksamhetsformerna. 

 
Det är ingen samverkan så. För det hade ju varit roligt om man hade påbörjat något 

och sen om man fortsatt det sedan i skolan. Men vi har ju sådana här, typ, 

portfoliopärmar som vi har startat, men skolan vill inte ha dem. (F1) 

 

F1 säger att de inte har någon samverkan med förskoleklassen, men att denne 

gärna hade sett ett samarbete. Informanten antyder att det skulle vara bra med 

en röd tråd som genomsyrade de båda verksamheterna. F1 säger också att de 

skriver ner information om barnen som de samlar i pärmar, portfoliopärmar. 

Informanten nämner dock att skolan inte vill ha dessa. 

 
Då förstår man ju mycket också. Hur de har gjort. Man skulle egentligen kunna få 

veta liksom det praktiskt, så att man hade tråd med läsutveckling, språkträning, 

matte, vad man nu vill jobba med. För vi gör ju om saker säkert, som de kan och 

har gjort tidigare. Men det kan ju också vara en fördel att få göra om det. Det är inte 

fel det, men det skulle vara roligt att veta liksom. Man skulle kanske ha en liten 

studiedag eller, ja, någonting. Det har jag haft, för länge sedan. (FK1) 

 

FK1 antyder att det skulle vara viktigt med någon slags samverkan med 

förskolan. Informanten menar att det skulle ge en förståelse hur förskolan 

arbetar och på så sätt kunna skapa en röd tråd från förskolan till 

förskoleklassen genom att arbeta på liknande sätt. Dessutom menar FK1 att 

barnen kanske får upprepa vissa saker som de redan kan i förskoleklassen, 

även om informanten inte tycker att det egentligen är helt fel. FK1 föreslår att 

en studiedag skulle kunna vara ett bra sätt att få en inblick i den andres 

verksamhet för att skapa sig en uppfattning hur de arbetar i förskolan. 

 
Man får en insyn i hur den andra verksamheten fungerar. Det var ju jättebra för oss 

att sitta och lyssna på personalen där, hur de arbetar och så och liksom hur de 

tänker kring olika saker. Vi har ju lite olika sätt att jobba på. Det skiljer sig lite 

grann. Det var jättebra att få deras syn på varför de gör som de gör. Så det är klart 

att det blir enklare om man får välja att kunna samarbeta så där. Men det var svårt 

att få till det. Alla är ju upptagna. Men det vore ju viktigt. (F2) 
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I likhet med FK1 menar F2 att det vore bra med någon slags samverkan, bland 

annat för att få inblick i varandras verksamhet. F2 förklarar att de för en tid 

sedan hade de ett personalmöte tillsammans med förskoleklassen där syftet 

var att få insyn i hur den andra verksamheten fungerar. De har dock inte fått 

till något mer möte tillsammans sedan dess. F2 menar att det är svårt att få 

ihop gemensamma möten eftersom alla är så upptagna med sitt eget. En av 

anledningarna är att de har så mycket egna möten som går före. 

Återkoppling 

 

Flera av förskollärarna kände att det finns brist i återkopplingen från 

förskoleklassen. Under intervjuerna framkom det att även här har närheten en 

viss betydelse då förskollärarna dels kunde se hur det gick för barnen som de 

lämnat över, men de kunde även enkelt fråga lärarna i förskoleklassen om det 

var något barn med speciellt behov som de undrade över. Samtliga 

informanter nämnde att de får ett papper från förskoleklassen, där de ska fylla 

i information om barnen som ska lämnas över. Hur denna information 

används av förskoleklassen är något som vissa förskollärare ifrågasatte. F3 

berättar: 

 
Finns det tid att titta på det här? Kan de liksom använda det här så att de har någon 

bild av det här barnet eller hur används det? Det vet jag inte. För att det är 

jättemycket blanketter som att, ja, vem ska titta på det här sen då? Här sitter vi och 

jobbar och vi stökar med det här och sen...hyllvärmare och så här? Det är ju lite att 

man funderar på. (F3) 

 

F3 förklarar att de får ett papper från förskoleklassen med frågor som handlar 

om de barn som ska komma till förskoleklassen. Dessa blanketter ska sedan 

skickas tillbaka till förskoleklassen. Informanten säger att blanketterna har 

mycket fokus på barnet och vad det är bra på, vad det tycker är roligt att göra. 

F3 ifrågasätter hur informationen som förskolan skriver ner på blanketterna 

används av lärarna i förskoleklassen. Informanten undrar om de används till 

att dela upp barnen i grupper eller om förskoleklassen formar verksamheten 

efter vad barnen är intresserade av. 

 

Förskolans begränsande inflytande 

De flesta av informanterna, både inom förskolan och förskoleklassen, anser att 

det är förskoleklassen som har det övergripande ansvaret när det gäller barns 

övergång mellan verksamhetsformerna. Flera av förskollärarna menar att det 

är förskoleklassen som tar initiativ till mötena och de olika aktiviteterna som 

barnen som ska börja i förskoleklassen inbjuds till. Förskollärarna förklarar att 

de har begränsat inflytande i övergångsplanen, då de inte har varit med om att 

skriva den eller varit med i utvärderingen av övergångsprocessen. En av 

lärarna i förskoleklassen ansåg att förskolan har det första ansvaret då det är 

de som har barnen innan själva övergången. Det är de som starta övergången 
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mycket tidigare än vad förskoleklassen kan. I samband med själva 

inskolningsaktiviteterna tycker läraren i förskoleklassen att ansvaret mer och 

mer går över till förskoleklassen. 

Förskoleklassen styr 

 
Det är ju de som tar tag i det. Det är inte vi som bestämmer när de ska ha det. De 

bjuder ju in, sen får vi infinna oss då. Det är ju skolan, alltså, chefer och sen 

personalen i förskoleklassen som har det övergripande ansvaret för att det ska 

fungera. Vi slussar ju bara dit barnen helt enkelt. (F2) 

 

F2 menar att det är förskoleklassen som bestämmer när olika saker ska ske vid 

övergången. Informanten förklarar att de sedan får infinna sig efter vad 

förskoleklassen har bestämt. 

Övergångsplanen 
 

Vi är ju inte med om planen och vi är inte med på utvärderingen. Men vi ska ju 

liksom vara med och jobba efter den. (F3) 

 

F3 säger i intervjun att de inte har varit med när övergångsplanen har skrivits. 

Informanten menar att förskollärarna inte heller är med på utvärderingen av 

övergångsprocessen. Samtidigt poängterar F3 att de ändå ska vara med och 

jobba efter den, trots att de inte har varit med i processen att utveckla 

övergångsplanen. 

Indelning av nya klasser 

 
Vi får ju inte överhuvudtaget vara med och dela in gruppen och det är ju 

jättemärkligt. Vi kan få titta på något förslag, men det sitter ju andra människor och 

gör det där. Och vårdnadshavarna har inte mycket att säga till om. De kan komma 

med förslag någon gång om det är något speciell. Men jag har ju varit med om att 

det har varit vårdnadshavare som har blivit missnöjda för att det har blivit fel. (F4) 

 

F4 tycker det är konstigt att de inte får vara med och dela in gruppen i olika 

klasser. Det är ju ändå de som känner barnen och vet vilka som passar ihop 

och vilka som inte bör gå i samma klass. F4 förklarar också att 

vårdnadshavarna kan komma med förslag var de vill att deras barn ska gå, 

men att de oftast inte blir lyssnade på av de som delar in grupperna i olika 

klasser. 

 
Det är ju ingen som frågar efter vad vi tycker. Men vi tycker ju saker och vi vet ju 

inte om de liksom är intresserade. Eftersom vi inte är med på möten om planen och 

revidering och så här, så vet vi inte vad som går fram eller inte. (F3) 

 

F3 menar att förskolan förut har varit mer inblandat i planen. Informanten tror 

att de får vara med och tycka till, men de ser inte i planen att de har varit med 

och tyckt till. Det framgår inte av den, tycker F3.   
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 Diskussion 
Syftet med denna studie var att jämföra vilka uppfattningar och erfarenheter 

fyra förskollärare samt fyra lärare i förskoleklassen har om barns övergång 

från förskola till förskoleklass. I detta avsnitt kommer jag att diskutera 

resultatet i denna studie mot vad forskningen säger inom området. 

 

Rutiner vid barns övergång 

Samtliga informanter i studien berättade att de har en övergångsplan som de 

följer, precis som Gannerud och Rönnerman (2006) visade i sin studie. En 

aspekt som anses viktig för att det ska bli en smidig övergång är hur 

övergången organiseras. Förskollärarna och lärarna i förskoleklassen anser att 

det är en trygghet att ha en plan att följa. Då de enkelt kan läsa planen vet 

förskollärarna och lärarna i förskoleklassen vad som ska göras och ungefär vid 

vilken tidpunkt på året det ska göras. 

Flera av förskollärarna och lärarna i förskoleklassen betonade att de inte var 

med och delade in grupperna i olika klasser. Det framkom i intervjuerna att 

det oftast var rektor tillsammans med specialpedagog som delade in barnen i 

nya klasser.  Dock fick förskollärarna komma med synpunker och tips på hur 

barngruppen skulle kunna delas upp. Flera av förskollärarna berättade att de 

rekommenderade att barnen fick gå i samma klass. De menar att barnen har en 

fördel om de får gå tillsammans med några som de känner sen redan innan då 

de kan stötta varandra och får därmed en bra lärmiljö. Detta kan relateras till 

Hanewald (2013) som menar att en förutsättning för att barn ska kunna 

anpassa sig till en ny skola är att barnet får känsla en av tillhörighet och att det 

fungerar socialt i gruppen. Att barnet har en känsla av tillhörighet kan leda till 

att barn blir motiverade och presterar bättre i skolan. Förskollärarna i denna 

studie menar att barnen blir trygga och kan vara till hjälp för varandra. Detta 

skulle kunna bidra till att barnen lär sig snabbare, vilket även Ackesjö och 

Persson (2014) förklarar. 

Ett sätt att förbereda barnen som ska börja i förskoleklassen  är att följa med 

barnen till skolan skriver Giallo et al. (2010). Syftet med dessa besök är att 

barnen ska få bekanta sig med skolmiljön, deras nya lärare, klassrummet, olika 

skolrelaterade aktiviteter samt sina kamrater. Även barnen i denna studie gör 

besök till förskoleklassen. Det varierar hur dessa går till och hur ofta besöken 

görs. I en av förskolorna är det enbart vårdnadshavarna som följer med barnen 

till förskoleklassen för besök, där ingen personal från förskolan följer med. 

Förskolläraren menade att det kan leda till att vårdnadshavarna blir mindre 

trygga då de inte har någon att bolla med om det är något som de undrar över. 

Förskolläraren förklarade att det kan vara svårt för en vårdnadshavare att 

ifrågasätta skolan vid dessa besök då de ännu inte har lärt känna lärarna i 

förskoleklassen. Personalen i förskolan har vårdnadshavare lärt känna och 

därför hade det kanske varit en trygghet för dem om en förskollärare hade följt 
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med på besöket. Dock menade förskolläraren i studien att det är en trygghet 

för barnen att ha vårdnadshavarna med sig, då informanten ansåg att det är 

trygghet nummer ett för barnen. Flera andra  förskollärarna uttryckte känslan 

av att de tycker att vårdnadshavarna borde följa med på besök till 

förskoleklassen oftare än vad personalen från förskolan skulle göra. En lärare i 

förskoleklassen uttryckte samma sak och ansåg att vårdnadshavarna har ett 

stort ansvar att följa med för att skola in barnen i den nya miljön. Samtidigt 

menade läraren i förskoleklassen att även vårdnadshavarna ska skolas in och 

då är det en fördel om de följer med för att se hur verksamheten fungerar. 

 

Samspelet mellan förskola och förskoleklass 

I likhet med Hjeltes (2005) avhandling visar denna studie att samverkan 

mellan förskolorna och förskoleklasserna är liten eller saknas helt. Samverkan 

sker främst i samband med barnens övergång från förskola och förskoleklass. 

Dock anser samtliga informanter i denna studie att det är viktigt med en 

samverkan mellan förskola och förskoleklass och det finns en önskan till ett 

närmare samarbete och bättre samverkan. Informanterna anser att det är 

viktigt att få inblick i varandras verksamhet för att få en förståelse för hur de 

andra jobbar. Även Gannerud och Rönnermans (2006) studie visar att 

förskollärare och lärare i förskoleklassen strävar efter att hitta ett samarbete 

genom att ha gemensamma förhållningssätt och en gemensam pedagogisk 

grundsyn. Detta skulle bidra till att steget från förskola till förskoleklass inte 

skulle bli lika stor. Ett sätt att hitta gemensamma förhållningssätt och 

gemensam pedagogisk grundsyn är att förskollärarna och lärarna i 

förskoleklassen besöker respektive verksamhet för att få en inblick i vad de 

andra gör. Jag tror att förskollärarna och lärarna i förskoleklassen på många 

sätt är omedvetna hur man arbetar i respektive verksamhet. Einarsdottir, Perry 

& Dockett (2008) skriver dock att det är ovanligt att förskollärare och lärare i 

förskoleklassen besöker varandras verksamhet för att göra observationer. Vad 

beror det på? Som jag har skrivit tidigare upplever både förskollärare och 

lärare i förskoleklassen att de upplever en tidsbrist och flera av rutinerna har 

förändrats på grund av detta med färre överskolningssamtal, att lärare i 

förskolan kommer ner till förskolan för att besöka barnen och så vidare. Jag 

anser att det är viktigt att få en förståelse för den andra verksamheten för att 

det inte ska bli en ”vi-och-dem-känsla” som resultatet i Alatalo, Meier och 

Franks (20014) undersökning visar. Dock har jag inte kunnat se någon sådan 

känsla från varken förskollärare eller lärare i förskoleklassen i denna studie. 

Genom att få en inblick i den andres verksamhet kan förskollärarna respektive 

lärarna i förskoleklassen få en förståelse av svårigheterna med respektive 

verksamhet och varför de gör som de gör. Det kan också vara ett sätt att få 

barns övergång från förskola till förskoleklass att bli smidigare då en röd tråd 

skapas som genomsyrar de båda verksamheterna. Då verksamheterna 

dessutom är uppbyggda på olika sätt kan det också tänkas vara svårt att få till 

besök i varandras verksamhet. Dessutom har förskolan och förskoleklassen 

sina egna möten och åligganden. Kanske behövs det ett närmare samarbete 

mellan förskolechefer och rektorer för att kunna organisera ett bättre 
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samarbete mellan de olika verksamhetsformerna för att på så sätt få till en 

bättre samordning. Denna studie visar också att närheten mellan förskola och 

förskoleklass verkar vara en viktig faktor för att det ska kunna bli en 

samverkan mellan de olika verksamheterna. Ju större avstånden är desto större 

planering behövs det med förberedelse, logistik och så vidare. Dock kunde jag 

inte hitta andra forskningsstudier som visar att avstånden mellan förskola och 

förskoleklass är en faktor som påverkar samverkan mellan de olika 

verksamheterna. 

Einarsdottir, Perry och Dockett (2008) menar att kommunikationen mellan 

förskollärare och lärare i förskoleklassen inte alltid baseras på respekt och tillit 

till varandra. Det var ingen informant i min studie som antydde detta, däremot 

verkade det finnas brister i kommunikationen mellan de olika verksamheterna. 

En förskollärare berättade att förskolan skriver ner barnens utveckling och hur 

de ligger till i så kallade portfoliopärmar. Informanten berättade dock att 

förskolan inte vill ha dessa. För att det inte de olika verksamheterna ska tappa 

respekten för varandra tycker jag det är viktigt med öppen kommunikation. 

Lärarna i förskoleklassen skulle kunna motivera för personalen i förskolan 

varför de inte vill ha portfoliopärmarna för att förskolan på så sätt ska få en 

bättre förståelse av deras sätt att tänka. Annars blir risken att förskollärarna 

blir frustrerade att de gör arbeten som sedan inte kommer att användas. En 

anledning till att det råder brister i kommunikationen skulle kunna vara att 

förskollärarna och lärarna i förskoleklassen inte har gjort besök i varandras 

verksamhet för att på så sätt få insyn hur man arbetar. 

 

Skillnad på förskola och förskoleklass 

Det var främst lärarna i förskoleklassen som påpekade att det är stor skillnad 

mellan förskola och förskoleklass. I denna studie var det ingen förskollärare 

som nämnde det i intervjuerna. Vad beror denna skillnad på? En lärare i 

förskoleklassen beskrev att förskoleklassen oftast förskönas i 

informationsbreven som skickas ut till vårdnadshavarna. Det kan börja hända 

mycket med ett barn som kommer till förskoleklassen. Gruppen är mer 

heterogen, alla barn är i samma ålder, förväntningarna är högre på barnen och 

de förväntas ta mer ansvar (Hanewald, 2013). Ackesjö (2014) visar i sin studie 

att barnen ansåg att det största problemet med övergången från förskola till 

förskoleklass var seperationen från sina gamla vänner och att de skulle skapa 

nya gemenskaper. Hanewald (2013) menar att barnen kan börja lägga större 

vikt på att accepteras socialt, vilket kan leda till att barnen blir oroliga och 

således börjar prestera sämre. Detta kanske är något som lärarna i 

förskoleklassen märker av tydligare, då det är först när barnen har kommit in i 

den nya verksamheten som det händer, vilket inte förskollärarna gör. 

Dessutom är det inte bara barnen som ska inskolas i den nya verksamheten, 

utan även vårdnadshavarna. De måste också anpassas till de större krav som 

ställs på barnen. Dockett, Perry och Kearney (2012) hävdar att barnens 

upplevelse av övergången till skolan skapas av familjen och hur de upplever 

övergången. Då vårdnadshavare skulle vilja ha mer information om barns 

övergång och vad som förväntas av dem (McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro 
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& Wildbenger, 2007) skulle detta kunna vara ett bra sätt att förbereda familjen 

och vårdnadshavare för övergången. På så sätt skulle kanske övergången från 

förskola och förskoleklassen upplevas som tryggare. 

Flera av lärarna i förskoleklassen menar att det också är viktigt att 

vårdnadshavarna tar ansvar för inskolningen genom att följa med barnen till 

förskoleklassen. På så sätt får vårdnadshavarna en inblick i hur verksamheten 

ser ut och kan samtidigt samla på sig information om den nya verksamheten 

genom att prata personligen med lärarna i förskoleklassen. McIntyre, Eckert, 

Fiese, DiGennaro och Wildenger (2007) menar att vårdnadshavare skulle vilja 

ha mer information om barns övergång innan de ska flytta över till 

förskoleklassen. Då vårdnadshavarna följer med barnen kan de passa på att 

samla på sig information som de anser behöva veta inför starten i 

förskoleklassen så att de skulle kunna förbereda barnen på bästa möjliga sätt. 

Kocyigits (2014) undersökning visar att barn associerar skolan med färdigheter 

som att kunna läsa och följa regler. Liknande undersökning har O´Kayne och 

Hayes (2006) gjort, vilket visar att förskollärarna i deras studie nämnde 

förmågan att kunna följa direktiv som viktiga egenskaper barn bör ha med sig 

när de börjar skolan, vilket lärarna i samma studie inte alls nämnde som 

viktiga egenskaper. Resultatet från Kocyigits (2014) pekar på att den 

information som barnen hade fått om skolan främst kom från vårdnadshavare 

och förskollärare. Detta kan vara en anledning till att förskollärare och barn 

har en mer liknande bild av vad som förväntas av barnen när de börjar i 

förskoleklassen, till skillnad från lärarnas uppfattning om vilka egenskaper 

som är viktiga att ta med sig. Därför är det viktigt att förskolebarn blir korrekt 

informerade vad som förväntas av dem i skolan och således får rätt bild av 

den. Jag menar därför att det kan vara viktigt att vårdnadshavare följer med 

barnen till förskolan vid besöken för att prata med lärarna i förskoleklassen för 

att på så sätt få deras syn på vad som förväntas av barnen. Då kan 

vårdnadshavarna i sin tur förbereda sina barn för den nya verksamheten. 

Lärarna i förskoleklassen menar i denna studie att även vårdnadshavarna 

måste inskolas. Det är ytterligare en anledning till varför det är bra om 

vårdnadshavarna följer med barnen till förskoleklassen för besök. 

 

Förskolans begränsande inflytande 

Ännu en skillnad är att flertalet förskollärare i denna studie anser att de har ett 

begränsat inflytande på barns övergång från förskola till förskoleklass. I likhet 

med Alatalo, Meier och Frank (2014) visar denna undersökning att mycket av 

samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen sker på förskoleklassens 

villkor. Dock visar inte denna studie att förskolans verksamhet inte upplevs 

som av stor vikt av den mottagande verksamheten, vilket Alatalo, Meier och 

Franks studie visar. Däremot anser flertalet av förskollärarna i denna studie att 

de har ett litet inflytande på övergångsplanen då de inte är med på att revidera 

denna. Några av förskollärarna menar att det inte är någon som frågar efter 

vad de tycker om övergången och planen. Då förskollärarna inte är med på 

möten om planen eller på utvärderingen vet de inte vad som kommer fram 

eller inte. Vidare uttrycker några av förskollärarna att de har idéer och 
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synpunkter på hur övergången ska gå till, men dessa kan de inte se i 

övergångsplanen att de har kommit fram. 

Det går kanske att ta lärdom av Bulkeley och Fabians (2006) studie som 

visar på ett nära samarbete mellan lärare och förskollärare. Studien avslöjar att 

lärarna använde sig av liknande strategi från år till år, vilket innebar en 

trygghet för lärarna då det medförde kontinuititet. Lärarna hade även ett nära 

samarbete, där de möttes regelbundet för att diskutera relevanta frågor hur de 

kunde bidra till att göra barns övergångar så framgångsrika som möjligt. Att 

ha ett närmare samarbete innebär att personalen måste träffas oftare, vilket  

också är tidskrävande. Både förskollärare och lärare i förskoleklassen i denna 

studie bekräftade dock att tiden var en begränsning som försvårade 

planeringen för barns övergång från förskola till förskoleklass. 

 

Vidare studier 

Det skulle kunna gå att fördjupa denna studie med ytterligare intervjuer. Det 

skulle vara intressant att få en bild hur vårdnadshavarna ser på barns 

övergång från förskola till förskoleklass. Vilken förväntning har 

vårdnadshavarna på en övergång mellan de båda verksamheterna och hur 

skulle en övergång gå till om de själva fick bestämma? Ytterligare ett 

forskningsområde att fördjupa barns övergång från förskola till förskoleklass 

är chefernas roll. Jag skrev tidigare att det kanske behövs ett samarbete mellan 

förskolechefer och rektorer för att få till ett effektivare samspel mellan de båda 

verksamheterna. Genom att intervjua förskolechefer och rektorer skulle det 

kanske träda fram en bild av hur ett sådant samarbete i sådana fall skulle 

kunna se ut. 

 

Sammanfattning 

Denna studie visar att det finns fler likheter än skillnader när det gäller de 

uppfattningar och erfarenheter förskollärare respektive lärare i förskoleklassen 

har om barns övergång mellan de båda verksamheterna. Både förskollärare 

och lärare i förskoleklassen ansåg att trygghet var den absolut främsta faktorn 

för att det ska bli en så bra övergång som möjligt. Både förskollärare och lärare 

i förskoleklassen ansåg att tiden var den faktor som var mest begränsande när 

det gäller att barn ska få en så bra övergång som möjligt från förskola till 

förskoleklass. Både förskolläare och lärare i förskoleklassen ansåg att det är 

viktigt med samspel mellan de båda verksamheterna, men båda tyckte att det 

var svårt att få till ett sådant. 

Det är främst förskollärare som uttrycker att det är stor skillnad på förskola 

och förskoleklass, vilket ingen av förskollärarna nämnde i sina intervjuer. 

Förskollärarna ansåg att de har ett begränsat inflytande när det gäller 

övergångsplanen då de varken har varit med och reviderat den eller varit med 

på utvärderingen av övergångsprocessen. 
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BILAGA 1: Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Andreas Haugan och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet via Mittuniversitetet i Härnösand. 

Just nu skriver jag min C-uppsats där syftet är att få en bild av 

hur förskollärare respektive förskoleklasslärare ser på barns 

övergångar från förskola till förskoleklass. Detta är intressant 

då tidigare forskning visat att samarbete mellan förskolan och 

förskoleklassen är en förutsättning för att barnen ska få en 

gynnsam övergång mellan dessa olika verksamheter. 

Målet är att intervjua  sammanlagt fyra förskollärare och 

fyra förskoleklasslärare från olika förskolor och skolor. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, detta för 

att underlätta analysen av materialet. Intervjun kommer att 

genomföras enskilt och tar max en timme. Efter genomförd 

studie kommer materialet att raderas. All information kommer 

behandlas konfidentiellt och varken namnet på 

intervjupersonerna eller förskola/skola kommer att redovisas i 

studien. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas, om så önskas. Materialet kommer endast att 

användas för denna examinerande uppgift. 

Jag skulle vilja ha ert tillstånd att ta kontakt med personalen 

på  er förskola/skola för att fråga om de är intresserade av att 

delta i denna studie. Om det är möjligt skulle jag vilja göra 

intervjuerna under vecka 14 eller 15. 

Jag är tacksam om du ger mig svar så snabbt som möjligt så 

att jag kan ta kontakt med din personal. 

Har du frågor kring studien är du välkommen att kontakta 

mig antingen via mail eller telefon. Kontaktuppgifter finner du 

nedan. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Andreas Haugan 

____________________________________________________ 

E-mail: anha1236@student.miun.se 

Tlfnr: xxx-xxxxxxx 

 

Handledare  

Sandra Lund sandra.lund@miun.se 
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 BILAGA 2: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

- Vad har du för utbildning? 

- Vad har du för tidigare anställning? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande position? 
 

Övergången 

- Kan du lite kort förklara hur övergången från förskola till 

förskoleklass går till? 

- Vilka är delaktiga i övergångsprocessen? 

- Hur tycker du att övergången fungerar? 

- Vad är det som fungerar bra/mindre bra? 

- Vilka är svårigheterna med övergången från förskola till 

förskoleklass? 

- Vad skulle kunna förbättras? 

- Hur skulle du vilja att övergången från förskola till förskoleklass 

ska gå till? 

- Vilken information är viktigt att det framförs från förskolan till 

förskoleklassen? 

- Tycker du det är viktigt att det blir en bra övergång från 

förskolan till förskoleklass? 
 - Varför? 

 
Samverkan 

- Finns det något slags samverkan/samarbete/utbyte av t.ex. 

arbetssätt mellan förskolan och förskoleklassen? 

- Tycker du det är viktigt att förskolan och förskoleklassen har 

något slags samarbete och utbyte av t.ex. arbetssätt? 
 - Varför? 

 

Ansvar 

- Vilken tycker du har det övergripande ansvaret för att 

övergången mellan förskola och förskoleklass ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt? 
 

Övrigt 

- Något övrigt som du skulle vilja tillägga? 

 


