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Syftet med studien var att ta reda på hur personalen upplever arbetet med samverkan 
vid barnens övergång från förskola till förskoleklass samt hur lärarna förbereder bar-
nen inför det. I studien medverkade personal från både förskolan och förskoleklass. 

En kvalitativ datainsamlingsmetod har använts då data har samlats in genom inter-
vjuer. Resultatet visade att det förekommer olika former av praktiska förberedelser av 
barnen inför övergången. Dessa förberedelser kunde vara besök i skolans lokaler och 
pröva på matrutinerna i matsalen. Personalens olika syn på förberedelse skiljer sig 
från beroende på om man arbetar i förskolan och förskoleklassen. Detta resulterar till 
att personalen har olika förväntningar på vad barnen ska kunna när de börjar i för-
skoleklass. Resultaten visar även på att samverkan inte alltid prioriteras på grund av 
olika hinder som till exempel att tiden inte räcker till, engagemang och förskolans och 
skolans ekonomi. 
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1. Inledning 
 

Övergångar är något som kan betraktas höra till de små barnen i förskolan och sko-
lans värld men övergångar utsätts vi för hela livet - från det vi föds tills det vi dör. 
Detta arbete kommer att belysa hur verksam personal från förskolan och förskole-
klass ser på samverkan mellan verksamheterna inför blivande sexåringars övergång 
från förskola till förskoleklass.  
 
Att börja i förskoleklass som sexåring kan vara både en spännande upplevelse likaså 
kan det vara en skrämmande. För personalen i förskolan blir det en uppgift att förbe-
reda barnen inför skolans värld då förskolans värld skiljer sig ifrån skolans.   
 
I SOU (1974:53; enl. Davidsson, 2002) beskrivs att redan på 1970-talet ansåg man att 
barnen behöver förberedas inför övergången från förskola till lågstadium. Kontinuitet 
via pedagogiken togs upp som viktigt för barn och detta krävde att lärarna från de 
olika verksamheterna hade en gemensam samsyn på arbetsmetoder och barns läran-
de. Skolverket (2006) förklarar att när förskoleklassen infördes 1998 var syftet att 
sammanföra förskola och grundskola närmare varandra. Intentionerna med försko-
leklassen är att det ska vara en mjukstart för barn in i skolans värld. För att de bli-
vande sex åringarna ska få en mjuk övergång till skolan är det viktigt att personalen i 
förskolan och i förskoleklassen samverkar. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Ut-
bildningsdepartementet, 2010, sid 13) står det att:  
 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 
långsiktigt perspektiv. 

 
Samverkan med den andra verksamheten ska även bidra till att det enskilda barnet 
ska känna trygghet och glädje men också kontinuitet i pedagogiken de får möta i för-
skolan och skolan (Davidsson, 2000).  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur personalen i förskolan och förskoleklass upp-
lever arbetet med samverkan vid barnens övergång från förskola till förskoleklass 
samt hur de förbereder barnen inför det.   
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

1. Hur uppfattar personalen att samverkan fungerar mellan verksamheterna? 
2. Hur förbereder personalen barnen inför övergång mellan verksamheterna?  

 
 
1.3 Begreppsdefinition 
 
Här nedan kommer en kort beskrivning av vanligt förekommande begrepp som tas 
upp i arbetet.  
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1.3.1 Förskola 
 
Skolverket (2011) beskriver att förskolan är en frivillig skolform för barn från ett till 
fem år. Barnen börjar på förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. 
Skolverket beskriver att verksamheten ska ta ansvar för hela barnet hela dagen och 
förena omsorg och pedagogik. Ett stort utrymme ges till lek, skapande och barnens 
eget utforskande. Verksamheten anpassas utifrån föräldrarnas arbete eller studier 
och till barnens behov då förskolan också är öppen hela året. Förskolan har en egen 
läroplan – Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2011). 
 
 
1.3.2 Förskoleklass 
 
Skolverket (2011) beskriver att förskoleklassen är en frivillig skolform för barn från 
det året de fyller sex år. I förskoleklassen arbetar man både efter förskolans och sko-
lans arbetssätt och metoder. Förskoleklassen ska vara stimulerande för barns utveck-
ling och lärande samt förbereda barnen inför fortsatt skolgång. Skolverket förklarar 
att förskoleklassen ska fungera som en övergång från förskola till obligatorisk skola. 
Förskoleklassen delar läroplan med grundskolan – Lgr 11 (Utbildningsdepartemen-
tet, 2011). 
 
 
1.3.3 Personal 
 
I förskolan arbetar både barnskötare och förskollärare. I förskoleklass arbetar för-
skollärare och lärare för tidigare åldrar. I Nationalencyklopedin (2011) står det att en 
person som har en barnskötarutbildning från gymnasiet har som yrkestitel barnskö-
tare. En barnskötare arbetar inom barnomsorgen och arbetar nära med barn och 
vårdnadshavare. En barnskötares arbetsuppgifter består av omvårdnad samt pedago-
giska uppgifter. Förskollärare definieras som någon som har en 3.5-årig förskollärar-
utbildning från högskolan. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret i förskolan 
och förskoleklassen. En person som har en 3.5-årig lärarutbildning från högskolan 
med inriktning mot tidigare åldrar det vill säga förskoleklass upp till årskurs tre har 
som yrkestitel lärare för tidigare åldrar.  
 
1.3.4 Samverkan 
 
Nationalencyklopedin (2011) förklarar att samverka betyder att handla eller fungera 
gemensamt för visst syfte. I denna uppsats kommer samverka betyda förskoleperso-
nalens och förskoleklasspersonalens gemensamma arbete inför barnens övergång till 
förskoleklass från förskolan.  
 
 
2. Litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången presenteras en historisk tillbakablick på hur samverkan har 
sett ut sen de första läroplanerna trädde i kraft på 1960-talet. Här presenteras även 
de nya läroplanerna som började gälla 1 juli 2011. I detta avsnitt redogörs olika tradi-
tioner inom förskolan och skolan och hur dessa kan påverka samverkan mellan verk-
samheterna. Slutligen kommer en presentation av vad som kan underlätta respektive 
kan försvåra samverkan.  
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2.1 Läroplanerna förr och nu 
 
För att få en inblick i vad samverkan mellan förskola och skola har haft för syfte sen 
de första läroplanerna införskaffades följer här nedan en sammanfattning utifrån lä-
roplanerna.  
 
Grundskolan fick sina första läroplaner år 1962 och 1969. Dessa hette då Lgr 62 och 
Lgr 69 och gavs ut av Skolöverstyrelsen. Davidssons (2002) berättar att det då ansågs 
vara föräldrarnas ansvar att ta hand om sitt barns övergång mellan förskola och sko-
la. Förskollärarnas uppgift var att stötta föräldrarna. Under denna period var samar-
bete mellan förskola och skola svagt. Det lilla samarbetet som skedde handlade mes-
tadels om att skolan skulle få information om barnen och hur de skulle bemötas. Da-
vidsson förklarar att man i läroplanerna framhävde att informationen som skolan 
skulle få av förskolan skulle handla om barnets skolmognad samt information om de 
barn som möjligtvis kunde få problem i skolan. Detta kunde leda till att de barn som 
inte ansågs vara skolmogna kunde få gå ett år till på förskolan (op.cit.). 
 
Lindmark (2007) redogör att mellan åren 1975-1979 gav Socialstyrelsen ut två ar-
betsplan där samverkan belystes. De gav även ut två pedagogiska program 1987 och 
1988. Davidsson (2002) beskriver att i dessa arbetsplan och pedagogiska program 
gav Socialstyrelsen förskolan som uppdrag att förbereda barnen inför övergången till 
skolan och skolan skulle fortsätta bygga vidare där förskolan slutade. Fortfarande var 
informationsutbytet om barnets skolmognad en aktuell fråga. Samarbetet skulle ske 
mellan lärarna och ske i olika etapper till exempel genom praktiska aktiviteter såsom 
informationsutbyte om barnen och arbetssätt. Lärarna skulle även ha gemensamma 
studiedagar. Davidsson förklarar att i dessa läroplan belystes en förändring på att 
förskolans innehåll skulle närma sig skolans och att barnen skulle få ta del av skolans 
aktiviteter för att övergången mellan dessa verksamheter skulle bli mjuk för barnet. 
Förskolan fick som uppgift att fostra barnen till att bli självständiga ansvarstagande 
barn samt att barnen skulle tränas i samarbete. 
 
Lindmark (2007) redogör vidare att när förskoleklassen infördes i den svenska skol-
organisationen 1998 anpassades Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, försko-
leklassen och fritidshemmet, Lpo 94, att även omfatta förskoleklassen och fritids-
hemmet. Davidsson (2002) menar att detta ledde till att samarbetet mellan lärarna i 
förskola och skola kunde förbättras då förskoleklassen skulle vara knuten till den 
allmänna skolan. Davidsson beskriver att i Lpo 94 utformades samarbetet med följ-
den att barnet skulle känna trygghet, glädje och kontinuitet i pedagogiken de får 
möta. 
 
Den 1 augusti 2011 började de nya läroplanen för förskolan att gälla - Lpfö 98, (Ut-
bildningsdepartementet, 2010) - likaså Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2010). Samverkan belyses och det 
är numera förskollärarens och grundskollärarnas ansvar att samverkan sker emellan 
förskola och förskoleklass, skola och fritidshemmet.  
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010), kan man läsa att:  
 

När barnens övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den sär-
skilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden (s.13).  
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Syftet är att stödja barnens övergång från förskolan till förskoleklassen. Där motive-
ras även avsikten med samverkan: 
 

… för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv 
(s. 13).  

 
I samma läroplan står det är att arbetslagets ska se till att: 
 

… utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fri-
tidshem samt samverka med dem (s. 14).  

 
I Lpfö 98 beskrivs förskolechefens roll vid samverkan också: 
 

... samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att 
samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett för-
troendefullt samarbete (s. 14). (op.cit.). 

 
I Lgr 11 (Utbildningsdepartementet, 2010) beskrivs rektorns roll: 
 

… har ett särskilt ansvar för att samverkan kommer till stånd med förskolan för att 
skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete (s. 28) 
 

I den nya reformen har fokus förändrats för förskola och förskoleklass. Skolverket 
(2010) beskriver en av förändringarna är att förskolans pedagogiska uppdrag ska 
stärkas. Förskolan ska vara en plats där man förbereder barnen för en fortsatt utbild-
ning. I frågan om undervisning i förskolan framhåller Skolverket att förskolan ska 
vara en egen skolform. Med det omfattas förskolan av begreppen undervisning och 
utbildning då förskolläraren ska användas för undervisningen men Skolverket mar-
kerar också att det kan finnas annan personal för främjande av barnens utveckling 
och lärande. Skolverket förklarar att i den nya skollagen får förskolecheferna ansvara 
för den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet. I och med detta re-
gleras förskolechefens lednings- och samordningsansvar (op.cit.).  
 
Ackesjö (2011) framhäver att förändringarna i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 
2010) är lärande en grundläggande del vilket hon ser som ett närmande till skolans 
traditionella utbildningspolitik. Hon menar även att de tydliga skillnader som fanns 
tidigare mellan förskolan och skolan suddas ut nu när förskolan har fått en ny läro-
plan, och med det blir mer kunskaps- och ämnesinriktad. Skolas förhållningssätt har 
även de börjat närma sig ett mer omsorgsgivande vilket i sig närmar sig förskolan 
mer.  
 
 
2.2 Två traditioner möts i samverkan 
 
Det har funnits särskild utformad verksamhet för sexåringarna länge. Även de sexår-
ingarna som vistades hemma har erbjudits att delta i pedagogisk verksamhet där fo-
kus låg på skilda former av verksamhet såsom förberedelser för kommande tid i sko-
lan genom olika läs och skrivgrupper, tvärgrupper och skolförberedande grupper. 
Syftet har varit att underlätta övergången från förskola, daghem, lekskola, dagmam-
ma/familjedaghem eller hemmet och skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2006; 
enl. Ackesjö, 2011).  
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På 1940-talet byggdes de första lekskolorna i landet. 1950 byggdes lekskolorna ut och 
barnantalet ökade, och i slutet av 1960 tog lekskolorna emot 70 % av sexåringarna. 
Barnstugeutredningen kom med ett förslag att man skulle bygga ut verksamheten på 
kort sikt så att alla sexåringarna skulle få ta del av verksamheten. Den pedagogiska 
verksamheten skulle vara positiv för barnets utveckling och fostran (SOU 1972:26; 
enl. Ackesjö, 2011). Under 1970-talet föreslog de att verksamheten skulle arbeta i ål-
dersblandade syskongrupper för barn mellan ett till sex år istället för de åldershomo-
gena grupper, detta pågick från åren 1970 till 1990(Garpelin & Kallberg, 2008; enl. 
Ackesjö, 2011). Man arbetade i syskongrupper men det bildades ofta tvärgrupper 
inom ett- till sexårsgruppen, detta för att de yngre barnen skulle få möta de äldre 
barnen (op.cit.). 
 
Arbetet med förskolebarnen beskrevs under 1970-talet som uppdelat. Socialstyrelsen 
(1981; enl. Ackesjö, 2011) poängterade att de förskollärare som arbetade med de yng-
re barnen arbetade med ett socialt omhändertagande i daghemmet och de som arbe-
tade med de äldsta barnen erbjöd en pedagogisk verksamhet i lekskolan för dem. 
Verksamhetens mål var här inte längre att bara ge omsorg när föräldrarna arbetade, 
verksamheten skulle även vara pedagogisk. Fokus på den pedagogiska uppgiften be-
tonades i och med Barnstugeutredningen. En ambition Barnstugeutredningen hade 
på 1970-talet var att föra samman verksamheterna. Meningen var att man skulle för-
ena daghem och lekskola samt sträva efter samma arbetssätt oavsett vilken verksam-
het man befann sig i (Tallberg Broman, 1995; enl. Ackesjö 2011).  
 
Sigurdsdottir Wiechel (1994) beskriver olika traditioner som förskolan, förskoleklass 
och skolan kännetecknas av. Hon ansåg att man i skolan arbetar utifrån vad barnet 
ska lära sig. Undervisningen sker utifrån barnens kunskaper och färdigheter samt att 
man strävar efter att utveckla barnen intellektuellt. Vidare påpekar hon att i skolan 
har läraren en mer auktoritär roll där läraren bestämmer och har kontroll. I förskolan 
menar Sigurdsdottir Wiechel arbetar man efter en helhetssyn på barnet och ser på 
barnets allsidiga utveckling. Förskolans tradition är även att barnet ska lära sig ge-
nom lek samt att lärarens uppgift i förskolan är att stimulera barnets utveckling. 
 
Ackesjö (2011) beskriver att förskolan har förändrats de senaste årtiondena. Försko-
lan är inte längre en plats där barnen blir omhändertagna utan det är en plats där 
barnen ska få utvecklas och lära. Detta innebär att förskolan även ska förbereda bar-
nen inför barnens kommande skolgång. Ackesjö menar att idag fokuserar förskolan 
på att värna om barnens rättigheter, lek, lära, utvecklas och växa som individer. Hon 
menar också att förskolan och förskoleklassen ska närma sig varandra och att detta 
ska ske i mötet mellan olika pedagogiska situationer. 
 
Att barnen får möta olika pedagogiska synsätt, olika metoder och aktiviteter anser 
Davidsson (2002) är något som stärker barnens utveckling och lärande. Hon tycker 
att förskolans traditionella innehåll och aktiviteter bör överföras till grundskolan för 
detta skulle leda till nya arbetssätt där. Vidare framhäver hon att förskolan bör ändra 
arbetssätt genom att arbeta mer kognitivt som ingår i skolans tradition samt att ta del 
av skolans pedagogik såsom läsning, skrivning, och matematik. 
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2.3 Syfte med samverkan 
 
Förskolan och skolan har som organisationer många ändamål när det gäller samver-
kan. Skolan ska ta över där förskolan slutar och detta kräver att lärarna i skolan be-
höver kunskap om de enskilda barnen och vad barnen gör i förskolan (Kärrby, 2000). 
Kärrby (2000) menar att strävan med samverkan ska vara att barnen får en mjuk 
övergång från förskolan till förskoleklassen. Hon hävdar vidare att det är en vital del 
att barnet känner sig trygg, känner glädje och förväntan inför övergången till skolan. 
För att detta ska ske är det viktigt att förskolans och förskoleklassens personal sam-
verkar för att övergången ska bli så osynlig för barnet som möjligt för att inte steget 
mellan verksamheterna inte ska bli för stort. För att övergången ska bli osynligt mås-
te barnet få möjlighet att bekanta sig med skolans miljö och omgivning. Målet med 
samverkan är att personalen i de båda verksamheter ska få ett gemensamt synsätt 
och för att få detta måste lärarna kunna samtala om grundläggande begrepp som be-
rör verksamheterna och hur dessa begrepp ska och kan mötas i praktiken (SOU 
1997:21). Att samverka är att personalen i förskola och skola förenar metoder, en del 
synsätt och arbetssätt för barnets bästa (Sigurdsdottir Wiechel, 1994). 
 
 
2.4 Hinder i samverkan mellan verksamheterna 
 
I en tidigare studie fann Sigurdsdottir Wiechel (1994) att resultatet av olika samver-
kansprojekt visade att det fanns en negativ inställning till samverkan bland persona-
len på förskolan och skolan. Hon påstod att det fanns olika hinder som påverkar hur 
samverkan fungerar. De vanligaste hinder som man fann var 1) olika tider och ruti-
ner, 2) lärarnas ovilja, 3) lärarnas olika yrkestraditioner, 4) skillnader i sekretesstill-
lämpning, 5) lokalernas läge, 6) samverkan på skolans villkor. 
 
Hon förklarar att eftersom skolan styrs av schemalagda tider för lektioner och försko-
lan har tidsbestämda rutiner i form av måltider, hämtningstider och vila kan göra det 
svårt för lärarna att få ihop gemensam planeringstid samt få tid till att diskutera ge-
mensamma mål mellan verksamheterna. Målen måste vara väl förankrade hos alla 
berörda lärare. Sigurdsdottir Wiechel beskriver även att lärare som blir tvingade till 
samverkan kan uppleva samverkan som ett störande moment. Hon menar att om ini-
tiativet till samverkan tagits av personalen i den andra verksamheten eller ledningen 
har stor betydelse för viljan till samverkan. Hon fann även att lärarnas olika yrkestra-
ditioner kunde ses som ett hinder då yrkestraditionerna kunde medföra att man hade 
olika syn på barnen och arbetsmetoder. Ytterligare ett hinder var sekretessbestäm-
melser. Skolan och förskolan tillämpar lagen om sekretess på olika sätt och försko-
lans sekretessbestämmelser var/är starkare än skolans. Eftersom lärarna i de båda 
verksamheterna hade tystnadsplikt kunde de inte byta information med varandra om 
det enskilda barnet. De var tvungna att be föräldrarna upphäva sekretessen innan 
informationsutbytet kunde ske. Ett annat hinder hon fann var även att lokalernas 
läge hade stor betydelse för hur förberedelsen och samverkan kunde ske. Om försko-
lan och skolan inte låg i samma byggnad kunde förflyttning av barnen ses som ett 
hinder. Hon påstår att detta kräver att tiden finns och att avstånden inte är för långa. 
Hon betonar: 
 

De bästa förutsättningar för samverkan är när förskolans och skolans lokaler finns i 
under samma tak och de allra bästa när de båda verksamheterna har samma lokaler 
utformade för både skol- och förskoleverksamhet och där barnen har möjlighet att 
själva välja arbetsplats. (s.23). 
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Sigurdsdottir Wiechel fann även att skolan har högre status för att skolan har funnits 
längre än förskolan. Samhällets kunskapskrav är starkare för skolan än förskolan och 
anses därför vara viktigare än förskolans. Förskollärarna i hennes studie upplevde att 
samverkan oftast sker efter skolans premisser och att förskolan fick anpassa sig efter 
deras arbetssätt. Även Ljungblad (1980; refererad i Davidsson, 2002) fann i en stu-
die, som han genomförde på 1970-talet, att huvudskälet till att samverkan misslyckas 
mellan verksamheterna är att skolan istället tillskrivs högre status än förskolan. 
Verksamheterna har olika samhällsuppdrag och detta gör att skolan har högre presti-
ge. Förskolan och skolan har utvecklats i olika sociala och samhälleliga sammanhang 
(Kärrby, 2000).  
 
I Ackesjös (2011) tidigare studie berättar lärarna att för att kunna bygga en bro mel-
lan förskola och skola behöver lärarna hjälpas åt för att på ett fruktbart sätt kunna 
samverka. Lärarna upplevde att det finns ett vi och de mellan förskola, förskoleklass 
och skola, och att detta är ett dilemma för gott samarbete. Vidare skriver Ackesjö att 
lärarna i hennes studie som arbetar i förskoleklass upplevde att det inte finns plats 
för dem i skolan. Hon förklarar detta:  
 

Genom att bli osynliggjord eller exkluderad blir man heller inte accepterad, vilket 
kan öka känslan av exkludering. Av känslans konstrueras ett utanförskap (s.72).  

 
Ackesjö menar att om pedagogerna i de olika verksamheterna inte samverkar leder 
detta till att pedagogerna inte kan känna sig delaktiga i varandras verksamheter.  
 
 
2.5 Pedagogernas syn på förberedelse  
 
Siller (1994) genomförde en fallstudie 1998 för att få kunskap om förskollärares före-
ställningar om förskolans roll och hur man förbereder barnen inför övergången från 
förskola till skola. Syftet med hennes studie var att se hur förskollärare såg bland an-
nat på förskolans uppgift vad gäller barns skolförberedelse.  
 
Siller fann i sin studie att förskolelärarnas föreställningar om vad skolförberedelse 
innebär kan delas in i två uppfattningar. Den ena gruppen såg betydelsen av att info-
ga aktiviteter som tillhör skolans traditioner för att ge barnen tillfällen att träna på 
sådant som barnen förväntas kunna i skolan. Förevarande grupp framhävde även 
väsentligheten att barnen får träna på sina sociala färdigheter. Likaså betonade de 
betydelsen av att barnen ska känna trygghet och kamratskap i barngruppen. Förskol-
lärarna ansåg att det är viktigt att barnen kan hålla en penna rätt, kan klä på sig själv 
och klippa med en sax. Gruppen hade ett mer vuxenorienterat synsätt där Siller tol-
kade resultatet som att de ansåg att barn lär sig när en vuxen är kontrollerande och 
styr vad barnen ska göra, till exempel genom att ge övningar från böcker.  
 
Enligt Siller hade den andra gruppen ett mer barncentrerat synsätt. Dessa förskollä-
rare ansåg att skolförberedelse är att barnen ska få möjlighet att utvecklas socialt, 
motoriskt samt språkligt och dessa ska ske genom lek. Hela barnets utveckling såg 
man som en förberedelse för skolstarten. Denna grupp ansåg att det är viktigt att man 
förbereder barnen inför framtiden och inte bara skolan. För förevarande grupp var 
det viktigt att barnen får vara aktiva, att deras egen motivation styr, att de får träna 
på problemlösning, arbeta konkret i form av experiment och leka sig fram till lärande. 
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De poängterade att barnen lär sig tillsammans med andra. Här var det barnet i cent-
rum som gällde. De betonade även att det inte är några speciella aktiviteter under en 
viss tidsperiod som de ser som skolförberedande. 
 
Ackesjö (2011) genomförde en studie 2010 vars syfte var att studera lärares identi-
tetskonstruktioner i förskoleklass. I studien påvisas att trygghet och socialgemenskap 
är viktiga bitar att arbeta med när det gäller introduktion till skolan. Hon menar att 
dessa bitar är viktiga för att barnen ska kunna gå direkt in i skolan undervisnings-
praktik. Hon beskriver också utifrån sina studier att en uppgift kan vara att anpassa 
barnen till skolans koder då lärarna argumenterar att deras skolförberedande aktivi-
teter är den del av en helhet till barnens fortsatta skolgång. Detta förstärker bilden av 
att förskoleklassen är en viktig del av barnens övergång från förskola till skola.  
 
Övergången från förskola till skola, genom förskoleklassen, innebär för barnen att 
möta en ny social värld och hitta nya roller. Det ställs skilda förväntningar och krav 
på barnen utifrån olika pedagogiska praktiker. Barnen har även förväntningar på sko-
lan. Ackesjö menar att detta innebär hårt arbete i och med att barnen är medvetna 
om att de är på väg att bli skolbarn. Barnen bär även på förväntningar om hur det är 
och vad det innebär att gå i skolan. Förväntningarna har barnen oftast fått från sys-
kon, föräldrar och äldre kompisar. Föreställningarna spelar in hur verksamheten 
barnen erbjuds i skolan tas emot och hur den internaliseras (Ackesjö, 2011).  
 
 
3. Metod 
 
Under denna rubrik kommer metodvalet att presenteras. Därefter beskrivs urvalet till 
studien. Även en presentation av de forskningsetiska principerna följer nedan samt 
en beskrivning på hur intervjuerna genomfördes. 
 
3.1 Metodval 
 
Stukát (2005) framhäver att valet av metod styrs av forskningsproblemet. Eftersom 
studiens syfte var att undersöka hur personalen i förskolan och förskoleklassen upp-
lever arbetet med samverkan när det gäller de blivande sexåringarnas övergång mel-
lan verksamheterna valdes en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervju-
er. Vid intervjun har man oftast hjälp av en frågeguide med frågor man vill ha besva-
rade dock kan frågorna ställas i valfri ordning. Stukát förklarar att med semistruktu-
rerade intervjuer kan intervjuaren nå djupare och få fylligare information än med en 
strukturerad intervju. Intervjuaren får större möjlighet att ställa följdfrågor för att få 
mer utvecklande och utförligare svar. Stukát menar även att när respondenten ges 
utrymme och får samtala i sin egen takt är möjligheten för att nytt och spännande 
material ska kunna komma fram desto större. Han menar även att man vid semi-
strukturerade intervjuer oftast tar hjälp av bandinspelare för att registrera intervju-
svaren. Efter intervjun transkriberas materialet som sedan läses flera gånger. Stukát 
menar att detta är en nackdel med metoden då transkriberingen av intervjuerna är 
tidsödande och det blir mycket att skriva ut och hålla reda på.  
 
Vi valde att använda oss av både enskilda samt fokusgruppsintervjuer då deltagarna 
på vissa ställen inte kunde avvara fler än en deltagare på grund av personalbrist.  
Vi genomförde tre fokusgruppsintervjuer med två-fyra deltagare per grupp samt två 
enskilda intervjuer. Stukát (2005) anser att fördelen med fokusgruppsintervjuer är 
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att man kan spara mycket tid genom att intervjua fler i taget. Nackdelen med denna 
form av intervju är att respondenterna påverkar varandra och kan ge gruppsvar istäl-
let för individuella svar.  
 
 
3.2 Urval 
 
I denna studie har vi använt oss av ett subjektivt urval som är fördelaktigt då en viss 
kännedom om deltagarna redan finns (Denscombe, 2010).  
 
Två barnskötare samt fyra förskollärare från förskolan och fyra förskollärare från för-
skoleklass deltog i undersökningen. Samtliga arbetar i fyra förskolor och fyra försko-
leklasser i en mellanstor stad i Sverige. Barnskötarna har arbetat inom barnomsorgen 
13 respektive 16 år. De fyra förskollärarna från förskolan har arbetat med barn i 18-33 
år. Förskollärarna i förskoleklassen har varit verksamma mellan 8-40 år. Samtliga 
deltagare är kvinnor.  
 
 
3.3 Forskningsetiska principer 
 
Vetenskapsrådet (2011) tar upp om fyra forskningsetiska principer som gäller för ve-
tenskaplig forskning. Dessa fyra principer är: samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckes- och informationskravet be-
aktades genom att deltagarna fick ge ett informerat samtycke till sin medverkan. Det 
betyder att de informerades muntligt om studiens syfte, att de har rätt att själva be-
stämma om de vill medverka, om de vill svara på en fråga eller inte, samt att de kan 
avbryta sin medverkan närhelst under intervjun utan att detta medför negativa följ-
der för dem.  De fick även information om intervjuns tillvägagångssätt och beräknade 
tidsåtgång. Respondenterna fick även ett missivbrev där informationen om studien 
fanns nedtecknad. För att deltagarna skulle få en uppfattning om vilka frågor inter-
vjun skulle utgå från fick de intervjuguiden med missivbrevet. Konfidentialitetskra-
vet betraktades genom att all information som insamlades hanteras konfidentiellt. 
Namnen på deltagarna, förskolorna och skolorna kommer inte att nämnas i studien. 
De bandinspelade intervjuerna samt transkriberingen av dessa försvaras i säkerhet 
och kommer att förstöras när examensarbetet är klart. Nyttjandekravet togs till akt 
genom att all informationen som samlats in har endast använts i examensarbetet 
(op.cit.). 
 
3.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
Den första kontakten med respondenterna togs personligen. Då vi ansåg att det finns 
en större möjlighet att respondenterna tackar ja till medverkan efter att de fått en 
personlig presentation. Vi ansåg att risken för att missivbrevet och intervjuguiden 
skulle läggas på en hög och glömmas bort ökade om vi skickade dem med elektronisk 
mail eller med post. Vid mötet fick respondenterna missivbrevet och intervjuguiden 
(se bilaga 1 och 2). Avsikten med att respondenterna fick ta del av intervjuguiden di-
rekt var att respondenterna skulle få en möjlighet att förbereda sig. Vid kontakten 
informerades respondenterna om studiens syfte och beräknad tidsåtgång. Några da-
gar efter det personliga mötet togs telefonkontakt med de tillfrågade och responden-
ternas samtycke efterfrågades.  
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Intervjuerna genomfördes i avskilda rum på deltagarnas arbetsplatser där inga stör-
ningsmoment kunde uppstå. Intervjuerna varade mellan 35 minuter och 60 minuter, 
beroende på om det var en gruppintervju eller en enskild intervju. Fokusgruppsinter-
vjuerna var de som tog längt tid.  
 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Fördelen med att spela in in-
tervjuerna är att man kan koncentrera sig på vad respondenterna säger under inter-
vjun och att man efteråt kunde lyssna på inspelningen. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant. När transkriberingen var klar granskades texten flera gånger. Utifrån syf-
tet med studie delades innehållet i texten i olika teman; samverkan, möjligheter och 
förutsättningar, och att förbereda barnen inför övergången. Dessa teman färgkodades 
i utskriften och varje tema fick en egen färg. När färgkodningen var klar kunde vi bör-
ja sammanställa resultaten med ett tema i taget.   
 
 
4. Resultat 
 
Resultatdelen är uppdelad i tre delar. Den första delen innefattar respondenternas 
syn på samverkan i praktiken. Den andra delen innefattar möjligheter och svårigheter 
när det gäller samverkan. Resultatdelen avslutas med hur man förbereder barnen 
inför övergången mellan verksamheterna. 
 
 
4.1 Samverkan i praktiken 
 
Sex respondenter nämner föräldrasamarbetet och hur de förhåller sig till sekretessen 
när det gäller samverkan och samarbete. De nämnde att förskolepersonalen och 
förskoleklasspersonalen träffas och har ett möte inför barnens övergång. Möten 
arrangeras vanligtvis via telefon. Några deltagare från förskolan berättar att 
deltagandet på samverkansmöten kan vara beroende på om de själva ringer och 
frågar när det är möten. 
 
När det gäller hur personalen i de båda verksamheterna samverkar med varandra 
förklarar en av respondenterna att: 

 
Vi planerar övergången tillsammans med dem i förskoleklassen och nästa vecka ska 
vi utvärdera förra årets övergång tillsammans med dem. Så då har vi APT 
tillsammans //…//På våren har vi planerat hur vi ska göra. 

 
Vidare beskriver samma respondent att när de planerar övergången träffas personal 
från båda verksamheterna och planerar hur de ska göra på föräldramötet och hur 
inbjudningarna och handlingsplanen ska skrivas. En respondent berättar även man 
tillsammans fyller i detaljerna i handlingsplanen. Detaljerna består av att bestämma 
datum för besök och tiderna samt att detta sker varje år. 
  
Fyra respondenter redogör ett mycket gott samarbete och en av de säger att de hade 
samarbete förut mellan verksamheterna men att det i dagsläget inte är någon 
samverkan alls. En annan respondent berättar att: 
 
En annan respondent som fick frågan om de har någon samverkan idag berättade att: 
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Just idag är det ingenting. Nästan pinsamt faktiskt. Jag har jobbat i [x-antal år] så 
det har gått upp och ner eftersom vi har så nära till en förskola, men det är otroligt 
lite.  

 
Det framgick av några av deltagarnas svar att de inte gör så mycket tillsammans 
förrän fram på våren. Det är förskolepersonalen som ser till att föräldrarna får 
kontakt med förskoleklasslärarna. Tre respondenter förskolan påpekar även att det är 
förskolepersonalen som påminner om att föräldrarna ska komma på 
informationsmötet som anordnas av personalen i förskoleklassen där personalen 
berättar om sin verksamhet och hur inskolningen går till. En av respondenterna 
berättar att: 
 

Föräldrarna frågar väldigt mycket om information om hur grupperna kommer att se 
ut, om gruppen är för stor hur dem kommer att bli indelade, vilka kompisar om 
klassindelningen är färdig. 

 
Respondenter förklarar att föräldrarna kan få svar på sådana frågor genom att 
delta under informationsmötena på våren.  
 
Fyra deltagarna menade att samverkan har sett lite olika ut genom åren och att det 
inte synliggörs så mycket. En respondent menar att ett synliggörande kan vara att det 
skickas ut en folder som handlar om fem-åringarnas övergång till förskoleklass. En 
annan form av synliggörande kan vara dokumentation av besöket hos 
förskoleklassen. En respondent berättar att innan de ska få besök från 
förskoleklassen och innan de besöker skolan sätter de upp en bild på personalen från 
förskoleklassen för att vårdnadshavare och de blivande sex-åringarna kan se vem det 
är som kommer på besök. 
 
En respondent poängterar att en fungerande handlingsplan som är genomarbetad 
tillsammans med de i förskoleklassen leder till en god samverkan. Respondenten 
beskriver att de planerar övergången tillsammans med förskoleklasslärarna och att de 
har utvärdering varje höst där de går igenom föregående övergång.  
 
 
4.2 Svårigheter vid samverkan 
 
Hälften av respondenterna beskriver att en förutsättning för god samverkan handlar 
om tid då en av personalen berättar att det hade varit bättre om blivande förskol-
klassbarnen befann sig närmare skolan och att det tar tid för personalen från skolan 
att förflytta sig om förskolan låg längre bort. En av respondenterna påpekade nackde-
len med att inte finna tid att kunna samtala med personalen från den andra verksam-
heten:  
 

Hade jag haft tid och så hade jag kanske kunnat gå in till förskolan och pratat med 
[namn på en av personalen på förskolan] om vad de gör i förskolan just nu. 

 
Respondenten förklarar vidare att hon skulle vilja ta del av förskoleverksamheten 
men hon upplever att tiden inte räcker till.  
 
Åtta av respondenterna tar upp ekonomin som ett hinder när det gäller samverkan. 
De menar på att problemet ligger i att det inte finns pengar till vikarier i skolan, 
vikarierna behövs för att pedagogen ska få tid att besöka och få besök av de blivande 
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sexåringarna.  
 
En respondent berättar att: 
 

Det blir en ekonomisk fråga när det gäller hur mycket skolan kan låta en lärare 
komma hit och hälsa på. Dem i skolan har det inte lika personaltätt som vi har det i 
förskolan. Vi har ju inte några problem att gå ifrån som de har i skolan. 

 
När det gäller avstånden mellan förskolan och skolan framkom det i resultaten att det 
sågs som både en förutsättning och ett hinder. Om skolan och förskolan låg nära 
varandra, helst i samma byggnad, ledde detta till att personalen kunde ta spontana 
kontakter med barnen och kunde prata med personalen i den andra verksamheten.  
 
En respondent beskriver att det var meningen att barnen skulle få gå över till 
förskoleklassen och hälsa på ibland redan under hösten. Respondenten förklarar att 
de planerade detta med de i förskoleklassen men det inte fungerade på grund av 
tidsbrist. 
 
En av förskolorna flyttade för två år sedan från skolans byggnad till en egen byggnad 
som ligger ca 15 minuter bort. Detta förklarade personalen från förskoleklassen som 
en negativ inverkan på hur samarbetet och förberedelserna ser ut idag mellan skolan 
och förskolan. När förskolan fortfarande låg i samma byggnad som förskolan ansåg 
personalen att det var bättre då för att man träffade barnen oftare. En respondent 
förklarar: 
 

När den här gruppen fanns här nere kom de och lekte här, åt i matsalen, man hejade 
på de och pratade med dem långt innan de kom på besök. Nu är de på andra delen av 
samhället och det är helt vansinnigt för vår del för då blir det inte det spontana kon-
takter. 

 
Respondenten berättar vidare om: 
 

Det jag skulle önska är att dom var här på gården //… // att man kunde prata med 
personalen och fråga lite. 

 
Denne förklarade att om förskolan fortfarande var i samma byggnad som skolan 
kunde personalen från förskoleklassen träffa barnen och personalen från förskolan 
spontant ute på gården och samtala med varandra. 
 
Respondenten berättar att samverkan inte alls sker i lika hög grad som förut och det-
ta på grund av flytten av förskolan: 
 

Det är inte det att vi inte vill utan antingen är vi dåliga på att komma till skott och 
inte få till det eller också är det… man ska inte skylla på lokaler för det är ju väldigt 
lätt att göra det, utan det kan nog vara en brist på planering för att utan planering 
kan du inte göra det bra och kan du inte göra det bra då kan du lika gärna ha det som 
det är. Ska man göra en förändring då måste du ha tid att planera så här gör vi. 

 
I en av skolorna fanns det tre förskoleklasser. Två av förskoleklassen ligger vägg i 
vägg med förskolan. Den tredje ligger i andra änden av skolan. Förskoleklasspersona-
len berättade att de ser en nackdel med att den tredje förskoleklassen har sina lokaler 
längre bort samt att detta leder till att personalen där inte får samma kontakt med 
barnen som de andra lärarna i de två andra förskoleklasserna. De förklarar detta mer 
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djupgående: 
 

Det känns som en nackdel för [lärarens namn] för vi har fått ett ansikte på barnen 
och på föräldrarna, och man hinner prata med dem lite, jag tänker på barnet som 
gått här på [skolans namn] sen han var sex månader. Honom har man ju träffat och 
man har krockat och pratat med föräldrarna i sex år innan han kom till oss på för-
skoleklassen. 
 

Samtliga respondenter menar att det är en stor fördel om förskolan och förskoleklas-
sen ligger nära varandra. Fördelen är att om förskolan ligger vägg i vägg med skolans 
lokaler gör att personalen i förskoleklassen kan ta mer spontana kontakter med bar-
nen då de kan träffas ute på rasterna. Personalen från förskoleklassen blir på så vis 
inte främmande för de blivande sexåringarna.  
 
En del av respondent berättade att personalen på förskoleklassen berättat för dem 
om deras förväntningar på de blivande sexåringarna är att barnen ska kunna praktis-
ka saker. Bland annat ansåg de att det är väsentligt att barnen kan klä på sig sina klä-
der själv, knyta skorna, klara av toalett besök, kunna stå i kö och kunna använda och 
veta vad en sax är när de börjar i förskoleklass.  
 
En respondent beskriver att de förväntar sig att personalen från förskoleklassen ska 
fånga upp de barnen som är oroliga och läsa av läget mera när de blivande sexåring-
arna kommer på besök i förskoleklassen. Respondenten berättade också att de inte 
har diskuterat med personalen i förskoleklassen om rollen personalen från förskolan 
ska ha. Respondenten säger också att samverkan med förskoleklassen inte kommit 
till stånd. Samma person berättar att:  
 

Vi har inte diskuterat vilka förväntningar vi har på varandra.  
 
Något annat som kunde ses som ett hinder i samverkan var de olika verksamheternas 
olika traditioner. Även personalens olika yrkestraditioner framkom som en del av 
hindret. Personalen på en av förskolorna anser att de i förskolan har en annan syn på 
barnen än vad personalen i skolan har. De beskriver deras syn: 
 

Vi bryr oss om barnen mera, mer omhändertagande, det finns inga gränser i skolan, 
det är ingen som ser till barnen i skolan, det säger föräldrarna. Här får barnen ta 
eget ansvar, bre smörgåsar själva, plocka undan disken och så vidare. I skolan får 
barnen inte göra det då är det färdig brett och disken tar någon annan hand om. 

 
 
4.3 Att förbereda barnen inför övergången 
 
Hälften av respondenterna berättar att de blivande sexåringarna måste förberedas 
inför skolans värld. En av personalen från förskoleklassen uttryckte att: 
 

Barnen behöver skolas in i skolans värld, sitta still, göra vissa saker samtidigt får vi 
inte glömma att de är sex år de har myror i baken och har mycket av lek i sig. Det får 
man absolut inte glömma bort. Man måste hålla balansen däremellan. 

 
En annan respondent beskriver att när barnen kommer från förskolan till förskole-
klassen kommer barnen att få ta del av förskoleklassens rutiner, som inte är likt det 
de i förskolan har. Denne berättar: 
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Jag tror det är så också att vissa saker måste man göra och vissa saker kan man välja 
bort, och det är en helt ny värld för barnen det måste man lära sig, det här måste du 
göra det är inte så att man kan välja bort det här att man får lov att presentera såda-
na saker också, det är inte bara att göra det man tycker är roligt ibland är det andra 
saker man måste göra. Du kan inte välja bort det här! 
 

Denna person förklarar att i förskolan får barnen välja vad de vill göra och om de 
tycker något är tråkigt, får de göra något som de tycker är roligare. Men i förskole-
klassen måste barnen lära sig att man ibland måste göra tråkiga saker också. 
 
En respondent berättar att de ibland har fått kritik från personalen från förskoleklas-
sen att barnen inte kan vissa saker. Denna respondent förklarar: 

 
Ibland har det kommit kritik för att barnen inte kan någonting men vi jobbar ju så 
gott vi kan, vi har ju bara strävans mål. Vi har ju inga barn “ska kunna” det ena och 
det andra. Det ska ju inte vara några fix-färdiga barn som vi levererar över, det var så 
vi kände lite när vi fick kritik. 

 
Alla respondenter nämner några av de praktiska förberedelserna som barnen får in-
för övergången. Till exempel berättar de om att de tar till vara på att låta barnen be-
kanta sig med skolans gymnastiksal och skolans matsal. De ansåg att det är viktigt att 
barnen får lära sig omklädningsrummet rutiner samt matsalens rutiner. Personalen 
från en av förskolorna som ligger under samma tak som skolan ansåg att de har en 
fördel med att ligga i skolans lokaler.  I en av förskolorna som ligger på ett gång av-
stånd från skolan berättade en av personalen att: 
 

Ibland går vi till skolan och leker på deras lillgård och går in i gymnastiksalen. Bar-
nen som har hela tiden gått här i [skolans namn] har ju fått bekanta sig med gym-
nastik salen och omklädningsrummet. 

 
En respondent, som är verksamma i förskolan som ligger i samma byggnad som sko-
lan, förklarar att tack vare att de har sina lokaler i skolans byggnad kan de förbereda 
barnen på de praktiska sakerna:  

 
Rent praktiskt så äter vi frukost och lunch i skolmatsalen, och en del mellanmål så 
de är ju inne i skolan då för att äta i matsalen. Så det är mycket som förskoleklas-
sen… som personalen där säger “att det redan är klart så mycket” - maten är klar, vi 
har gymnastik varje vecka - byter om och duschar - det är också fixat när de kommer 
till skolan. Då har de redan många bitar som är klara. 

 
Denne respondent förklarar att eftersom barnen dagligen får träna på att äta i skolans 
matsal och använda skolans gymnastiksal vet barnen när de börjar i förskoleklassen 
hur rutinerna i matsalen och gymnastiksalen går till. 
 
En av förskolorna som var med i undersökningen ligger nära två skolor. Förskolan 
ligger i samma byggnad som en av skolorna och den andra skolan ligger på ett gång 
avstånd från förskolan. Personalen i förskolan berättar att de är måna om att göra 
spontana besök till båda skolorna. Hälften av respondenterna var ense om att det är 
viktigt att barnen ska känna sig trygga och säkra i skolornas utemiljö. De förklarar att 
de besöker till skolornas utegård för att barnen ska få bekanta sig med omgivningen. 
 
Samtliga respondenter nämnde att besöken till förskoleklassen påbörjas på våren. En 
respondent förklarar att: 
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De som har förskoleklass och de som har fritids turas om att komma hit upp och 
träffa oss och barnen i verksamheten här. 
 

Liknande nämnde de andra respondenterna. De är oftast förskoleklasspersonalen 
som besöker de blivande sexåringarna först och sedan bjuds barnen besöka förskole-
klassen.  
 
Vad gäller de blivande sexåringarnas besök till skolan var de flesta svaren förenliga 
med varandra. Barnen besöker tillsammans med personalen från förskolan förskole-
klassen. En av respondenterna från förskolan förklarar hur ett besök kan gå till i för-
skoleklassen:  

 
Femåringarna får vara inne själva med en lärare från förskolan och en lärare från 
förskoleklassen. Förskoleklass barnen gör andra saker under denna tid. 

 
Samtliga respondenter var eniga om att på besöken till förskoleklassen består av att 
barnen får testa på skolliknande aktiviteter i form av uppgifter, någon aktivitet eller 
en lek och att detta sker oftast med förskoleklasspersonalens medverkan. 
 
Personalen från en av förskolorna som inte ligger i samma byggnad som skolan be-
skriver att förskoleklassen i den skolan är en heterogen klass med både förskoleklass 
barn och årskurs ett. För att barnen ska få bekanta sig med varandra berättar en re-
spondenterna att de bjuder in de sex-åringar som redan går i förskoleklassen på be-
sök i förskolan så att de blivande sex-åringarna får bekanta sig med dem. Detta me-
nade personalen var bra för de blivande sexåringar och de sexåringar som är blivande 
årskurs ett att de får träffas innan skolan börjar. En respondent som är verksam i för-
skolan berättade: 
 

Det är också viktigt att barnen ska få känna sig trygga i kamratgruppen och att de får 
träna på den sociala biten.  

 
 
5. Analys  
 
Under denna rubrik presenteras en resultatanalys där vi jämför resultaten med litte-
raturen. Analysens görs av hur övergången och samverkan fungerar i praktiken. Där-
efter kommer en analys av hur personal i förskola och förskoleklass förbereder bar-
nens övergång från förskolan till förskoleklassen. 
 
 
5.1 Om samverkan mellan verksamheterna 
 
Resultaten visar att det finns både faktorer som underlättar respektive försvårar sam-
verkan. De svårigheter som deltagarna nämnde var att tiden inte räcker till, försko-
lans och skolans bristande ekonomi, verksamheternas läge, yrkestraditioner samt 
engagemang för samverkan. En faktor som bidrog till att stärka samverkan som 
nämnde var om verksamheterna låg under samma tak och hade närhet till varandra. 
 

När Sigurdsdottir Wiechel (1994) genomförde sin studie fann hon att deltagarna i 
hennes studie upplevde olika former av hinder som påverkade hur samverkan funge-
rade. Hon fann liknande hinder som de vi fann i vår studie. Dock skiljde sig dessa åt 
en del. En del av deltagarna i vår studie som är verksamma i förskoleklassen berätta-
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de att om verksamheterna låg långt ifrån varandra upplevde de det som ett problem 
då man skulle behöva få tid att åka iväg, tid som de upplevde inte fanns, och hälsa på 
i förskolorna. Att verksamheterna inte ligger nära varandra menade de ledde till att 
man då inte har en chans att ta spontana kontakter med barnen. Deltagarna som är 
verksamma i förskolan upplevde inte avståndet mellan verksamheterna som ett hin-
der även om flera av de förskolor som deltog i studien inte låg i samma byggnad som 
skolan.  
 
Sigurdsdottir Wiechel fann också att skillnaden på förskolans och skolans schema-
lagda tider gjorde att samverkan försvårades. Resultatet i vår studie visar på att del-
tagarna inte upplevde de schemalagda tiderna som förskoleklassen har som ett större 
hinder utan de berättade att de känner att de inte får någon tid över till bättre sam-
verkan. Deltagarna beskriver att personalen i förskoleklass är mer styrda av tiden och 
att personalen från förskolan är mer fria när det gäller tid och har en verksamhet un-
der längre del av dagen.  
 
Flera deltagare nämner verksamheternas bristande ekonomiska resurser som skäl för 
att samverkan uteblir. Deltagarna förklarade att de inte får pengar till att ringa in 
vikarier så att förskoleklasspersonalen kan åka ut till förskolorna och hälsa på de bli-
vande sexåringarna. I Sigurdsdottir Wiechels studie upplevdes inte ekonomin som ett 
hinder. Anledningen till detta skulle kunna vara att förskolan och skolan hade bättre 
ekonomi på nittiotalet. En annan anledning kan vara att deltagarna i Sigurdsdottir 
Wiechels studie prioriterade samverkan och upplevde på så sätt inte ekonomin som 
ett hinder (op.cit.). En förklaring kan vara att deltagarna i hennes studie planerade 
och genomförde samverkan och besök ändå. Vår uppfattning är att deltagarna i vår 
studie vill ha råd att ordna vikarier och att de på så sätt får tid till att få åka runt och 
besöka de olika förskolorna och skolorna. Av svaren kan man utläsa att samverkan är 
ett område som prioriteras i varierande omfattning. 
 

Något som resultaten visar är att syftet med samverkan är att personalen i de båda 
verksamheterna ska vara överens samverkans målen. En deltagare från förskolan tog 
upp att föräldrar ofta kommer och frågar de om klassindelningen och andra frågor 
som rör förskoleklassen. För att förskolepersonalen ska kunna svara på frågorna som 
föräldrarna ställer är det viktigt att personalen i de båda verksamheterna är uppdate-
rade på svaren genom att vara överens. För att personalen ska ha ett gemensamt syn-
sätt på samverkan och barnens övergång är det viktigt att personalen träffas och dis-
kuterar vad som förväntas av varandra. En deltagare berättade att de inte har samta-
lat med varandra om vilka förväntningar de har på varandra. Detta kan bero på att 
kommunikationen mellan verksamheterna inte fungerar eller att någon gemensam 
tid för möten inte funnits. Resultaten visade också att om inte kommunikationen 
fungerar leder detta till att samverkan inte synlig- och medvetandegörs. En förklaring 
till att några av respondenterna inte upplevde att de samverkar med den andra verk-
samheten kan vara att de inte är medvetna om det.  SOU (1997:21) förklarar att per-
sonalen måste kunna få tid till att samtala om grundläggande begrepp som berör 
verksamheterna. Dessa begrepp fann vi i resultaten i form av förberedelse, övergång, 
förväntningar och barnsyn samt vilken roll personalen i verksamheterna ska ha när 
det gäller övergången. På en av förskolorna påbörjades intervjun med att responden-
ten sa att de inte alls har någon samverkan med den andra verksamheten även om 
verksamheterna låg vägg i vägg. Senare under intervjun visade sig att samverkan 
fanns men att de inte pratar om det. Om förskole- och förskoleklasspersonalen satte 
sig ner för att samtala om förväntningar och fick en gemensam syn på samverkan 
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skulle detta kunna leda till att samverkan synliggörs.  
 
Det framkom i resultaten att deltagarna tycker att samverkan är ett givande och ta-
gande från båda parterna. Samverkan fungerar inte om det bara är den ena parten 
som anser att samverkan är viktig. Ackesjö (2011) fann liknande resultat i sin tidigare 
studie. Lärarna i hennes studie beskrev att förskola och skola behöver närma sig var-
andra mer och att detta sker om lärarna hjälps åt att se till att samverkan sker. Resul-
taten visar också på att det oftast är de i förskolan som får kontakta skolan för att in-
kluderas i samverkan. Att samverkan oftast sker på skolans premisser är något som 
påvisades i resultaten. Detta kan bero på att skolan har högre status än förskolan och 
att det resulterar i att förskolan får anpassa sig efter skolans tider. Ackesjö menar att 
pedagogerna då kan uppleva att de blir exkluderade från skolans verksamhet och 
känner att de inte blir accepterade. Liknande som Ackesjö fann i sin studie att försko-
leklasslärarna inte kände sig accepterade av skolan, visar vårt resultat att deltagarna 
från förskolan känner likadant (op.cit.). 
 

Resultaten visar att samverkan mellan verksamheterna förekommer mest på våren då 
personalen planerar och utvärderar föregående och nästkommande årets övergång. 
De planerar tiderna tillsammans för besöken till förskolan och förskoleklass och ser 
till att tiderna passar båda verksamheterna. De planerar även vilken information som 
ska tas upp på föräldramötet samt detaljer som; datum och tid för föräldramötet och 
vad som ska stå i handlingsplanen inför övergången.   

 
 
5.2 Att förbereda barnen inför övergången 
 
När Ackesjö (2011) genomförde sin studie uppfattade hon att förskoleklasslärarna i 
hennes studie såg som sin uppgift att förbereda barnen inför skolans värld. Detta kan 
ses som en anledning till att förskoleklasspersonalen i vår studie är inriktade och har 
förväntningar på att barnen förbereds i de praktiska sakerna barnen behöver kunna 
när de sedan ska börja i skolan. Resultaten i vår studie visar på att i förskoleklassen 
domineras skolans synsätt på barnet och dess utveckling genom att barnen ska kunna 
praktiska saker som barnet förväntas kunna när de börjar skolan.  
 
Resultatet visar även på att synen på övergångsarbetet skiljer sig åt mellan deltagar-
na. Vissa beskriver att deras förväntningar på vad barnet ska kunna, när de avslutar 
sin tid på förskolan och ska börja i förskoleklass, är att de ska klara sig själva vad gäll-
er bland annat använda en sax, toalettbesök, på- och avklädning och matsituationen.  
Några påpekade att de viktigaste aspekterna är att barnen ska klara sig socialt och 
känna sig trygga. Det praktiska är en del av vardagen i förskolan där omsorg förenas 
med pedagogik i en verksamhet som tar hand om hela barnet hela dagen (Skolverket, 
2011). Detta kan vara anledningen till att deltagarna i förskolan inte lyfter upp de 
praktiska förberedelserna inför övergången lika mycket som personalen gör i försko-
leklassen.  
 
Resultaten visar även på att förskolepersonalen ger barnen flera möjligheter att be-
kanta sig med skolans utemiljö. Detta kan också bero på andra skillnader såsom att 
miljön erbjuder andra lekformer och aktiviteter än vad barnen är vana vid från för-
skolan, exempelvis bollspel och grupplekar istället för sandlådor och cyklar. En an-
nan anledning kan vara på att skolans utemiljö inte alltid är lika inhägnat som försko-
lans gård vilket kan leda till att varken barn eller personal känner sig trygga på går-
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den, personalen kanske är rädda att barnen ska vandra iväg. Kärrby (2000) menar att 
om barnet får befinna sig i skolans utemiljö kan det leda till att barnet känner sig 
tryggare i skolans miljö när barnet sen börjar förskoleklassen. Förskolepersonalen 
nämnde flera gånger att de gör spontana besök till skolgården för barnen ska få be-
kanta sig med skolans gård. 
 
Siller (1994) genomförde en fallstudie 1998 med syfte att få kunskap om hur förskol-
lärarna förbereder barnen inför övergång från förskola till skola. Hon identifierade 
att förskollärarna kunde indelas i två kategorier - de med vuxenorienterat synsätt och 
de med barnorienterat synsätt. Resultaten i vår studie visar på att deltagarna från 
förskoleklassen har ett mer vuxenorienterat synsätt likt det Siller identifierade i sin 
studie. Förskoleklasspersonalen har förväntningar om att barnen i förskolan ska få 
träna på att klara sig själv när de börjar i förskoleklassen. Anledningen till att försko-
leklasspersonalen tänker på de praktiska sakerna barnet ska kunna kan vara att om 
barnen kan dessa så underlättar det personalens arbete. Att skolorna inte har lika 
personaltätt idag kan även det vara en anledning till att personalen vill se barnen kla-
ra sig själva då de inte finner tid till att hjälpa barnen att klä på sig eller hjälpa till 
med toalettbesöken. Förskoleklasspersonalen som värdesätter skolliknande förbere-
delser och aktiviteter i förskoleklassen gör det möjligtvis på grund av att skolan har 
högre status än förskolan (Lindmark, 2007; Sigurdsdottir Wiechel, 1994).  
 
 
6. Diskussion 
 
Under den här rubriken följer en diskussion kring resultaten som framkommit i våra 
intervjuer. Diskussionen utgår ifrån syftet och forskningsfrågorna. Sedan presenteras 
våra slutsatser där vi kortfattat svarar på våra forskningsfrågor. Därefter kommer 
kortare diskussion om vår metod. Avslutningsvis kommer förslag till fortsatt forsk-
ning. 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
I fråga om samverkan märkte vi att somliga av deltagarna inte kunde redogöra för om 
vad de faktiskt gör när de samverkar då samverkan inte var synliggjord i form av ut-
värderingar och dokumentation. Vårt antagande är att när man får möjlighet att ut-
värdera hur samverkan och barnens övergång gått samt får skriva under en hand-
lingsplan, som kan fungera som stöd i organisationen och mötet mellan förskola och 
skola, tror vi att detta skulle leda till att samarbetet inför barnens övergång skulle få 
personalen i förskolan och skolan att bli mer positiva till samverkan med varandra. 
Samverkan är enligt SOU (1997:21) att man ska få ett gemensamt synsätt genom att 
samtala med varandra, få en samsyn på grundläggande begrepp för att vi ska kunna 
mötas och närma oss varandra.  Att samverka tillsammans med den andra verksam-
heten ser vi som en möjligt att utvecklas som pedagog och få den röda tråden som ska 
genomsyra förskolan och skolan. Vi instämmer i vad Sigurdsdottir (1994) beskriver 
om att samverka gör att personalen förenar metoder för barnens bästa och detta är 
inklusive synsätt och arbetssätt. Kärrby (2000) menar att ändamålet med samverkan 
är att det krävs av lärarna att de behöver veta vad barnen gör i förskolan och få kun-
skap om barnen för att kunna ta över där skolan slutar. När personal från förskolan 
och förskoleklassen träffas kan de hjälpa varandra att synliggöra sin verksamhet.  
 
Vi har med detta arbete fått ta del av erfarenheter med samverkan. Detta har lett till 
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att vi fått en förståelse för hur viktigt det är att verksamheterna ha ett samarbete. Vi 
håller med Kärrby när hon menar att det krävs att ta reda på vad barnen gör i föregå-
ende stadie för att man ska kunna ta över där någon annan slutar, för att det ska bli 
en mjuk övergång. Under intervjuerna var svaren på frågan om hur man förbereder 
barnen inför övergången i överlag detsamma. Svaren tyder på att deltagarna oftast 
tänker på praktiska saker när de förbereder barnen inför övergången med praktiska 
saker menar vi påklädning, toalettbesök, matsituationen men även att klara sig i 
utemiljön och i gymnastiksalen. Att barnen får bekanta sig med förskolans innemiljö 
förekom också som en viktig del av förberedelserna. För att övergången ska bli osyn-
lig måste barnen få möjlighet att bekanta sig med skolans miljö och omgivning (Kärr-
by, 2000). Detta anser vi vara en vital del i förberedelserna. Nackdelar med samver-
kan, om det inte fungerar, kan till exempel vara om vi ser ur ett barns perspektiv att 
övergången för barnen inte blir osynlig vilket i sig leder till att barnen blir nervösa 
och kanske infinner sig rädsla för vad som väntar dem i förskoleklassen om de inte 
har fått ta del av den verksamheten innan. En nackdel kan också vara de blivande 
sexåringarna får möta krav som de inte är redo för eller så kan förväntningarna vara 
så lågt ställda att barnen inte utmanas i sitt lärande och i sin utveckling.  
 
Att samverkan och få diskutera och sätta ord på sina tankar anser vi att det kan leda 
till att man blir mer medveten om vad man själv vill och vad andra vill. Att diskutera 
tillsammans om förväntningar, synsätt och metoder gör det lättare för personalen att 
möta varandra halvvägs. Genom att öppna sig tillsammans med andra i någon form 
av samverkan, behöver inte var en förutbestämd tid eller möte, upptäcker man att 
man inte är själv med sina tankar och känslan av att vara inkluderad och accepterad 
kan infinna sig. 
 
Medan deltagarna pratade om samverkan i intervjuerna upplevde vi att de insåg att 
det ständigt sker spontana möten mellan personalen och barnen, mer än vad man 
tänker på, och som sågs givande och viktiga. Ju mer deltagarna fick prata om deras 
syn och hur de arbetar med övergångar belystes vikten av kommunikation när det 
gäller samverkan. Vi kunde se att personalen i vissa fall såg ut att bli gladare när de 
fick möjlighet att synliggöra sitt arbete.  
 
Vår upplevelse är att det är mycket viktigt att barnen känner trygghet och social ge-
menskap vid övergången. Några av respondenterna nämnde att faktorer som att klara 
av att klippa med en sax och sitta på en stol som viktigt. Vi tolkar att spektra på vad 
som är viktigt under och inför övergångsarbetet skiljer sig åt och vi känner att det kan 
bero på att vi inte vet vad man ställer för förväntningar på varandra, man har olika 
uppfattning om vilket uppdrag man har, olika syn på begrepp och olika syn på om 
någons uppdrag är viktigare än den andres. Att samverkan uteblir påpekar respon-
denterna kan bero på tid som samverkan tar i anspråk. Deltagarna upplevde att tids-
brist gör att de inte hinner samverka och därför har samverkan kommit vid sidan om. 
Återigen kommer vi till hur viktigt det är att personalen i båda verksamheterna tar sig 
tid att samtala med varandra. Vi tror att det är bra om personalen får möjlighet att 
lära känna varandra mer och att det skulle underlätta när de tar kontakt med var-
andra. Det är lättare att hålla kontakt med någon man känner än med någon man 
träffat få gånger. Om man inte känner personen/personerna bra i den andra verk-
samheten kan man ibland känna att man inte vill ringa och störa de andra. Det var 
underförstått för oss att personalen känner att samverkan handlar om ett givande och 
tagande samt att det är viktigt att man delar ansvaret om samverkan med varandra. 
Det går att finna tid till samverkan om vilja och engagemanget finns från bådas sida. 
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Under våra intervjuer uttryckte sig en personal från förskolan att förskolepersonalen 
kan komma och hälsa på när det passade dem. Den beskrivningen tyckte vi hade en 
bra poäng. Eftersom förskolan inte är schemastyrd som Sigurdsdottir Wiechel (1994) 
beskrev så har personalen från förskoleklassen många möjligheter att besöka försko-
lan när det passar dem, även om förskolan också har rutiner och tider att hålla men 
att de är lättare anpassa sig än vad skolan har. 
 
Om personalen känner sig osäkra på vad den andra verksamheten att det förväntar 
sig av varandra och är osäkra på hur samverkan ska gå till har vi insett styr mycket 
hur samverkan fungerar. Ackesjö (2011) påvisar att om pedagogerna inte samverkar 
så känner de sig inte heller delaktiga i varandras verksamheter. Vi upplever också att 
engagerar man sig inte i samverkan kan det uppfattas som brist på intresse och visa 
på ovilja. Får man sådant motstånd av den andra verksamheten är det uppenbart att 
det leder till att de båda verksamheterna glider ifrån varandra istället för att närma 
sig varandra. En lösning för att få till samverkan kan vara att handlingsplanen för 
övergången och att den förankras tydligt hos både förskole- och förskoleklassperso-
nal. Vi tror att för att få den förankrad hos personalen är det bra om det är dem som 
skriver hela dokumentet tillsammans istället för att skriva på en handlingsplansmall 
och fixa detaljer som datum och tider för när övergången sker.  
 
Vi upplever att fördelarna med samverkan uppväger nackdelarna då vi ser att perso-
nalen i förskoleklassen i god tid får en möjlighet att lära känna de blivande sex-
åringarna. Vi menar att om barnen under de första mötena med ny personal får vara 
på sin förskola i en trygg, välbekant och tillåtande miljö tillsammans med personalen 
i förskolan får förskoleklasspersonalen lära känna barnen i deras trygga omgivning. 
När barnen är i en trygg miljö kan personalen från förskoleklassen ta del av barnens 
förmågor och förkunskaper. När barnen är tillsammans med personalen på förskolan 
kan personal från förskoleklassen också se hur de kommunicerar med andra barn och 
personal. Vi menar att när barnen är med människor de redan känner visar de sidor 
som kan vara till nytta för övergång och blivande inskolning som det kan ta ett år för 
förskoleläraren att se annars. Det behöver inte alltid vara positivt att vara med om 
föregående situation då vi anser att det kan vara gamla förväntningar som kommer 
att styra hur förskoleklasslärarens förhållningssätt kommer att se ut mot barnen.  
 
Något som vi trodde skulle ha en påverkan på hur samverkan fungerar var hur för-
skolan och skolan var lokaliserade. Om förskola och förskoleklass ligger vägg i vägg 
med varandra trodde vi skulle vara det mest ideala förutsättningen för god samver-
kan. Dock har vi sett från våra resultat att verksamheternas läge inte har någon större 
påverkan på hur deltagarna beskriver samverkan. Vi blev överraskade av resultaten 
att den förskola och förskoleklass som låg vägg i vägg med varandra upplevde att de 
inte hade någon samverkan alls mellan varandra. Efter diskussion och litteratur-
genomgång ser vi att vi ger detta resultat en egen tolkning. Sigurdsdottir Wiechel 
(1994) påvisar att hon i sin studie kunde se att lokalernas läge hade betydelse för 
samverkan, förflyttningarna av barnen kunde ses som ett hinder och hon beskriver 
att avstånd kräver att tiden finns. Vi anser att samverkan inte fungerar på grund av 
att det inte sker automatiskt utan det krävs engagemang och vilja också. 
 
 
6.2 Slutsatser  
 
Utifrån resultaten i studien kan vi dra följande slutsatser: 
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� Deltagarna i studien uppfattar att samverkan oftast sker på våren 

och på skolans premisser. Somliga upplever att samverkan inte 
finns mellan verksamheterna. Deltagarna beskriver att en funge-
rande samverkan är när personal från båda verksamheterna träffas 
och planerar övergången tillsammans.  

� Resultateten visar att det både finns yttre och inre faktorer som 
påverkar hur en samverkan fungerar. Brist på planering, kommu-
nikation, och hur samverkan prioriteras samt förskolans och sko-
lans ekonomi är beroende faktorer för hur samverkan fungerar en-
ligt studien.   

� Resultaten visar på många olika sätt att förbereda barnen inför 
övergången. Dock tänker man oftast på de praktiska förberedelser-
na såsom att känna till skolmiljön, matsituationen och bland annat 
hur det går till i gymnastiksalen och omklädningsrum. 

 
 
6.3 Metoddiskussion 
 
Vi upplever att vår forskningsmetod i form av semistrukturerade, kvalitativa intervju-
er var lämplig och förverkligade våra förväntningar som gjorde att vi kunde genomfö-
ra undersökningen. Att vi tog personlig kontakt med respondenterna och att de tack-
ade ja till medverkan upplever vi gott betyg på att vi valde rätt metodval. Om vi inte 
hade gett dem intervjuguiden tillsammans med missivbrevet och bara behållit den för 
oss själva hade vi nog inte fått lika utförliga och uttänkta svar, detta ledde även till att 
respondenterna fick kunskap om vad de tackade ja till. Det var bra att vi båda närva-
rade vid varje intervju för att detta gav oss tillfälle att efter varje intervjutillfälle dis-
kutera om vilka svar vi fått då vi ibland kände att vi uppfattade svaren olika. Det här 
utmynnade i djupa pedagogiska samtal oss emellan och det hade vi inte räknat med 
som en del av metoden. Vi fick bra respons av respondenterna för vår intervjuguide 
då de vid flera tillfällen nämnde att frågorna kommer att komma till användning vid 
kommande utvärdering och planering av verksamheten. Detta hade vi inte räknat 
med och vi kände att vi kom med något positivt utifrån deras engagemang. Vi upple-
ver nu efteråt att man skulle ha haft enskilda intervjuer istället för att göra fokus-
gruppsintervjuer. Vi hade två enskilda intervjuer och vi anser att de gav mer. Det 
märktes tydligt att vid fokusgruppintervjuerna kunde några medlemmar bli mer do-
minanta. Vid vissa tillfällen uppfattade vi att personalen inte ville riktigt öppna sig för 
att förskolechefen eller rektorn inte var närvarande. Detta kan bero på att de känner 
att de inte vill diskutera ämnet om de känner sig osäkra på vad de ska svara.  
 
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
I vår undersökning har vi bara fokuserat på hur personalen i de båda verksamheterna 
uppfattar samverkan och barnens övergång. Det skulle vara intressant att undersöka 
hur övergången upplevs ur ett barns perspektiv. Det skulle också vara spännande att 
göra en studie som handlar om vårdnadshavarens perspektiv genom att genomföra 
en större studie där vi kunde vara med under minst ett år. Då kunde vi intervjua del-
tagarna under året och se om upplevelser och förväntningarna utvecklas till något 
positivt eller negativt. Vi skulle kunna ställa samma frågor till deltagarna under över-
gången alltså på våren som vi skulle kunna göra på hösten när de anses vara inskola-
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de och klara i förskoleklassen. Det skulle vara intressant att intervjua de barn som på 
hösten börjat i förskoleklassen och undersöka hur de upplevde övergången från för-
skolan till förskoleklass.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 
 
 
Bästa pedagog! 
 
Vi, Solveig Almroth och Hanna Heikkinen, är två lärarstudenter som går vår sjunde 
och sista termin av lärarutbildning med inriktning mot tidigare år vid Mälardalens 
Högskola. Just nu håller vi på att skriva ett examensarbete inom pedagogik på 15 
högskolepoäng. Vi skall skriva vårt arbete om hur pedagoger i förskolan och förskole-
klassen upplever att övergången från förskola till förskoleklass fungerar och hur Ni 
förbereder barnen inför övergången.  
 
Vi är därför tacksamma om vi kan besöka och intervjua er om Era tankar och åsikter 
om hur ni upplever övergången.  
 
Intervjun kommer att ske i grupp med 3 pedagoger och vi två intervjuare. Vi beräknar 
att intervjun kommer att ta ca 1 timme.  
 
All material som samlas in under intervjun kommer endast att användas i vårt exa-
mensarbete. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det kommer alltså inte 
att framstå vilka som deltar. Deltagandet kommer att ske helt frivilligt och kan avbry-
tas när som helst.  Vi kommer att spela in intervjun med hjälp av en diktafon för att 
inte gå miste om väsentlig information.  
 
Vi kontakter er under vecka 44. 
 
Önskar ni mer information om intervjun eller examensarbetet får du  gärna höra av 
dig till någon av oss som skriver uppsatsen, antingen på telefon eller mejl. 
 
Tack på förhand! 

 

Solveig Almroth   Hanna Heikkinen 
Tel: 0706-40 50 45   Tel: 0739-54 21 58 
Mail adress: sah03001@student.mdh.se       Mail adress:hhn04006@student.mdh.se  
 
Handledare: 
Tuula Vuorinen 
Tel: 021-15 17 86 
Mail adress: tuula.vuorinen@mdh.se  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
 
 
Denna frågeguide användes i intervjuerna av respondenterna både i förskolan och 
förskoleklass.  
 
 
Frågeguide vid intervju 
 
1. Beskriv hur samverkan och samarbetet ser ut för er? 

2. Hur förbereder ni barnen för övergången från förskola till skola? 

3. Hur sker övergången i praktiken? 

4. Vilka aspekter spelar in när övergången/mottagandet fungerar som bäst? 

5. Vilka förväntningar har ni på barnen inför övergången? 

6. Finns det några speciella material som följer med vid övergången? 

7. Vilken information är relevant att ge/få vid övergången? 

8. Vilken roll har föräldrarna vid övergången? 

9. Vilken roll har du som pedagog vid övergången? 

10. Vad gör ni inte förskoleklassen som görs i förskolan? 

11. Vad gör ni inte förskolan som görs i förskoleklassen? 

12. Finns det några faktorer som kan spela in i en övergång? 

13. Har ni något att tillägga? 

 


