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Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv 

undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och 

samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, 

samt ett par via telefon. I resultatet framgick det att de båda skolformerna arbetar 

med att förtydliga och underlätta för barnen gällande övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Det finns en dialog som förskolechefen ansvarar för att den utvecklas 

och kommer till handling. Samtidigt vill båda skolorna att samarbetet ska utvecklas 

och bli mer kontinuerlig. När det gäller barn i behov av särskilt stöd kommer det fram 
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att verksamheterna arbetar mera detaljrikt för att skissa fram en så tydlig övergång 

för barnen som möjligt. Det leder till flera besök till den nya miljön och bilder som 

barnen får på pedagogerna samt att träffa dem fysiskt. Det kommer fram att 

verksamheterna använder dokument som ska underlätta relevant information som 

föräldrar godkänt som nästkommande pedagoger kan ha som underlag i 

förskoleklass. Vår slutsats är således att det är samarbete samt en kontinuitet i 

kommunikationen mellan verksamheterna som ska eftersträvas, detta för att få en 

tydlig pedagogik som gynnar barnens övergångar. 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Övergång, barn i behov av särskilt stöd, pedagoger, samarbete, ansvar. 
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1.0 Inledning 
 

När barnen lämnar förskolan för att gå vidare i livet genom förskoleklassen så lämnar 

barnen en verksamhet som varit deras trygghet och vardag under flera år. 

Förskoletiden med dess rutiner och personaltäthet skall läggas åt sidan till förmån för 

den vidareutbildning som grundskolan ger. Förändringar som dessa kan ge barn en 

viss osäkerhet, såväl hos barn som vårdnadshavare. Hos barnen kan känslor som 

nyfikenhet och ängslan infinna sig. 

  

Förskolan, som är en frivillig verksamhet, tar emot ca 85% av alla barn i det aktuella 

åldersspannet. Verksamheten bygger på läroplanen för förskolan och dess målbild att 

alla barn skall utveckla både sociala som kognitiva färdigheter, barnen ska ges 

möjlighet att växa i språk, matematik och motorik. Förskoleklassens funktion var till 

en början att fungera som en brygga mellan den frivilliga förskolan och den 

obligatoriska grundskolan (Alatalo, Meier & Frank, 2014). 

  

Förskoleklassen har sedan dess genomgått förändringar, denna verksamhet är inte 

längre valfri, den är sedan 2018 obligatorisk för barn som ska fylla sex år. Vi kan 

endast spekulera i om detta har förändrat eller påverkat övergången, personligen 

skulle vi vilja att detta i praktiken har lett till att övergången får en mer tyngre roll i 

de båda verksamheterna, att det är en självklarhet i och med att det nu är 

obligatoriskt, att bägge parter utvecklar sina roller och inverkan i barnens 

övergångar. 

 

Barnen kommer att uppleva tre stycken övergångar mellan verksamheter under drygt 

ett år. Barnet går från förskolan, förskoleklassen och sedan grundskolan tätt inpå 

varandra. Även om förskoleklassen oftast opererar inom grundskolans lokaler så är 

hoppet mellan verksamheterna ett nästan lika stort steg både för barn liksom för 

vårdnadshavare (Skolverket, 2014). 

  
Övergångar sker ständigt under barnets vistelse i skolan, det är en del av 

verksamheten där informationen av barnens utveckling och nivå samt sociala 

utveckling ligger till grund för hur barnet blir mottaget i en annan skolform 

(Lumholdt, 2015). Det sker under styrning ifrån pedagogernas perspektiv på barnets 

förmåga, barnen får krav på sig som de inte fått i förskolan men också emotionella 

och fysiska utmaningar av en ny miljö, nya pedagoger och kamrater. 

Ackesjö (2015) menar på att barnen blir utsatta när de vid till exempel övergång till 

förskoleklass behöver tolka och omtolka miljön där de ska befinna sig och den nya 

undervisningen innebär mer ämnesinriktning och att lära sig känna nya kompisar 

och lärare. 

  

Vi har under vår utbildning saknat kurser och uppgifter som berör just övergången 

mellan förskola och förskoleklass, detta är ett område som intresserar oss och gör oss 

nyfikna på hur man på bästa sätt kan arbeta för att vidare stötta barnen. Vi anser inte 



6 
 

att vårt arbete endast består i att under barnets förskoletid utmana och ge 

möjligheter till högsta möjliga utveckling. Ambitionen och önskan är att vi genom en 

god samverkan även kan bidra till att ge barnet en så hjälpsam, stöttande och 

utvecklande övergång som möjligt. 

  

Vår undersökning består i att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka hur de 

arbetar med övergångar och samverkan mellan förskola och förskoleklass samt 

tillgodoses barns olika behov vid övergångarna. 

   

1.1 Syfte 
 

Denna studies syfte är att undersöka, utifrån olika pedagogers perspektiv, hur 

förskolan och förskoleklassen samarbetar och samverkar vid barnens övergång 

mellan dessa verksamheter, samt hur barnens olika behov tillgodoses och tas i 

beaktning 

  
Forskningsfrågor:  

  
 Vilka åtgärder använder pedagogerna i övergången mellan förskola och 

förskoleklass? 
 På vilka sätt tillgodoses barnens olika behov vid övergången? 
 Vad kan utvecklas gällande samverkan mellan förskola och förskoleklass? 

  

2.0 Bakgrund 
  
Detta avsnitt inleds med en historisk sammanfattning utav både förskolan och 

förskoleklassen, detta för att vi vill visa hur dessa verksamheter utvecklats under åren 

samt visa på skillnader och likheter. 

Vi kommer även att redovisa vad både förskolans och förskoleklassens olika 

läroplaner benämner angående samverkan och övergång mellan verksamheterna. 

  

Sedan följer ett par teoretiska utgångspunkter som vi har arbetat med utifrån vår 

undersökning. Vi kommer att använda några centrala begrepp som kontinuitet, 

styrning, pedagog, barndomspsykologi och anknytningsteori och hur det sätts i 

reflektion kring barns övergångar. 

  

 

2.1 Förskolan och förskoleklassens historiska uppdrag 
 

Förskolan har gått från en verksamhet som på början av 1800-talet handlade om 

barnkrubbor och barnträdgårdar med inriktning på omsorg under några timmar om 

dagen till en nationell politisk angelägenhet, där man med hjälp utav en kontinuerligt 
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reviderad läroplan ser på verksamheten som en språngbräda till och tätt ihopkopplad 

med den vidare grundskolan. Förskolan har länge setts som en formell struktur för 

jämställdhet, antalet kvinnliga förvärvsarbetare ökade snabbare än antalet platser 

som förskolan kunde erbjuda, vidare byggdes förskolor ut explosionsartat under 

1970- och 80-talet. (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

  

Upptakten till detta, och förskolans status som verksamhet i samhället, ökade i och 

med barnstugeutredningen som började 1968. Denna utredning hade som mål att 

precisera målsättningen för skolans verksamhet samt att föreslå anvisningar till 

innehållet i verksamheten (Ackesjö, 2016). 

  

Förskoleklassen är en utveckling från tidigare sagda barnträdgårdar, som uppkom i 

Sverige under 1800-talet. I takt med att samhället växte och förändrade sig, 

förändrades även synen på barnen och deras tänkta plats i samhället. Olika aktörer 

och pedagoger hade sin inverkan på verksamheten och såg till att den utvecklades och 

fick större och större inflytande kommunalt. 1974 beslutades det att alla kommuner 

var tvungna att erbjuda alla sexåringar en kostnadsfri förskoleverksamhet, och så 

sent som 1998 slogs det fast denna sexårsverksamhet skulle tillhöra övriga 

grundskolan och verka under samma styrdokument och läroplan, här myntades även 

begreppet förskoleklass (Lärarnas historia, 2014).  

 

Lumholdt (2015) skriver att ur ett politiskt perspektiv var själva idén med 

förskoleklassen att den skulle användas som en brygga mellan förskola och skola, det 

viktiga var att hitta en bra balans mellan förskola och skola som skulle hjälpa 

varandra och underlätta för barnen i deras lärande. Detta fick man genom att 

förskoleklassen fortfarande skulle ha förskolans pedagogik där leken ska integreras 

med ämnesinriktad undervisning (a.a.). Forskning säger att formaliserad 

undervisning ger sämre resultat än en lekorienterad pedagogik som är integrerad i 

ämnesundervisningen (Lumholdt, 2015). En studie som Ackesjö (2015) argumenterar 

kring säger att i processen i övergången mellan förskola och förskoleklass ställs det 

krav på barnens flexibilitet och anpassning. 

 

Förskoleklassen som skolform är kulmen på en flera decennier lång diskussion, där 

man har diskuterat samverkan och integration mellan förskola och förskoleklass, 

samtal som mynnade ut i en regeringsförklaring 1996, där regeringens proposition 

lyfte ambitionen att integrera förskola, skola samt skolbarnomsorg för att på så vis 

öka kvaliteten på barnens första viktiga år i sin skolverksamhet (Ackesjö, 2016). 

 

2.2 Övergång och samspel i läroplanerna 

  
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och läroplanen för 

förskolan är nästintill identiska i sin formulering kring samverkan mellan varandra 

och övergången mellan verksamheter. Båda styrdokumenten betonar det att 

förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet ska samverka på ett 
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förtroendefullt sätt för att på bästa möjliga vis stödja elevernas utveckling och 

lärande i det längre perspektivet (Skolverket, 2018). 

  

Bägge läroplanerna menar att inför övergångar så ska relevant information, 

kunskaper och erfarenheter förmedlas mellan dessa verksamheter för att på så vis 

skapa en kontinuitet, ett sammanhang och progression för barnens utveckling. Det 

ska också i dessa verksamheter finnas aktiviteter och samarbetsformer för 

barngrupperna i syfte att förbereda både barn och vårdnadshavare inför övergångar. I 

förskolans fall (Skolverket, 2018) så specificeras förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet som dem verksamheter som ska stå i fokus för samverkan. 

Medan läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2014) visar på att skolan även ska 

samverka upp till de gymnasiala utbildningarna som eleverna senare i livet eventuellt 

fortsätter till. 

 

Barnens välmående och lärande är kärnan i det svenska skolsystemet. Ur förskolans 

läroplan kan vi läsa att “Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv” enligt Skolverket (2018). Detta ska genomsyra 

verksamheterna utifrån deras material, den kompetens som pedagogerna besitter, 

samt hur lärmiljöerna kan bidra till ett bättre lärande. 

Barn har olika utvecklingsstadier som pedagogerna måste ta tillvara på för att ge en 

så rättvis undervisning som möjligt. Det betyder att de avdelningar som arbetar med 

dessa riktlinjer finner en kontinuitet där barnens välmående och lärande tas tillvara 

på när de till exempel lämnar förskolan för att gå över till förskoleklass (Skolverket, 

2018). 

  

Från Skolverket (2014) beskrivs det att för att detta ska ske behövs ett kontinuerligt 

arbete mellan förskola och skola där idéerna stöds oberoende av skolbyten. Därför är 

pedagogens roll ståndpunkten till att information blir så optimal som möjligt vid 

överlämningen. 

  
”Det är viktigt att den information som överlämnas bidrar till att öka den 

mottagande verksamhetens förståelse, och att den ger redskap och 

konkreta metoder för hur man kan arbeta vidare med barn och elever på 

ett gynnsamt och positivt sätt” (Skolverket, 2014, s. 21). 

 

Det som pedagogerna ska arbeta med är att tillsammans realisera en gemensam 

värdegrund och de olika verksamhetsformerna ska samarbeta med olika 

kunskaper för att få en helhetssyn kring barns lärande och utveckling 

(Skolverket, 2104).  
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2.3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt avser vi att presentera olika teoretiska utgångspunkter som är 

relevanta till vårt syfte. Det är barndomspsykologi, anknytningsteori och 

sociokulturell teori. Samtliga är relevanta och påverkar skolans sätt att arbeta. Barnet 

genomgår många sociala och emotionella påverkansformer under sin uppväxt som 

kompliceras i deras samspel med omvärlden enligt Sommer (1997). 

 Dessa teorier blir underlag i vårt arbete att tolka resultatet. För att underlätta 

läsningen har vi delat upp dem i kategorier. 

 

Barndomspsykologi  

 

Barndomspsykologi handlar om barns utveckling i förändrad tid där socioekonomisk, 

familjeförhållanden, sociokulturella och sociala relationer är faktorer och påverkar 

barnets utvecklingsprocesser utifrån de egenskaper barnet har (Sommer, 1997). 

Synen på barnet har förändrats under historien, till en början från att vara bräcklig 

och ett tomt ark till ett mer resilient och kompetent barn. Därigenom har forskningen 

kring barns utveckling dominerats av de stora teorierna om man går tillbaka till 

1950–60 talet såsom Piagets utvecklingsstadier och Sigmund Freuds psykoanalys, 

genom att dessa stadieteorier har haft en generell tolkning av att de är lagbundna den 

normala utvecklingen hos barn (Sommer, 1997). Enligt Sommer (1997) ska teorierna 

användas och förstås som abstraktioner och metaforer i syfte att kulturellt förstå 

dem. Samtidigt vad som förväntas att ett barn ska ligga rent utvecklingsmässigt från 

sin ålder. 

  

Själva grunden för barndomspsykologi är att framhålla och kritiskt granska de stora 

utvecklingsteorierna i modern tappning för att finna mer avgörande fakta än till 

exempel hur stor påverkan utvecklingsteorierna har. Synen på barns utveckling har 

förändrats markant de senaste årtionden med nyare forskning och teorier. Det 

bräckliga barnet är nu det kompetenta barnet som redan har verktygen som behövs 

för att aktivt ingå i sociala relationer från deras begynnelse (Sommer, 1997). Det 

menas att barnet reagerar på, initierar, är riktad mot och utvecklar sig i en 

föränderlig och kontinuerlig mänsklig kontakt (Sommer, 1997). 

  

Sommer (1997) förklarar att innan man drar en slutgiltig slutsats i sin forskning så är 

det barnets sociala verklighet och erfarenheter över tid som ska fungera som 

plattform. Däremot är uppfattningen också att det finns begränsningar för hur barn 

anpassar sig och över deras flexibilitet. Finns det en ökad stressnivå under 

barndomen och en negativ påverkan så kan det få en negativ utvecklingsprocess över 

en längre tid. Sommer (1997) argumenterar att en hänsyn måste tas till barns 

anpassningsförmåga och dess begränsningar men samtidigt bekräfta att den finns. 
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Anknytningsteori  

 

Barnet har beroende på familjesituation och miljö några anknytningspersoner som de 

har hela livet. När de börjar förskolan förgrenas denna möjlighet till ytterligare några 

personer som blir vikarierande anknytningspersoner. Askland & Sataöen (2014) 

beskriver två olika polariteter, en som innebär att ha en känsla av intimitet och 

samverkan med andra personer i sin omgivning. Den andra innebär att lära känna 

det nya och okända samt att utforska.  

 

Det visas i forskning att personer som barnen knyter sig an till, de spelar viktiga roller 

i barnens liv och dessa är personer som barnet lär sig många saker utav genom hela 

barndomen (Lumholdt, 2015). Det visar också att det är viktigt med anknytning för 

nästa steg i utvecklingen som innebär att bryta sig fri och bli en egen självständig 

individ. Med andra ord krävs det inkludering där barn har en känsla av sammanhang 

och anknytning. Skolans olika miljöer där barnen vistas i är en faktor som barnen 

tvingas anpassa sig till. Barn som till exempel är i behov av särskilt stöd kan behöva 

mer stöd i övergångar. Lumholdt (2015) förklarar att en övergång ska vara så optimal 

som möjligt för alla barn oavsett bakgrund eller svårigheter som exempelvis barn 

med särskilt behov av stöd. 

  

Askland & Sataöen (2014) berättar att det är viktigt med en sund och tidig 

anknytning utifrån dennes kultur. Det gör att barnet har goda förutsättningar att 

lättare knyta an till andra under sin utvecklingslinje. Däremot så är det avgörande för 

utvecklingen hos barnet när det kommer till stimulans och närhet. Det kräver att den 

vuxna också svarar på vad barnet yttrar sig om i sin omgivning. Det blir en fråga om 

kvalitet som ska vara tillräckligt tillfredsställande för att barnet ska känna ett tryggt 

anknytningsförhållande (a.a.). 

  

Sommer (1997) utvecklar och visar på att kontinuitet är något som måste innehas i 

barnens utveckling såsom umgänge, vanor och traditioner för att stabiliteten kring 

barns utveckling och kultur inte ska hotas. Med tanke på hur det moderna livet utgör 

för många en turbulens eller en upplevd instabilitet så är det rutiner som är den 

avgörande delen och som karaktäriserar vardagens samvaro (a.a.).  

 

Sommer (1997) förklarar det vidare med att den puls som finns i vardagen, den sätter 

ramar och struktur till ett mönster där barnen agerar och befinner sig i med olika 

aktiviteter både inom och utomhus, förhandlar och upplever nya erfarenheter. Det 

betyder att rutin som är kulturellt och socialt bundet är mer en regel än ett undantag. 

Hagström (2010) förklarar dock att även etablerade mönster är påverkbara. 

Föräldrar som inte kan ta det ansvaret att vara en kontinuerlig trygg bas för sitt barn 

kan ersättas med en alternativt kontinuerlig omsorgsgivare som har agerat som en 

kompletterande anknytningsperson. 
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Socialkulturell teori  

 

Det är med samspelet, det sociala, som barnet kommer i kontakt med kunskap och 

information. Språket är såklart jätteviktigt i denna del som går ut på att förmedla 

information, och språket har en högst kommunikativ och social funktion, samt en 

individuell och intellektuell förmåga. Inlärning sker i samspel med andra, och 

omgivningen är högst avgörande för ens egna personliga utveckling menar Vygotskij 

(Strandberg, 2006). 

Att ett barn har en social kompetens kan vi tolka på olika sätt. För en del betyder 

detta att man som barn kan uppföra sig väl, veta skillnad på rätt och fel. För andra 

betyder det att man passar väl in i en social kontext, att man fungerar i grupp, vare 

sig det är ett arbetslag, familj eller barngrupp. För Vygotskij är den sociala 

kompetensen ett fundament för vår utveckling, alla former utav samspel, ett samspel 

som Vygotskij menar grundlägger utveckling. Samspelet är enligt Vygotskij inte bara 

är en metod i ledet att stärka lärandet och utvecklingen, själva samspelet är lärande 

och utveckling (Strandberg, 2006). 

Leken har en central funktion i den sociokulturella utvecklingen menar Vygotskij, 

den genomsyrar den läroplanen som finns för förskolan. Leken blir en förutsättning 

för lärande, där man utvecklar tänkandet och skapar förutsättningar för den 

proximala utvecklingszonen. Leken är direkt lämplig att observera då där 

framkommer berättelser om sig själv, samt erfarenheter som barnet har, man får 

möjlighet till en inblick in i barnens värld och vi kan skapa kunskaper kring deras syn 

och situation (Lutz, 2013).  

 

3.0 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt lyfter vi fram tidigare forskning som ska belysa hur skolan har arbetat 

kring övergångar mellan förskola och förskoleklass. Vi har valt att dela upp texten i 

olika kategorier för att få en struktur som är lättare att förstå som läsare. Det är 

övergången och vårdnadshavarna, övergång och samspelet, fritidshemmet, 

anpassningar vid övergången och problematik vid övergången.  

Litteratursökningen till denna del har gjorts via Primo, ERIC (ProQuest), Libris samt 

SwePub. Sökord som har använts är ”Övergångar”, ”förskola” och ”förskoleklass”.  
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Övergången och vårdnadshavarna  

  
Det finns lite olika syn på hur dessa olika verksamheter verkar inom samhället, där 

förskoleklassen under sitt tak från grundskolan betraktas som en verksamhet där 

förmedling av teoretisk kunskap dominerar så ses förskolan ur ett något mer 

förminskande synsätt. Förskolan och fritidshemmet har i samhällets ögon haft en 

uppgift genom historien att ge barnen omsorg och tillsyn medan föräldrarna eller 

vårdnadshavarna arbetar under dagen (Hjelte, 2005). 

  

Skiftet och den förändrade synen på förskolan samt förskoleklassen uppstod i och 

med det nya läroplansavsnittet för förskoleklassen år 2016, där både förskoleklassen 

och fritidshemmet tillgavs nya delar där man betonade vikten av samverkan mellan 

förskolan och förskoleklassen. Detta menar Elvstrand & Lago (2019) förstärktes 

ytterligare i och med förskolans reviderade läroplan år 2016 där detta förtydligades. 

 

I och med övergången visar många vårdnadshavare på en oro inför sina barn. Många 

upplever en rädsla för att deras barn inte kommer att få sina behov tillgodosedda på 

grund av den mer annorlunda pedagogik som inte alltid har tid eller möjlighet att 

arbeta och se barnen för vad de behöver. Vårdnadshavarna fokuserar på barnens 

trygghet, deras omsorg och emotionella välbefinnande (Miller, Rasmussen, Thyrring 

Engsig, Näsby & Lolk Haslam, 2018). 

  

Det blir lite tvådelat här enligt forskning av Miller et al. (2018), vårdnadshavare 

uttrycker en oro inför att barnen ska bryta upp den trygghet de känner för en mer 

auktoritär och disciplinerad verksamhet, dessa föräldrar skulle hellre se att deras 

barn fortsatte i en mer lekfull miljö som ju förskolan kan tyckas vara. Samtidigt finns 

det vårdnadshavare som ser fram emot dessa högre akademiska krav och den större 

fokuseringen på disciplin som råder i förskoleklass med sina fler samlingar och 

lektioner. Gemensamt för alla vårdnadshavare är dock att de ser denna övergång som 

en nystart, en “clean break”, det betyder i vårdnadshavares ögon att detta är en 

nystart i deras barns skolliv. 

  

Det viktiga är att man som pedagog bemöter vårdnadshavaren i sin oro, att man kan 

bekräfta deras egen rollförändring som det faktiskt innebär att först vara 

vårdnadshavare för ett förskolebarn till att vara vårdnadshavare till en elev i 

grundskolan. Forskning visar att föräldrars och vårdnadshavares välbefinnande i 

situationen kan vara ett viktigt kriterium för barnens eget välbefinnande och 

övergång (Miller et al. 2018). 

  

Övergången och samspelet 

 

Själva syftet med övergången och dess överlämning utav information är att ge ett 

försprång till förskoleklassens pedagoger menar Hjelte (2005), så att dessa inte 
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behöver starta om från noll vid varje årskull, dessa lärare tilldelas en ny barngrupp 

varje år.  

 

Lillvist & Wilder (2017) skriver att det med övergången tillkommer förändringar i det 

kulturella och det strukturella vad gäller sociala relationer för barnen. Bytet av 

verksamhet betyder ett intåg i en skola där man omges utav fler klasskamrater än 

förr, det arbetar färre lärare som man kommer i kontakt med än i förskolan, och den 

akademiskt ökande pressen kan få barnet att känna brist på social kompetens eller 

självsäkerhet. Att inte känna sig delaktig ökar känslan av att inte vilja utvecklas 

akademiskt, det i sin tur underminerar viljan och kraften att vilja delta alls. 

Kvaliteten på relationerna mellan pedagoger och barn, samt mellan barnen själva, 

påverkar skolprestationerna och är viktiga att värna om för den framtida skolgången 

(Lillvist & Wilder, 2017). 

 

Kontinuitet är ett nyckelord vid övergångarna. Att verksamheterna ständigt 

utvärderar och reflekterar, lyssnar på respons från dem inblandade, både barn och 

vuxna, kan vara en bidragande faktor till en ökad kvalitet vid övergången, men också 

för kontinuiteten (Ackesjö, 2015). Ackesjö (2015) menar på att kontinuiteten får 

barnen att känna sig trygga genom att erfara något nytt som en förlängning av något 

tidigare upplevt, det vill säga att barnet får känna igen en gammal kontext, detta är 

mycket eftersträvansvärt. Samarbetet och kontinuiteten förskolan, hemmet och 

förskoleklassen emellan är den viktigaste faktorn i att motverka problematik vid 

övergången. Samarbete och diskussioner öppnar för tolkningar av styrdokument och 

blir ett led i arbetet att utveckla och förstå varandras olika verksamheter, målet är i 

slutändan att göra dessa skolmiljöer så kompatibla med varandra som det bara går 

(Alatalo, Meier & Frank, 2014). 

  

Ackesjö (2015) visar vidare på studier som säger det motsatta angående att 

kontinuiteten är det enskilt viktigaste, det vill säga att en diskontinuitet är mer 

positivt vid en övergång, då detta mer överensstämmer med vad barnet själv har för 

förväntningar. Barnet är medveten och inställd på att en förändring av verksamhet 

och vardaglig rutin kommer att ske, då detta är en naturlig del utav att växa upp och 

bli mer kompetent.  

 

Studier visar på att barnens trygghet och utveckling gynnas i hög grad av att 

övergången sker så smidigt och odramatiskt som möjligt. Klyftan mellan 

verksamheterna bör vara så liten som möjligt, och ett sätt att nå detta är att låta 

barnen möta en så snarlik miljö som de nyss lämnade (Alatalo, Meier & Frank, 2014). 

Alatalo et al. (2014) menar liksom Ackesjö (2015) att om igenkänningsfaktorn är 

alldeles för hög så minskar motivation, viljan och driva till att engagera sig och i 

slutändan att lära sig. Vikt bör läggas vid att ta till vara på barnens intressen och 

nyfikenheter som de bearbetat och arbetat med redan i förskolan, det ska finnas en 

röd tråd i verksamheternas pedagogiska arbeten. 
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Alatalo et al. (2014) visar på en studie som redovisar aktiviteter och samverkan kring 

läroplaner samt skriftliga överföringar av information gällande barnen som det mest 

betydande delarna i en god skolframgång. Denna skriftliga information kan vara en 

portfolio av arbeten barnet har åstadkommit under åren eller annan dokumentation 

som visar på lärande och utveckling. Dock visar undersökningen att denna form utav 

samspel är den minst använda vid övergången mellan förskola och skola. 

 

Dokumentationen som förs i förskolan ska ha fokus på barnens lärprocesser. Det är 

ett bra underlag vid övergången, och denna dokumentation hjälper till att stärka 

förskollärarnas status och självkänsla och man upplever en djupare dimension till sitt 

professionella arbete (Granbom & Lundström, 2016).  

  

Alatalo et al. (2014) menar också att det kan bli en krock angående hur en rimlig och 

relevant dokumentation ska se ut. Studier visar att olika åsikter angående hur små 

barns utveckling och lärande ska bedömas ligger till grund för tolkningar och 

missuppfattningar. Samtidigt som barnen inte ska bedömas enskilt så finns där 

styrdokument som menar på att barnens som grupp ska utvecklas, samtidigt som det 

i förskolans läroplan (2016) understryks att varje barns egna behov utav stöd och 

stimulans ska uppmärksammas. Detta bedöms ofta utan reflektion eller uppföljning, 

och barnen kategoriseras lätt in i olika fack, medan man i högre grad fokuserar på 

miljön och dess utformning snarare än barnens faktiska lärande. 

 

 

Fritidshemmet 

 

Övergången mellan förskola och förskoleklass är ett långt mer diskuterat område än 

vad övergången till fritidshemmet är. Åtta av tio sex till nioåringar är inskrivna i 

fritidshemmet vilket gör det till en perfekt knytpunkt för barnen, både att möta 

varandra och i att skapa en kontinuitet som kan komma att hålla hela grundskolan 

igenom (Ackesjö, 2016). 

 

Det svenska fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklassen och skolan 

genom ett lärande som är upplevelsebaserat, situationsstyrt samt grupporienterat. 

Fritidshemmet är den enda verksamhet som löper parallellt med grundskolan, det 

blir en naturlig mötesplats under övergångarna mellan verksamheterna vidare i 

grundskolan (Lillvist & Wilder, 2017). Lillvist & Wilder (2017) menar att övergångar 

mellan skolformer måste betraktas som processer som sker över en längre tid, 

snarare än en händelse isolerat över ett par månader under hösten som sedan ebbar 

ut. Forskning visar att merparten av förskoleklasserna och fritidshemmen delar på 

samma lokaler, material och pedagoger. Detta gör att den rumsliga, fysiska gränsen 

mellan verksamheterna suddas ut, och barnen kan ha svårt att förstå när den ena 

verksamheten, förskoleklassen, övergår till den andra, fritidshemmet. 

Ackesjö (2016) ser problematiseringar i att fritidsgrupperna är för stora, då större 

barn ofta kan känna sig åsidosatta för dem mer yngre barnen då dessa behöver mer 
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hjälp och stöttning, samt omsorg. En anledning skulle kunna vara att 

förskoleklasslärare ofta även arbetar på fritidshemmet som en del i att fylla ut sina 

arbetstimmar och därför också omedvetet fortsätter sitt fokus på barn från sin 

dagliga klass. 

  

  
Anpassningar vid övergången 

 

Den fysiska diskontinuiteten kan uppstå av att barn kommer till förskoleklassen från 

långt fler förskolor, som ett exempel ett tiotal, ner till möjligtvis två förskoleklasser 

(Ackesjö, 2016). Ackesjö menar att dessa diskontinuiteter inte bara är fysiska, utan 

även sociala. Detta är resultatet utav övergångarnas yttre form, såsom storleken på 

barngruppen, hur stort o upptagningsområdet är, det vill säga, hur långt ifrån hämtas 

barn ifrån förskolor. Det är här vid förskoleklassen som barnen sätter sin prägel på 

det sociala och pedagogiska som ska följa med dem under flera skolår, övergången 

mellan förskola och förskoleklassen blir känsligast då alla faktorer är nya. 

 Här lägger skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) vikt vid att det är en tydlig 

ledningsfråga. Förskolechef respektive rektor har det samlade pedagogiska ansvaret 

till att barnen skolsituation blir så behaglig som möjligt, och att barnens behov vare 

sig det är fysisk funktionsnedsättning eller barn i behov av särskilt stöd tillgodoses 

(Hellström, 2011). 

 

Det är ganska vanligt att barn har en utvecklingsförsening menar Lillvist & Wilder 

(2017), till exempel i sin socioemotionella eller språkliga utveckling, dessa kan variera 

i sin grad och barnen med dessa förseningar är lika olika till sättet som alla andra 

barn. För att kunna anta det bästa barnperspektivet med barnens bästa i centrum så 

behövs det värdefull kunskap och information ifrån tre håll. Från hemmet, från 

förskolan och i från skolan, samt nyckelpersoner från alla dessa miljöer. Alla personer 

verksamma inom dessa områden har alla viktig och värdefull information, unika 

erfarenheter och kunskaper om hur barnet mår, agerar och har för behov. De vet hur 

barnet fungerar i grupp, vad dennes intressen är och vad barnet behöver för att må 

bra (Lillvist & Wilder, 2017). 

I läroplanen för grundskolan står det att skolan ska samarbeta med vårdnadshavare 

för att tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet (Skolverket, 2018). 

 

 
Problematik vid övergången 

 

Det finns internationell forskning om övergångar som föreslår att en övergång mellan 

förskola och verksamhet i grundskolan kan upplevas utmanande för barnen. Speciellt 

för barn med speciella behov eller som kommer från en dysfunktionell familj (Muller, 

2010). Denna övergång beskrivs inte bara som en fysisk övergång, utan även som en 

personlig. Barnen har länge identifierat sig som samma slags person under alla sina 
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år på förskolan, som ett barn som aktiverar sig med vissa typer utav lekar och vänner, 

där ramarna för vad verksamheten erbjuder känns trygga. Utav detta kan vissa barn 

uppleva lite utav en identitetskris vid en övergång till grundskola och förskoleklass.  

Barnen förväntas agera och uppträda på vissa sätt som kan anses annorlunda mot 

förskolan (Muller, 2010).  

 

 Skolan de anländer till är i de allra flesta fall större rent fysiskt, därför blir det allt 

svårare att finna sin plats och att navigera runt i miljön, barngrupperna är större och 

pedagoger som arbetar i verksamheten är fler till antalet och att finna sin trygga 

punkt blir något svårare. Den här oron och problematiken finns inte enbart hos barn 

med speciella behov eller svårigheter, alla barn kan råka ut för att känna sig osäkra,  

blir mindre aktiva och uttrycka en mindre positiv attityd till sin omgivning, detta 

enligt en rapport från Muller (2010). 

 

Granbom & Lundström (2016) berättar att lärare ofta organiserar verksamheten 

utifrån omgivningens förväntningar, snarare än att se pedagogiken som ett led i varje 

barns progression, utveckling och lärande. Både vårdnadshavare och barn förväntar 

sig en miljö mer lik skolan och dess pedagogik när dessa möter förskoleklassen för 

första gången, en förutsättning för progression i lärande och utveckling blir att en 

kontinuitet mellan verksamheterna från olika skolformer skapas.  

 

 Stenseng, Belsky, Skalicka & Wichström (2015) visar på problematik för barn som 

under förskolan haft svårt att anpassa sig till sociala förhållanden. De barnen löper en 

större risk att hamna i socialt utanförskap även vid en ny klasskonstellation som vid 

till exempel förskoleklassen. Förskolan har en viktig roll i att stärka barnet i sig själv 

och tillsammans med kamrater. Förskolan, pedagogerna och barnen måste se 

övergången till förskoleklass som en möjlighet för barn i socialt utsatta positioner i 

barngruppen att få en nystart. En chans att knyta nya vänskapsband, band som ska 

stärka barnet och hålla allt längre än vad vänskaper under förskolan gör.  

   

4.0 Metod 
  
Val av undersökningsmetod  

  

Vi valde att intervjua våra undersökningspersoner där vi använde oss av kvalitativa 

intervjuer, detta för att få en sådan detaljerad och insiktsfull information som möjligt 

av respondenterna. Bryman (2008) skriver angående kvalitativa intervjuer att 

fokuset ligger på vad intervjupersonerna har för ståndpunkter. På samma sätt kan 

man få olika riktningar som ger kunskap om vad som är relevant och viktigt för 

intervjupersonen. Hade vi gjort en kvantitativ undersökning så hade flexibiliteten 

inte varit densamma, Bryman (2008) menar på att i en kvantitativ undersökning så 

är struktur en nyckel till att maximera reliabiliteten och validiteten i sitt 

sammanhang. Det finns då inte utrymme för att anpassa frågorna efter vad 
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intervjupersonen svarat då reliabiliteten kan hamna i farozonen. I en kvalitativ 

intervju är forskaren mer ute efter intervjupersonens egna uppfattningar och synssätt 

som därav kan bli mer detaljerade och djupsinniga i sina svar.  

 

Vi använde oss vidare av en semistrukturerad intervjumetod som innebär att vi 

använder oss av statiska frågor som en utgångspunkt vilka är anknutna till syftet, 

men som kan följa olika riktningar som intervjupersonen kan ta och därmed lämna 

det öppet för uppföljningsfrågor.  

  
Urval och avgränsningar  

   
Undersökningen skedde inom skolväsendet. Därför föll urvalet på dem som arbetade 

inom förskolan och skolan för att de har kunskap och erfarenhet kring det syfte vi 

ämnade undersöka. Vi tog hänsyn till deras yrkesroller och vad de spelade för roll i 

övergångsprocessen. Vi begränsade oss till vad pedagogernas perspektiv är gällande 

barnens övergångar mellan förskola och förskoleklass, detta för att hålla ett fokus 

som var lättare att kontrollera, samt stämde överens med denna undersöknings syfte. 

Samtidigt begränsades innehållet som gav avvikelse utifrån föräldrarnas perspektiv 

och barnens. Personalen som vi intervjuade hade djupa kunskaper i ämnet och gav 

insikt i syfte och frågeställningar samt bringade relevant information. 

  
Undersökningspersoner  

  
De personer som blev intervjuade var sex förskollärare, verksamma i två olika 

förskolor och två olika kommuner.  Därefter två förskolechefer i respektive kommun 

samt en specialpedagog från en av kommunerna. Samtliga tackade ja till att bli 

intervjuade och de tackade ja till att bli inspelade under intervjun. Av dessa så var två 

av förskollärarna direkt involverade i övergången, samt också förskolecheferna och 

specialpedagogen. Två av förskollärarna hade inte ansvar i övergångarna just i år. Vi 

intervjuade en förskollärare från respektive kommun som hade ansvar över 

förskoleklass samt en förskollärare från respektive kommun som hade ansvaret för 

barnen som var 5 år. Resterande två förskollärare var från separata kommuner som 

hade ansvaret för yngre barn, 1 - 3 år. 

 

Genomförande  

  
Innan intervjun skickades ett missivbrev ut som förklarade vad vi ämnade forska om. 

Där fanns information och alternativ som respondenterna fick innan de blev 

intervjuade. I brevet beskrevs upplägget och hur lång tid den forskningen skulle ta. Vi 

bestämde tid och plats för de olika intervjuerna. Sju av intervjuerna skedde ansikte 

mot ansikte, medans två stycken skedde via telefon som bokades in på respondentens 

önskan.  
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Innan intervjuerna började berättades tillvägagångsättet utifrån missivbrevet de hade 

fått och om det fanns några oklarheter kring detta. Frågorna skickades innan själva 

intervjun så att respondenten fick chans och tid att reflektera över dem.  

  

Den som blev intervjuad fick när som helst avbryta samtalet och säga nej till att 

medverka. Vi använde oss av ljudupptagning via diktafon, men om personen i fråga 

inte ville bli inspelad användes penna och block för att skriva ner dialogen. Bryman 

(2018) nämner också att en fördel är att till skillnad från en direkt intervju blir den 

fysiska aspekten utan relevans då respondenten inte ser den som intervjuar och kan 

påverkas av intervjuarens kön, etnicitet, kläder etc. Däremot kan det också vara till 

nackdel för intervjuaren när denne inte ser respondentens kroppsspråk som kan 

hjälpa eller stjälpa intervjun. 

  
Intervjuerna påbörjades med hjälp av på förhand bestämda frågor. Under intervjun  

ställdes uppföljningsfrågor som varje individ kunde svara på utifrån deras yrkesroll. 

På detta sätt breddades informationen som vi sedan kunde analysera och bearbeta 

igenom i vetskap att inget var uteslutet. Vi valde också att spela in intervjuerna. Dels 

för att kunna gå tillbaka i intervjun så att deras ord blev så autentiska som möjlig i 

skrift. Vi kunde då vara mer aktiva och bättre lyssnare än om vi skulle ha skrivit ner 

under tiden. Det skulle innebära en risk till att rytmen i samtalet avbröts och att 

kvaliteten blev sämre. Bryman (2008) befäster att det är av vikt i en kvalitativ 

forskning att den som intervjuar får en sådan fullständig redogörelse kring vad och 

hur intervjupersonen säger och menar. Därför är det viktigt att inte vara distraherad i 

behovet att föra anteckningar. 

  
 
Bearbetning av datamaterialet  

  
Efter intervjuerna fanns råmaterial inspelade på våra diktafoner i telefoner och 

surfplattor, intervjuerna transkriberades sedan av genom avlyssning. När det var 

något vi inte förstod kunde vi med enkelhet spola tillbaka flera gånger för att förstå 

vad som sades. Bryman (2008) menar på att det är viktigt att ha god tid till 

transkriberingen då det tar lång tid att bearbeta en intervju. Efter själva 

transkriberingen som vi båda gjorde av respektive verksamhet delade vi upp 

intervjuerna mellan varandra för att underlätta avkodningen av data vi skrivit ner. 

Bryman (2008) skriver att kodning egentligen innebär att du som forskare sätter 

etiketter på vad du anser kunna vara av teoretisk vikt utifrån personer i intervjun och 

dess sociala verklighet. Under själva avkodningen från intervjuerna letade vi efter 

relevant text som speglade vårt syfte vi ämnade svara på. Dessa texter sammanfattade 

vi sedan i ett resultat som var strukturerad utifrån våra intervjufrågor. Under tiden 

transkriberingen skedde valde vi också ut citat som var relevanta som sedan förlades i 

resultaten för att förstärka resultatens äkthet. Bryman (2008) tar fram att när 

avkodning sker för att få fram ett resultat kan det materialet användas som citat från 

intervjuskrifterna. 
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Forskningsetiska aspekter  

  
I och med datainsamlingen och bearbetningen av intervjuer så ska etikens principer 

finnas som underlag, där alla är införstådda i vilken forskning som bedrivs samt 

deras roll i forskningen. Vetenskapsrådet (2017) skriver att det är viktigt att vi 

skyddar dem individer som blir intervjuade samt att syftet uppfylls med kvalitativ god 

forskning. Utifrån Bryman (2008) ska man som forskare beakta intervjupersonernas 

integritet, det vill säga konfidentialitetskravet. Det innebär att de uppgifter vi samlat 

in kring dem personer som varit med i undersökningen ska handskas så att obehöriga 

inte kan komma åt dem. Vetenkapsrådet (2017) är tydlig i att det ställs krav på 

forskaren. Det ska finnas ett etiskt förhållningssätt som är reflekterande och 

aktionsbaserad. Tar man som forskare till sig dessa egenskaper bli kvaliteten 

förbättrad. 

 

Samtyckekravet utgår från att de som medverkar i undersökningen själva får 

bestämma över deras deltagande (Bryman, 2008). Detta tänkte vi på när vi skrev vårt 

missivbrev som tydligt beskriver att personer som är med i undersökningen själva får 

bestämma över sin medverkan. De fick också reda på att de uppgifter som lämnas till 

oss enbart är för forskning och kommer att raderas efter att undersökningen är 

fullbordad. Bryman (2008) poängterar att nyttjandekravet innebär att den 

information som samlats in från undersökningspersonerna enbart får användas till 

forskningens syfte. Vidare ska informationen vara tydlig för intervjupersonerna. 

Intervjupersonerna i vår undersökning fick reda på innan själva intervjun vad vi 

undersöker, vilka moment som kommer ske och vilka frågor som kommer att ställas. 

Det betyder att de får säga nej till att medverka utan att ange en orsak om varför, 

detta kallas för Informationskravet. Det är också av vikt att uppgifterna är enbart till 

för forskningens ändamål och inget annat (Bryman, 2008 ) 

 

Reliabilitet och validitet.  

  
Syftet med denna undersökning var att se hur pedagogernas perspektiv gällande 

barnens övergångar mellan förskola och förskoleklass är. Hur tillgodoses barn i 

behov av särskilt stöd i övergångarna? Utifrån syftet togs information från relevanta 

källor fram, utifrån deras synsätt och kunskaper målades en bild fram hur det ser ut 

vid övergångarna från deras perspektiv. 

 

Bryman (2008) beskriver utifrån en kunskapsteoretisk utgångspunkt som gör 

gällande att tyngden ligger hos den förståelse som görs av den sociala verkligheten 

där deltagarna tolkar utifrån sitt eget synsätt. Det är till exempel utifrån vilken miljö 

de befinner sig i. Det är också en ontologisk aspekt som resulterar i det samspel 

individerna utgår från via ett rent konstruktionistiskt synsätt.  
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I vår undersökning använder vi individer som bäst kan svara på den frågeställning 

som vi arbetar utefter. De har den kunskap, erfarenhet och utbildning som ger en 

kvalitet som speglar vårt ämne bäst.  

Genom vår undersökning får vi fram en version av den sanning som vi undersöker 

och den stöds av resultatet av de teoretiska utgångspunkterna som vi framställde i 

början av arbetet. Den uppstår utifrån den analys vi gjort utifrån intervjupersonernas 

perspektiv som vi sedan kopplat ihop med våra teoretiska utgångspunkter. Dock ska 

begreppen som reliabilitet och validitet bedömas och värderas utifrån andra kriterier 

för att få en mer optimal bild än vad de gör från en kvantitativ forskning (a.a.). Guba 

& Lincoln (1994) företräder att det ska vara andra bedömningar som är definitioner 

av sådana begrepp, istället för reliabilitet och validitet ska begreppen tillförlitlighet 

och äkthet användas. De menar att som forskare använda sig av kvantitativ metod är 

syftet att få fram en sanning på en social verklighet, men i en kvalitativ metod kan det 

finnas en eller flera sanningar av den verkligheten. 

 

 5.0 Resultat 
 

5.1 Förskollärare 
 

Gemensamt för alla förskollärare är att de delar upp arbetet med barnens övergång 

till förskoleklassen i två huvuddelar. Den ena är att förskolans ansvariga pedagoger 

har möten med förskoleklassens pedagoger där man delar relevant information, den 

andra delen är att man tillsammans med barnen gör besök på framtida skolgårdar 

och lokaler så att barnen gradvis ska bekanta sig vid den omgivningen. Så här 

beskriver en förskollärare det grundläggande arbetet med övergången tillsammans 

med förskoleklassen: 

”Vi träffar en förskoleklass rent fysiskt med besök och utflykter 

regelbundet och enkelt då den geografiskt sett ligger bredvid oss” 

På en av förskolorna arbetar pedagogerna med åldersindelade barngrupper. 

Pedagogerna kan med barnen spontant ta en utflykt till grundskolans miljöer för att 

leka och bekanta sig med omgivningen. En förskollärare arbetar i en verksamhet med 

blandade åldrar på varje avdelning, här arbetar man istället med 

avdelningsöverskridande femårsgrupper en gång i veckan och deras arbete går ut på 

olika saker. Varje torsdag träffas denna grupp med olika syften i åtanke. Först 

handlar det om att barngruppen ska samlas och umgås, att barnen som till vardags 

tillhör olika avdelningar får en chans att lära känna varandra. Pedagogerna planerar 

in aktiviteter med samspel och kommunikation i åtanke, barnen får träna på att vara i 

centrum och att våga prata.  

Alla förskolor har gemensamt att de hälsar på och äter lunch eller fikar i 

grundskolans lokaler. Matsalar som koncept kan i sig vara ett helt nytt inslag för 
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barnen, detta kan skapa en onödig osäkerhet, så det upplevs väldigt nyttigt för barnen 

att hälsa på under dessa stunder. 

Det ser olika ut hur förskoleklasserna sätts ihop. På en förskola vittnas det om att 

ledningen på skolan sätter ihop barngrupperna, med stöd av dokumentation och 

möten med förskolans personal i ryggen, man ser till att barnen från samma 

förskoleavdelningar får fortsatt hänga ihop så länge ingen konstellation anses 

destruktivt. Om detta säger en förskollärare: 

”Ledningen på skolan sätter ihop barngrupperna, barnen håller ihop 

avdelningsvis och dom försöker skapa en bra fördelning mellan pojkar 

och flickor” 

En annan förskola arbetar så att förskollärarna tillsammans med förskoleklasslärarna 

själva sätter ihop barngrupperna utefter barnens optimala utvecklingssyfte.      

Förskollärarna fyller i blanketter, tillsammans med föräldrarnas medgivande, med 

information om barnen som sedan lämnas över till förskoleklassen. Denna 

dokumentation visar på barnens styrkor och intressen, samt om barnet är i behov av 

något särskilt stöd. En förskola låter sina barn som ska börja förskoleklass att själva 

fylla i, tillsammans med pedagogen, ett formulär där barnen själva får berätta vad de 

tycker att de är bra på, hur det känns att börja förskoleklass och vad de själva anser 

sig behöva hjälp med. 

Det uttrycks en önskan om att förskoleklasserna skulle anamma förskolans pedagogik 

med lek och mindre lektionsliknande samlingar för att på så vis minska en högre grad 

utav förändring. Några förskolelärare vittnar om barns olika utvecklingsstadier. Vissa 

barn har haft samma pedagoger under flera år i förskolan och längtar efter nya 

ansikten, nya rutiner och utmaningar. Medan andra barn har svårigheter att anpassa 

sig in i förskoleklassens annorlunda pedagogik, personaltäthet och rutiner. Vissa barn 

upplever det förvirrande, både verksamhetsmässigt och hur ens personliga roll ser ut 

i att förskoleklassens verksamhet bygger på styrd undervisning medan 

fritidsverksamheten bygger på en mer friare roll. En utav dem tillfrågade 

förskollärarna säger: 

”Skolan ska vara utmanande oavsett vilken nivå du ligger på, därför 

önskar jag att förskoleklassen inte ska vara så styrd som övriga skolan 

är. Förskoleklassen ska vara förberedande inför skolan, inte vara en 

extra skola.” 

Vad förskollärarna ser som positivt med övergången är att de allra flesta barnen 

faktiskt växer med uppgiften. Utvecklingen tar ofta ett språng här. Att 

förskoleklasserna ofta ligger i nära geografisk anslutning ses också som väldigt 

positivt, detta underlättar för fler besök för förskolans barn under förskoletid och 

miljöombytet upplevs  då inte allt för drastiskt. Inskolningen upplevs fungera bra, 

förskolans och förskoleklassens personal arbetar alltid med barnens bästa i centrum, 

barnens tycker allt oftast att det ska bli roligt att börja förskoleklass och det gäller att 

bibehålla den glöden och nyfikenheten hela vägen för bästa möjliga utveckling. 
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5.2 Förskoleklasslärare 
  

Om förskolan fokuserar mycket på barnet och deras övergång så inkluderar 

förskoleklassens förberedelser både vårdnadshavare och deras barn. Föräldramöte 

bjuder in vårdnadshavare för information, chans att ställa frågor samt se sig om i 

lokaler och miljöer. Vårdnadshavarna får möjlighet att själva skriva ner punkter som 

de tycker är relevant för oss att veta om sitt barn. Här förmedlas också information 

om hur fritidsverksamheten fungerar och pedagogerna visar upp sig och berättar kort 

om sin verksamhet. Ett knep som används är att under dessa möten eller vid senare 

inskolningssamtal är att barnen får med sig utskrivna bilder på pedagoger från skolan 

och fritids komplett med namn, detta för att barnen redan från början ska ha en 

anknytning till vilka ansikten de kommer att ha och göra med från det att de börjar 

efter sommarlovet. Så här uttrycker en av förskoleklasslärarna det: 

”Vi pushar vårdnadshavarna extra mycket om att delge relevant 

information om deras barn till oss, deras perspektiv är viktigt i vårt 

arbete att möta deras barn.” 

Förskoleklassens pedagoger har möten med förskolans pedagoger, men upplever en 

önskan om en mer kontinuerlig kommunikation, dock finns där ett dilemma i form av 

tystnadsplikten som gör det svårare att ha en stadig kommunikation.  

Förskoleklassen arbetar med tydlig kommunikation med föräldrarna och 

vårdnadshavarna. Väl medvetna om att det ställs högre krav på både dem och deras 

barn i förskoleklassen jämfört med förskolan, specifika tider måste hållas, barnens 

självständighet utmanas, att klä på sig eller att gå på toaletten bör fungera i största 

mån. En av förskoleklasslärarna säger: 

”Vi skulle önska mer tydlighet och anpassning gentemot föräldrarna, de 

vet inte vad som gäller och kraven blir högre även på dem i 

förskoleklassen” 

 Förskoleklassen uppmanar förskolan att arbeta mer med samlingar då det upplevs 

som en utmaning för barnen och en krock rent pedagogiskt jämfört med förskolan. 

Förskoleklassen arbetar mycket med samlingar, värdesätter att kunna sitta still, att 

lyssna och vänta på sin tur.  

 

 
 

5.3 Förskolechefer  
 

Förskolechefens uppgift är att vara en samordnare för förskolan och den som träffar 

respektive rektor på den skola barnen övergår till efter de slutat sista året i förskolan. 
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I resultaten kommer det fram att förskolechefens uppgift är att koordinera och ge 

underlag inför kommande år till exempel med hjälp utav ett års hjul där besöksdatum 

bokas, övriga datum och träffar bestäms och olika dokument tas fram som beskriver 

barnens behov och tankar kring sin övergång till förskoleklass. En av 

förskolecheferna beskriver sin roll: 

”Min roll är att ha ett bra samarbete med rektorerna på de skolor som 

barnen ska till. Vi träffas ofta för att göra ett bra årshjul över alla de 

delar som ska ingå för att få en bra övergång för alla berörda barn” 

Bägge de intervjuade förskolecheferna arbetar för att pedagogerna ska få tid till att 

förbereda sig inför kommande ny barngrupp som ska börja. Det här görs tillsammans 

med en specialpedagog, rektor och med frivilliga föräldrar. En av förskolecheferna 

vill att fritids ska vara med i denna planering då den enligt den intervjuade har blivit 

lite satt åt sidan. Ur intervjuerna med förskolecheferna samtalas det om ett underlag 

som skolverket tagit fram som ska underlätta för övergången både allmän och för 

barn i behov av särskilt stöd. Bägge förskolecheferna lyfter fram att det är positivt 

med det geografiska läget då de har förskoleklassen nära till hands. Detta underlättar 

besöken där barnen får känna in den nya miljön och pedagogerna de senare ska ha 

till nästkommande termin.  

Vidare så arbetar förskolecheferna för att vara med i alla delar som gäller övergång 

mellan förskola och förskoleklass. Detta inkluderar att samtala med föräldrarna i vad 

som gäller vid övergången till förskoleklass, det handlar också om att samtala med 

barnen och ta fram deras tankar kring att gå över till förskoleklass. Det handlar även 

om att samtala med pedagogerna i förskolan om övergången, här tar man upp hur 

grupperna möjligen ska utformas och vilka barn som kan tänkas behöva mer stöd. 

Här talar en förskolechef om sin önskan att ha ett mera kontinuerligt samarbete för 

att underlätta övergången till förskoleklass:  

”Vi försöker få med barn, vårdnadshavare och pedagoger så mycket 

som möjligt. Vi har även nu planerat för att även få med fritids i detta 

arbete då det är ett område som har kommit lite vid sidan om” 

Det som ses negativt är den gråzon barnen hamnar i när det gäller övergången. I 

resultatet kommer det fram att just osäkerheten då barnen ska börja förskoleklass är 

väldigt tidigt och det blir då fritids som möter de barnen för första gången. 

Förskolecheferna menar på att det är ofta så att det inte är ordinarie personal som 

möter barnen där och då. I resultatet kommer det fram från en av förskolecheferna 

kring att utveckla sig vidare för att barnen ska får en lättare övergång. Denne menar 

att ha ”barnprat” med pedagogerna minst två gånger per år, då man träffas och 

diskuterar barnens behov, är viktigt för att se och rå om barns utveckling, hälsa och 

mående. Då menar respondenten att detta kan noteras och sedan följas upp så att ett 

underlag finns när ett samtal med föräldrarna kommer på tal.  

I resultatet fortsätter en av förskolecheferna berätta om den rädsla som finns i att 

samtala med föräldrar när det kommer till tuffa frågor som handlar om barnets 
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utveckling. Det kan handla då om att de har sett något hos barnet som gör att det 

behövs sättas in något sorts stöd för att utveckla sig vidare. Förskolechefen menar att 

om kontinuerligt arbete finns, där kommunikation om barns utveckling och stöd 

förmedlats, kan man hjälpa barn mycket tidigare. Samma förskolechef säger: 

”Det ska ju inte komma som en överraskning när barnet ska börja 

förskoleklass, för då har vi verkligen inte gjort vårt arbete rätt” 

Det ser dock annorlunda ut från kommun till kommun hur arbetet ser ut mellan 

förskolans specialpedagog och skolans då de har olika agendor och direktiv. Vidare 

visar resultatet att när det kommer till samarbete visar det olika sidor. När det finns 

engagemang och fullt samarbete mellan förskola och förskoleklass. Däremot kan det 

bli mer problematiskt när det är upp till varje kommun hur de utvecklar och hanterar 

övergångar. 

 

5.4 Specialpedagog 
 

I detta avsnitt får vi fram specialpedagogens arbete och i detta fall hur övergången 

gäller för barn i behov av särskilt stöd mellan förskola och förskoleklass. Det 

förekommer ett samarbete mellan specialpedagogen och förskolechefen samt med 

pedagogerna för att få relevant information om vilka barn som ska gå över till 

förskoleklass. Specialpedagogen menar:  

”Fast det är det jag tycker är så speciellt, när fokus ligger på vad de är 

bra på och vad de behöver” 

Det finns en blankett som fungerar som ett informationsblad för varje elev som 

tilldelas föräldrar att skriva på samt pedagogerna och barnens del kommer också 

med. Det underlättar och kringgår den sekretess det råder inom hur information 

lämnas ut. I detta fall signeras tillåtelsen eller inte alls av föräldrarna och ger 

förskollärare fri rygg att använda materialet.  

Vidare finns det en kompletterande blankett som tas fram för barn i behov av särskilt 

stöd. Här blir information mer detaljrik utifrån vilket behov eleven behöver för 

övergången samt vad pedagogerna ska tänka på. I resultatet kommer det också fram 

att så länge information handlar om vad barnen behöver för att klara av övergången 

fungerar samarbete bra mellan vårdnadshavare och förskollärare. Det ser dock 

annorlunda ut från kommun till kommun hur arbetet ser ut. 

 

6.0 Analys och diskussion 
 

Resultat och teman som blivit synliga under intervjuerna och datahanteringen 

kommer att analyseras utifrån barndomspsykologi, anknytningsteorin och den 
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socialkulturella teorin samt tidigare forskning ställda mot sin relevans till de 

forskningsfrågor och det syfte som studien avser. 

 

Åtgärder som används av pedagogerna i övergången mellan förskola och förskoleklass  

 

En viktig faktor till barnens trivsel vid övergången är hur barnen fungerar i samspel 

med andra, hur det sociala ger barnen en språngbräda till att med hjälp utav språket 

och kommunikation skapa inlärningssituationer i samspel med andra (Strandberg, 

2006). Anknytningsteorin påvisar att barnen behöver personer runt omkring dem 

som kommunicerar och sporrar till lärande, och Sommer (1997) menar att en 

kontinuitet i relationerna och umgänget är ett måste om inte barnens utveckling och 

kultur ska hotas. Resultatet visar på att mycket tid läggs från pedagoger, både i 

förskolan och i förskoleklass, på att stärka relationerna och anknytningen redan 

innan barnen gör övergången. Barnen besöker miljöer och barnen blir introducerade 

till personal långt i förväg, kvaliteten på relationerna parterna emellan är vad som 

avgör om skolprestationerna ska bli positiva eller inte (Lillvist & Wilder, 2017). 

 

Den mesta tiden av pedagogernas förberedande arbete kring övergången, främst i 

förskolan, läggs enligt resultatet på att dokumentera kring barns behov och intressen, 

samt att kunna utgöra vad som faktiskt är relevant information att föra vidare. 

Sommer (1997) påpekar barnens många utvecklingsfaser under förskoletiden, faser 

som kan påverka pedagogernas omdömen, dessa faser tillhör barndomspsykologin 

och menas som en mall för pedagogerna att kunna följa barnens utveckling och vart 

de bör ligga rent utvecklingsmässigt. Alatalo, Meier & Frank (2014) menar att risken 

för en krock, verksamhetsmässigt, ökar angående argumentation för hur en relevant 

dokumentation ska se ut. Resultatet visar att det finns kommunala riktlinjer på vilken 

dokumentation som ska föras vidare, men att dessa ter sig se olika ut, och är enligt 

Alatalo et al. (2014) en grund för tolkningar och missuppfattningar. 

 

På vilka sätt til lgodoses barnens olika behov vid övergången?  

 

Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) visar tydligt att styrandet av anpassning 

vid övergången är en ledningsfråga, resultatet visar också att förskolecheferna arbetar 

aktivt med rektorer från skolor i närområdet för att tillgodose dessa med information 

och tillgängliga resurser. Lillvist & Wilder (2017) visar på att det faktiskt är vanligt 

med viss utvecklingsförsening hos ett barn som ska börja i förskoleklass, men att 

dessa kan visa sig i olika grader gällande det socioemotionella eller språkliga 

utvecklingen.  

Enligt intervjuad specialpedagog framkommer det att mycket av ansvaret för barnens 

dokumenterade behov ligger hos vårdnadshavarna, blanketter ska fyllas i med 

relevant och nödvändig information, och pedagogerna behöver vårdnadshavarnas 
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samtycke och godkännande för att nyttja denna dokumentationsdel i sitt arbete med 

övergången. Lillvist & Wilder (2017) påpekar att det behövs information och samspel 

från alla tre olika håll, från förskolan, skolan och hemmet, för att barnens bästa ska 

tas i beaktning och tillgodoses, en vårdnadshavare kan välja att blunda för obekväma 

sanningar men verksamheter såsom skola och förskola kan ta dessa behov i 

beaktning och utforma verksamheten därefter. Askland & Sataönen (2014) visar på 

vikten av att pedagogerna anammar barnens behov väl, anknytningen gör så att 

barnet stimuleras och får möjlighet att utvecklas utefter sin bästa förmåga. 

 

Vad kan utvecklas gällande samverkan mellan förskola och förskoleklass?  

 

Resultatet vittnar om att bägge parter, förskola och förskoleklass, önskar att bägge 

verksamheterna ska närma sig varandra rent pedagogiskt och innehållsmässigt. 

Forskning redovisad av Muller (2010) menar att övergången för förskolebarn upp till 

förskoleklass kan upplevas som mycket utmanande för barnen. Detta är ett resultat 

utav olika sorters pedagogiker, samtidigt som förskoleklassen uttrycker en önskan 

om att förskolan ska arbeta mer med samlingar, för att på så vis vänja barn vid dessa 

läroformer, så menar Miller, Rasmussen, Thyrring Engsig, Näsby & Lolk Haslam 

(2018) att förskoleklassens mer annorlunda pedagogik inte gagnar barnen. Miller et 

al. (2018) beskriver att detta är en följd utav pedagogiken som inte alltid ser barnen 

utefter deras behov, och där varken tiden eller personalstyrkan räcker till om man ska 

jämföra med förskolan. Sommer (1997) visar vikten på kontinuiteten vid anknytning 

till personer som viktig, anknytningsteorin vilar på att barnet enkelt knyter sig an till 

pedagoger, vilket lättare inträffar vid likartade verksamheter. 

 
Vidare diskussion 

 

Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv 

undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och 

samverkar vid barnens övergång. Tillgodoses allas behov och vad önskas för 

utveckling för att förbättra arbetet kring ämnet.  

Enligt pedagogerna arbetar verksamheterna för de olika skolorna förhållandevis lika 

när det gäller att sätta barnens trygghet i centrum vid övergångar mellan förskola och 

förskoleklass, Strandberg (2006) förstärker att intentionen för både förskola och 

skola är att sätta barnet i centrum, att se börja där barnet är och har för behov just 

nu.  

Resultatet visar att förskolan och förskoleklassen arbetar mycket med barnens 

anknytning för en enklare övergång. Genom besök till förskoleklassens utegård, 

lokaler och matsal så förbereder man enligt Lumholdt (2015) barnen på vad som 

komma skall, man bryggar barnens anknytningspersoner i lugn takt, vikten av att 
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barnen känner igen miljöer och personal vid övergången är vital, dessa personer 

kommer att få barnen att lära sig mer genom skolgången om anknytningen finns där. 

I läroplan står följande ”I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande” (Skolverket, 2018). Resultatet visar att det finns en önskan 

till en mer kontinuitet i kommunikationen mellan skolformerna, men att det finns 

hinder i utbytet av information mellan skolformerna på grund av sekretess som 

råder.  

Skolverket (2014) har tagit fram ett dokument som ska utveckla samarbetet mellan 

skolformerna, detta för att underlätta för skolan i sin förberedelse för övergångar och 

dess miljöer barnen kommer att befinna sig i. Får lärare den tid och möjlighet att 

förmedla barnens erfarenheter ur tidigare skolform blir förutsättningarna bättre för 

de lärare som tar emot, de kan då använda den erfarenheten genom att fördjupa och 

utveckla den vidare i den kommande skolformen (a.a.). 

Metod 

 

Att intervjua pedagoger och chefer fungerar så länge tiden ges till att i lugn och ro 

kunna diskutera och ställa följdfrågor. Att kunna höra pedagogernas direkta 

upplevelser och erfarenheter är bildande, deras erfarenheter går inte att läsa sig till, 

alla möten är unika och deras arbete vid övergångar med olika barn, pedagoger och 

vårdnadshavare ser olika ut för varje år. Stommen är densamma men variablerna ser 

olika ut från gång till gång.   

För att vår studie ska bli tillförlitlig menar Bryman (2008) att den måste vara 

trovärdig, ha en överförbarhet, vara pålitlig samt ha en möjlighet att styrkas och 

konfirmeras. Trovärdigheten stärks i det att respondenten skall kunna återges 

studien och konfirmera att vi som forskare i detta fall har tolkat dennes ord på rätt 

sätt. Det finns många olika beskrivningar av en social verklighet menar Bryman 

(2008) och det är trovärdigheten i vad resultatet visar som avgör hur acceptabel den 

är. Denna studie har även arbetats fram med åtanke i att styrka och konfirmera att 

våra egna personliga värderingar eller teoretiska inriktningar har fått påverka 

utgången. För att göra arbetet så överförbart som möjligt har vi jobbat med resultatet 

som en bred redogörelse, detta menar Bryman (2008) banar väg för att utomstående 

enklare ska kunna ta med sig texten in i sin egen verklighet. Vad gäller arbetets 

pålitlighet så har vi enligt Bryman (2008) arbetat efter ett granskande synsätt, vår 

redogörelse och tillvägagångssätt har granskats av varandra för att pålitligheten ska 

vara så hög som möjligt. 

Att uppta en timme för intervju utav en förskolechefs redan fullbokade schema ter sig 

svårt ibland, därför fick telefonintervju agerar substitut till att mötas på plats vid 

vissa fall. Lite av kommunikationen brister där då man inte får samma kontakt samt 
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inte kan bli visad olika dokument eller andra artefakter som det arbetas med, 

resultatet kan ha påverkats av detta i den mån att svaren generaliseras snarare än 

konkretiseras. 

 

Resultat 

 

Svaren vi får handlar om att successivt förbereda barnen mentalt för en övergång 

miljömässigt. Skolgårdar och lokaler besöks, men vi kan se en önskan och ett möjligt 

utvecklingsområde i att barnen också får introduceras till människorna i den 

verksamhet de senare ska börja på. En förskola arbetade med bilder och namn på 

pedagoger som barnen fick ta med sig vid dessa inskolningsbesök.  

För att tillgodose barnens behov så gäller det att förskolans pedagoger kontinuerligt 

arbetat med att kartlägga och dokumentera barnens likväl intressen som behov. 

Förskoleklassen är utlämnade till att anpassa sig enbart efter vad förskolan 

vidarebefordrar för information. Det gäller att den är rak, tydlig och väl diskuterad.  

Förskoleklassens pedagoger visar en önskan om att förskolan ska arbeta mer aktivt 

med samlingar, då detta upplevs som den största krocken rent pedagogiskt. 

Förskoleklassens pedagogik går många gånger ut på ämnesstyrda samlingar, något 

som förskolan inte arbetar med i tillräckligt stor utsträckning. Alatalo, Meier & Frank 

(2014) visar ju på att skillnaden mellan verksamheterna bör vara så liten som möjligt 

för att övergången ska bli odramatisk och smidig. Å andra sidan menar 

Skolinspektionen (2015) att om barnen övergår till en verksamhet, från förskola till 

förskoleklass, där man i hög grad använder sig av samma pedagogik och metoder för 

att skapa lust att lära, då avtar barnens nyfikenhet, lust och i förlängningen även 

deras motivation åt det negativa hållet. 

 

I läroplan står det följande “och vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov 

av särskilt stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2018). Och enligt kap. 8 paragraf 9 ur 

skollagen (Skolverket, 2010) står det också ”Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att 

ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant 

stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de 

särskilda stödinsatserna.” Skolverket (2010) beskriver hur vissa barn kan behöva stöd 

någon enstaka gång under sin skoltid medan andra barn behöver det stödet 

kontinuerligt genom hela skolgången. Behovet utav stöd kan bero på en rad olika 

saker, såsom sjukdomar, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller att barnet 

av olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig själva i verksamheten. 

I resultatet framkommer det att det ligger på förskolechefens ansvar att det finns en 

bra kommunikation mellan pedagogerna vid respektive förskola och förskoleklass 

gällande barns övergångar men speciellt med barn i behov av särskilt stöd. Ackesjö 
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(2014) om den forskning som visar på att om barn får en kontinuitet i att besöka den 

miljö denne ska befinna sig i så gör det att anpassningen och tryggheten förankras 

bättre hos barnet innan skolstart. 

I förskolechefens samt med specialpedagog och förskollärares uppdrag blir det 

kompletterande dokument som gäller när barn är i behov av särskilt stöd som ger 

mer utförligare information vad barnet behöver för att klara en övergång.  

Lumholdt (2015) tar upp att det är viktigt med en tydlig övergång då barn ofta inte 

själva väljer vilken förskola eller förskoleklass de ska överföras till. Detta är upp till 

vårdnadshavarna att välja vart de ska gå. Det kan med andra ord kännas otryggt och 

förvirrande för ett barn. Ett otryggt barn får då en känsla av att ha en lägre tilltro på 

sig själv, samtidigt har det barnet allt svårare att knyta till sig kontakter och att 

hantera nya situationer jämfört med ett barn som har en trygg anknytning 

(Lumholdt, 2015).  Sommer (1997) argumenterar att det viktigt att verksamheten 

börjar se barnet som en individ som tidigt söker efter kontakt. Det sker nämligen då 

barnet finner kompetens i dialoger, eller rättare sagt i relationer som är meningsfulla 

och har en betydelse för utvecklingen.  

Enligt specialpedagogen blir dokumentationen mer detaljrik när det gäller att 

tillsammans med pedagogerna och förskolechef hitta en struktur i övergången för 

barnet. Det kan till exempel vara bilder på pedagogerna, att besöka omgivningen som 

barnet ska vara i under flertalet gånger, allting är beroende på barnets behov. Enligt 

vår tolkning betyder det att verksamheten strävar efter att få en så optimal bild av 

barnets behov för att underlätta övergången i förskolan. Lumholdt (2015) beskriver 

till exempel att när ett barn gör en övergång från förskola till förskoleklass måste de 

nya pedagogerna tar vara på de kunskaper, erfarenheter som barnen samlat på sig i 

förskolan. De måste alltså se barnet och dess kvalitet. I internationell forskning ser 

forskare betydelsen av kvalitet i övergångarna då det speglas i barnens resultat högre 

upp i skolåldern (Lumholdt, 2015). En internationell studie gjord av Moska (2010) 

menar att det globalt har fått ett omfattande erkännande att nyckeln till effektiv 

övergång till skolan är samarbetet mellan förskola, förskoleklass lärare, föräldrar och 

barn. 

Både från förskolans och förskoleklassens håll så uttrycks det en önskan om ett än 

mer tätare samarbete verksamheterna emellan visar resultatet. Alatalo, Meier & 

Frank (2014) skriver om vikten av att barnen går från en miljö till en annan snarlik 

miljö, att förskolan och förskoleklassen är samspelta i sin kommunikation av vad som 

förväntas av barnet, samt hur verksamheternas miljöer är uppbyggda, detta för att 

igenkänningsfaktorn ska öka barnets motivation och vilja.  

Studier som gjorts utav utbildningsdepartementet (2015) visar på att det inte är helt 

enkelt att förena förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik. Det finns dock två 

slutsatser som forskning har kommit fram till, dels att det i vissa förskoleklasser 

handlar om att hela verksamheten skall vara skolförberedande, medan det på andra 
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skolor blivit så att förskolans pedagogik och tradition dominerar. Förskolan kämpar 

fortfarande, enligt utbildningsdepartementet (2015), med att hitta balansen mellan 

lek som pedagogik och lärandet där eleverna är delaktiga och där undervisningen 

planeras och anpassas efter barnens särskilda behov. 

  

Det finns en utmaning menar skolverket (2014) och vårt resultat för 

förskoleklasslärarna i att tolka och ta emot relevant information från förskolan och 

samtidigt skapa en progression i lärandet som utvecklar och gynnar barnet, både på 

enskild nivå samt på gruppnivå, där de senare i sin tur skall överlämna nyttig 

information vidare till grundskolan. 

 

Askland & Sataöen (2014) beskriver anknytningsteorin som väsentlig, då barnens 

goda och nära relation med förskole pedagogerna spelar in i hur barnen reagerar vid 

en förändring, som vid en övergång till förskoleklassen, där barnet både känner sig 

villiga att bryta sig loss och bli självständiga men också har lättare att längre fram i 

sin skolgång knyta an till andra personer, samt vågar dessa barn i allt större 

utsträckning lära känna och utforska det nya och okända.  

En pedagogisk verksamhet inriktad på kontinuitet och långsiktighet, förutsätter fokus 

på barns lärande inom olika områden. Det motiverar också att enskilda barns lärande 

ges en mera framskjuten position än vad den har i verksamheter som i huvudsak 

utgår från en omsorgsbetonad pedagogik. Därigenom möjliggörs ett överlämnande 

om barnens erfarenheter och förmågor, vilket förskoleklassens pedagoger kan utgå 

från för att gynna det kontinuerliga och långsiktiga lärandet (Ackesjö, 2015).  

Denna helhetsbild, menar vi, ska inte förmedlas med hjälp av betyg eller testresultat. 

En portfolio med samlat material om barnets erfarenheter och lärande kan räcka 

långt. En viktig komponent är därför att man i förskolan arbetar fram former där de 

aktiviteter som barn deltar i synliggörs och diskuteras (Alatalo, Meier & Frank, 2014). 

Slutsats 

 

Slutsatsen vi kommer till är att det finns en handlingsplan för verksamheterna för 

hur övergången ska se ut och hur dessa verksamheter vill att det ska vara. Men att det 

finns utvecklingsmöjligheter i att förskolan har en utökad dokumentation att föra 

vidare till förskoleklassen, samt att barnen blir mer förberedda för vidare skolgång, 

där samlingen spelar en stor roll för deras fortsatta lärande.  

Vi ser också att förberedelsen bör lägga mer fokus på vårdnadshavarna och deras 

egen roll i övergången, då barnen inte garanterat kommer att göra en övergång till 

närmsta förskoleklass så ligger ett visst ansvar på vårdnadshavarna att själva besöka 

och skapa förutsättningar för en god övergång vid den tilltänkta skolan. Mycket av 

förväntningarna ligger på att förskolan ska bistå förskoleklassen med all relevant 
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information, vilket de också ska, men ansvar vilar också på förskoleklassen att skaffa 

sig information och kunskap om barnen. 

Efter svaren vi fått fram så kan vi dra slutsatsen att det bör finnas både skillnader och 

likheter mellan verksamheterna i förskolan och förskoleklass, samt att man bör 

arbeta för att hitta gränsen för vad som fungerar bäst. Det är möjligt att miljöombytet 

i sig räcker som förändring och att pedagogiken kan vara snarlik mellan 

verksamheterna.    

 

Vidare forskning  

 

 Vi har fått upp ögonen för förskoleklassens verksamhet, och dess betydelse som 

språngbräda till vidare grundskola. Det vi skulle vilja undersöka vidare är hur 

förskoleklassens pedagogik vid övergångar bör se ut i praktiken.  

Bör pedagogiken i sig vara snarlik förskolan, med fokus på lek, för att göra 

övergången så odramatisk som möjligt och låta enbart miljöerna vara nya att anpassa 

sig till. Eller bör den nu rådande pedagogiken å sin sida spilla över till förskolan, där 

man mer arbetar kring samlingar och konkreta lärandesituationer för att på så vis 

sluta klyftan mellan verksamheterna? 
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Bilaga 1. 
Riktlinjer för intervju.  

 

Förskollärare: 
Hur ser din roll ut gällande barnens övergång mellan förskola och förskoleklass? 

 
Vilka förberedande aktiviteter arbetar ni i förskolan med? 

 

Hur ser er kommunikation med förskoleklasser ut? 

 

Hur arbetar ni med önskningar från förskoleklassen?  
 
Vad upplever du är positivt och negativt gällande barns övergångar mellan förskola 
och förskoleklass? 

 
Förskolechef: 

Hur ser din roll ut gällande barnens övergång mellan förskola och förskoleklass? 

 
Vilka förberedelser gör du som förskolechef när det gäller övergången mellan förskola 
och förskoleklass? 

 

Vad upplever du är positivt och negativt gällande barns övergångar mellan förskola 
och förskoleklass? 

 

Specialpedagog i förskolan: 

 

Hur ser din roll ut gällande barnens övergång mellan förskola och förskoleklass? 

 
Finns där åtgärder och stöd för barn i behov utav särskilt stöd i förberedande syfte 
vid övergångar? 

 
Vad är positivt och negativt gällande barns övergångar mellan förskola och 
förskoleklass? 

 

Förskoleklasslärare: 
Vilka förberedande aktiviteter arbetar ni i förskoleklassen med? 

 

Hur ser er kommunikation med förskolan ut? 

 

Finns där önskningar från ert håll angående förskolans arbetssätt?  
 
Finns där åtgärder och stöd för barn i behov utav särskilt stöd? 

 

Vad är positivt och negativt gällande barns övergångar mellan förskola och 
förskoleklass? 
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Bilaga 2. 
Missivbrev. 

 

Hej! 

Vi heter Rickard Andersson och Linus Rosén, vi studerar till förskollärare på 
Mälardalens Högskola och går vår sista termin där vi nu ska skriva ett 
examensarbete. Arbetet kommer att undersöka förskolans och förskoleklassens 
samverkan vid barnens övergång mellan verksamheterna, därav önskar vi att 
intervjua dig i frågan. 

Vi skickar i förväg med en bilaga av våra frågor som du kan reflektera över innan 
intervjun sätter igång. Vi ämnar att spela in våra intervjuer för ett enkelt efterarbete, 
vill man inte bli inspelad respekterar vi det och använder block och penna istället. Att 
medverka är självklart helt frivilligt och du som medverkande har möjligheten att när 
som helst avbryta din medverkan.  

Allt insamlat material kommer att användas till detta arbete som sedan kommer 
materialet att förstöras enligt Mälardalens Högskolas riktlinjer. Det menas att 
materialet hanteras konfidentiellt och inga namn på personer eller förskolor kommer 
att figurera. 

För frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Rickard Andersson ran16001@student.mdh.se 

0739-38 86 15 

Linus Rosén lrn15003@student.mdh.se 

0739-677733 
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