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Idén till att undersöka samverkan mellan förskola och förskoleklass grundade sig på 
ett egenintresse, då jag uppmärksammade att verksamheterna inte hade någon 
märkbar kontakt med varandra, i samband med mitt eget barns övergång. Mot denna 
bakgrund, var syftet med studien att undersöka hur samverkansarbetet ser ut mellan 
tre förskolor och tre förskoleklasser. Genom kvalitativa intervjuer ville jag ta del av 
pedagogers tankar, erfarenheter och åsikter kring området. Jag ämnade undersöka 
vilka möjligheter och svårigheter det kan finnas med ett samverkansarbete. 
Resultatet visade, att den samverkan som enligt läroplanerna ska föreligga, är 
bristfällig och i vissa fall obefintlig. Av resultatet framgick att pedagogerna har en 
medvetenhet om samverkansarbetets fördelar och en önskan om ett bättre 
samarbete, men att arbetet är svårt att realisera i praktiken. Slutsatsen var att 
området är mycket komplext, med många påverkansfaktorer. Det finns en vilja till att 
samverka, men det avstånd som tidigare fanns mellan förskola och skola har istället 
flyttats och hamnat mellan förskola och förskoleklass, trots att ambitionen med 
förskoleklassens tillblivelse var att överbrygga avståndet. 
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1. Inledning 
Idén om att undersöka rutinerna för barns övergång mellan förskola och 
förskoleklass uppkom i samband med att mitt eget barn lämnade förskolan för att 
börja i förskoleklass. Varför fanns där ingen samverkan? Fanns det ens någon 
kontakt mellan förskola och skola? Skedde kontakten internt, utan vårdnadshavarnas 
vetskap? Dessa frågeställningar väckte min nyfikenhet och ur ett egenintresse började 
jag att undersöka om andra i min omgivning hade liknande erfarenheter. Det jag 
upptäckte var att rutinerna för övergång tycks variera mellan olika förskolor och 
skolor. Genom mina bekantas utsagor och genom internetsökningar fick jag 
kännedom om att de flesta förskolor och skolor har en plan för hur övergången ske, 
men att denna plan inte efterföljs i samma utsträckning mellan olika förskolor och 
skolor. Min fråga blev då: är detta något som bestäms individuellt i respektive 
förskola/skola, eller är det så att det faktiskt finns bestämmelser kring övergången, 
men att vissa verksamheter helt enkelt bortser från dessa, alternativt ”ruckar” på 
bestämmelserna? Jag vände mig till läroplanerna. I förskolans läroplan (Lpfö98/10, 
Skolverket, 2010) presenteras riktlinjer gällande samverkan mellan förskola, 
förskoleklass, skola och fritidshem. 

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. Samarbetet ska utgå ifrån de nationella och lokala mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (s.13). 

Vidare beskrivs, i förskolans läroplan, riktlinjer kring förskollärarens och arbetslagets 
ansvar. 

Förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola 
och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa verksamheter. 

Arbetslaget ska  

 utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem 
samt samverka med dem, och 

 tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje 
barns behov av stöd och stimulans (s.14). 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11, Skolverket, 
2011) finns även där övergripande mål och riktlinjer kring övergång och samverkan. 

/…/För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 
också sträva efter att nå ett förtroendeingivande samarbete med förskolan /…/ (s.16). 

Läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och berörda 
skolformer (s.16). 

Den första slutsatsen som går att dra, utifrån vad läroplanerna säger, är att någon 
form av samarbete och samverkan ska föreligga mellan verksamheterna. Det finns 
riktlinjer i respektive läroplan kring samarbete och samverkan mellan 
verksamheterna, men inga tydliga beskrivningar angående hur detta ska ske. Det är, 
enligt min tolkning, ett strävansmål som bestäms inom respektive verksamhet.  

I min föräldraroll och under studietiden på min verksamhetsförlagda utbildning har 
jag erfarit och upplevet vikten av samverkan dels mellan den enskilda verksamheten 
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och föräldrar, men även internt mellan pedagoger på samma arbetsplats samt mellan 
pedagoger verksamma inom samma enhet/område. Dock har jag inte 
uppmärksammat samma typ av samverkan mellan förskola och förskoleklass.  
Artikeln Bygg en bro mellan förskola och förskoleklass (Lärarnas nyheter, 2004) 
belyser just denna problematik. Förskoleklassen har många gånger beskrivits som en 
bro mellan förskola och skola, men hur ser då bron mellan förskola och förskoleklass 
ut? Det glapp som tidigare fanns mellan förskola och skola lappades igen med hjälp 
av införandet av förskoleklassen, men hur åtgärdas då det nya glappet som uppstått 
mellan förskola och förskoleklass? 

Övergång och samverkan mellan verksamheterna kan, som forskningsfält, 
undersökas ur ett flertal perspektiv; ett barnperspektiv, ett föräldraperspektiv, ett 
pedagogperspektiv eller ett ledningsperspektiv. För att avgränsa min studie har jag 
valt att främst inrikta mig på pedagogers perspektiv. Utgångspunkten i mitt 
examensarbete blir således att undersöka hur övergång och samverkan mellan 
verksamheterna kan se ut i praktiken, utifrån ett pedagogperspektiv. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur samverkan ser ut mellan tre förskolor och tre 
förskoleklasser. Jag kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 Hur sker samverkan mellan verksamheterna, med fokus på övergången? 
 Hur upplever pedagogerna att samverkan fungerar? 
 Vilka möjligheter/svårigheter ser pedagogerna med samverkan? 
 Hur ser pedagogerna på samverkandets utvecklingspotential? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Förskola. Förskolan är en egen, frivillig, skolform för barn mellan ett och fem år. 
Förskolan styrs av skollag och Läroplan för förskola – Lpfö 98/10 
(http://www.skolverket.se/). 

Förskoleklass. Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. Den infördes 
1998 och styrs av skollagen och de två första delarna av Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr11 (http://www.skolverket.se/). Innan år 
1998 användes ofta begreppen sexårsverksamhet, sexårsgrupp eller ”lekis”. 

Samverkan och samarbete. Norstedts svenska ordbok (1999) definierar begreppet 
samverkan som ett ”gemensamt handlande för visst syfte” (s. 953). I min studie 
kommer begreppet även innefatta kommunikation, erfarenhetsutbyte och interaktion 
mellan verksamheterna. I läroplaner och litteratur används ibland även begreppet 
samarbete, ofta som en synonym till samverkan. Min tolkning av de två begreppen är 
att samverkan innebär en mer organisatorisk kontakt mellan parterna, som inte 
alltid måste innebära fysiska möten, medan samarbete är en mer intim och nära 
arbetsform, där parterna samordnar sig för att nå ett gemensamt mål. 

Integration. I litteraturen och i tidigare studier förekommer ofta begreppet 
integration eller integrationsarbete. I Norstedts svenska ordbok (1999) förklaras 
begreppet som en ”sammansmältning av olikartade delar till en helhet ofta med 
tonvikt på utjämning av skillnader /…/” (s.489). Min tolkning av begreppet, utifrån 
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studiens ämnesområde, är att integration innebär att parternas arbetssätt, pedagogik 
och olika synsätt möts och skapar en samsyn. Davidsson (2000) ger en liknande 
beskrivelse, att integration ”innebär att man vill överbrygga skillnader för att 
åstadkomma kontinuitet för barnet i samband med stadieövergångar” (s.42). Hon 
menar att denna integration omfattar både administration, lokaler och pedagogik. 

2. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag presentera en teoretisk bakgrund utifrån litteratur 
relevant för ämnet, samt för vad tidigare studier och forskning har visat. 

2.1 En tillbakablick 
Det finns många ordspråk och talesätt som menar att vi måste känna till det 
förflutna, för att kunna förstå nuet och forma framtiden. För att förstå dagens 
relation mellan förskola och förskoleklass, kan det vara relevant att ge en historisk 
bild av hur de två verksamheterna har sett ut tidigare. Davidsson (2002) beskriver att 
förskolan och skolan har sina rötter i olika traditioner. Det är två olika samhälleliga 
institutioner, som växt fram utifrån olika syften, behov och uppdrag. När vi studerar 
samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna är det också viktigt att studera 
institutionernas olika ursprung och framväxt, menar Davidsson. Gemensamt för 
förskola och skola är att de både etablerades under 1800-talet, då industrialismen 
bidrog till en förändrad samhällsutveckling, vilket i sin tur ställde andra krav på 
medborgarna och deras livssituationer. Davidsson betonar dock, att trots denna 
gemensamma grund, har de två institutionernas framväxt skett parallellt med 
varandra, på grund av skilda ideologier, ekonomier och politiska perspektiv. Då syftet 
med den här studien är att undersöka kontakten mellan förskola och förskoleklass, 
kommer fokus att ligga på dessa två verksamheters upprinnelse, någon närmare 
efterforskning i skolans uppkomst och utveckling kommer ej att ske. 

2.2 Förskolans framväxt 
Den första ”förskolan” i Sverige var barnkrubban, som inrättades år 1854. Behovet av 
att upprätta denna form av institution uppkom då allt fler kvinnor började 
yrkesarbeta och inte längre kunde stanna i hemmet, med sina barn. Det fanns ett 
allmänintresse av att upprätta en omsorgsinstitution, då många var missnöjda med 
den dåvarande fattigvården och det faktum att barnen skulle få ta hand om sig själva 
då mödrarna var tvungna att arbeta för försörjning. Den borgliga delen av samhället 
såg också en risk med att barnen blev utan omsorg, då den nya generationen 
förutspåddes bli förslappad och oförståndig. Barnkrubbans främsta uppgift blev att 
tillhandahålla omsorg, fostran och fullvärdig kost. Den hade inget uttalat ansvar för 
att utbilda eller driva en pedagogisk verksamhet, utan fungerade mer som en 
välgörenhetsinrättning, med ansvar för just moralisk fostran och tillsyn. Personalen 
som arbetade på barnkrubborna hade en underordnad ställning i samhället, då de var 
outbildade och hade låg klasstillhörighet (Munkhammar, 2001). Dahlberg, Moss och 
Pence (2001) beskriver att den tidiga förskolan blev ett substitut för hemmet, en 
reproduktion för den moderliga omvårdnaden. Trots att mödrarna såg barnkrubban 
som en förutsättning för att kunna försörja sig och sina barn, innebar det också att de 
förlorade ansvaret för barnens fostran. 

Parallellt med barnkrubborna växte barnträdgårdarna fram. Barnträdgårdarnas 
framväxt grundar sig dock på helt andra behov och syften, än barnkrubborna. 
Barnkrubborna kan ses som en institution för de fattiga arbetarnas barn, medan 
barnträdgårdarna var ämnade åt de borgliga barnen. Barnträdgårdarna hade ett mer 
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pedagogiskt uppdrag, där barnen skulle få chans till att stimuleras och utvecklas, 
undertiden som mödrarna gavs chans till vila och egna fritidsintressen. De kvinnor 
som arbetade på barnträdgårdarna var ogifta, borgliga kvinnor, som drevs av att 
skapa sig ett verksamhetsfält utanför hemmet. Till en början utbildades kvinnorna i 
Tyskland, men senare erbjöds utbildningen även i Sverige. I och med att kvinnorna 
blev utbildade, fick de således större makt, status och inflytande. Även om 
barnträdgårdarna liksom barngrubborna sågs som ställföreträdande hem, utgjorde 
lärarinnorna inte ett hot mot moderns fostran av sina barn, då lärarinnornas 
utbildning, kunskaper och undervisning motsvarade makthavarnas syn på fostran 
(Munkhammar, 2001).  

Under tidigt 1900-tal började även arbetarbarnen få tillträde till barnträdgårdarna 
Det bildades folkbarnträdgårdar, med ett pedagogiskt arbetessätt som liknade de 
borgliga barnträdgårdarna. Lärarinnorna i barnträdgårdarna började dessutom visa 
intresse för barnkrubborna och också där utvecklades det pedagogiska arbetet 
(Davidsson, 2001, Munkhammar, 2001). Det började utformas en mer enhetlig 
verksamhet, som var till för alla barn. Barnkrubborna och barnträdgårdarna drevs 
inom en privat och frivillig sfär, som bekostades av rika privatpersoner och 
välgörenhetsorganisationer. Först under 1940-talet började staten att bidra till 
finaniseringen (Davidsson, 2001). I och med den snabbt framåtskridande 
samhällsutvecklingen, fler yrkesarbetande kvinnor och högre krav på utbildning, 
uttrycktes också högre krav på institutionerna och deras pedagogiska uppdrag. 
Verksamheterna var inte längre en privat angelägenhet, utan började ses ur ett mer 
samhälleligt och offentligt perspektiv (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). 

Politikern Alva Myrdal var en person som hade stort inflytande i debatten om 
barnomsorg och stat. Hon strävade mot en enhetlig syn på individ, hem och 
samhälle. Hon ville förena barnkrubborna och barnträdgårdarna till en 
storbarnkammare och skapa ett enhetligt system, finansierat av stat och kommun 
(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 1938 genomfördes en statlig utredning om 
barnomsorgen och därefter fastslogs att verksamheten för heldagsomsorg skulle 
benämnas daghem och verksamheten som erbjöd några timmar av mer pedagogisk 
karaktär skulle benämnas lekskola. Ackesjö (2011a) beskriver utvecklingen av ett 
delat ansvar mellan lärarna, där daghemmets lärare ansvarade mer för omsorg och 
lärarna i lekskolan hade ett mer pedagogiskt uppdrag. I barnstugeutredningen på 
1970-talet framhölls det att barnomsorgen behövde stärka sin pedagogiska roll, och 
inte enbart verka som en omsorgsinstitution. Barnstugeutredningen kom med 
förslaget om att ena dessa två verksamheter till en gemensam förskola, med 
åldersblandade grupper, men där de äldre barnen (sexåringarna) skulle få mötas i 
tvärgrupper, för att få ett mer pedagogiskt utbyte och skolförberedande undervisning. 
Förslaget gick igenom och den gamla lekskolan fick namnet deltidsgrupp, men ingick 
nu i förskolan. 1975 kom lagen om allmän förskola för alla sexåringar, vilket innebar 
att alla kommuner blev skyldiga att tillhandahålla plats för dessa barn, minst 525 
timmar samma år de fyllde sex år. 1991 tog regeringen beslutet att införa en flexibel 
skolstart, det vill säga att alla sexåringar fick möjlighet till att börja skolan. Ackesjö 
skriver, att trots den flexibla skolstarten var det bara ett fåtal föräldrar som lät sina 
sexåringar börja skolan, majoriteten valde att ha barnen kvar i förskolan.  

2.3 Förskoleklassens framväxt 
Lämplig ålder för skolstart har diskuterats sedan 1842, då den obligatoriska 
skolplikten infördes. Att börja skolan innebär högre krav på barnet och det har 
genom tiderna funnits delade meningar om när ett barn är mogen nog för detta ökade 
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ansvar (Johansson, 2000). Skolmognadsdiskussionen var inte en intern diskussion 
mellan lärare, utan dessa frågor behandlades på politisk nivå, där även 
barnpsykologisk forskning togs i beaktande, för att ge kunskap om barns 
mognadsprocesser. Under 1940–50-talet utvecklades hjälpmedel, olika mätmetoder, 
som skulle underlätta vid bedömningen av barns skolmognad. Pedagogerna använde 
sig av ett iakttagelseformulär för att, bland annat, mäta barns ordförråd. Dessa 
skolmognadsprov ledde således till ett urvalsförfarande, där vissa barn ansågs redo 
för skolstart, medan andra barn fick vänta tills de var mogna nog. Denna gallring av 
barn ifrågasattes dock, främst av förskollärare men också av forskare, som ansåg att 
urvalsförfarandet var osäkert och många gånger ledde till felaktiga avgöranden 
(Ljungblad, 1979, Kärrby, 2000).  

Debatten kring skolmognad fortlöpte under många år. Vissa propagerade för sänkt 
skolålder, då de menade att sexåringarna inte blev tillräckligt stimulerade i lekskolan, 
medan andra hävdade motsatsen, att en aktiv sexåring inte är mogen för 
stillasittande arbete i skolan. Ljungblad (1979) beskriver motionerna, gällande sänkt 
skolpliktsålder eller allmän förskola för sexåringar, som en följetång. Först under 
1970-talet vändes det på frågan om barns skolmognad och frågeställningen blev 
istället ”när är skolan mogen att ta emot alla barn som enligt lag har rätt till 
skolundervisning vid sju års ålder?” (Kärrby, 2000, s.14). På 1970-talet avskaffades 
skolmognadsproven och istället diskuterades inskolningsmetoder. Begreppet 
skolmognad fortsatte dock användas (Forsberg & Lindberg, 2010). Diskussionen om 
huruvida sexåringarna skulle vara i förskola eller i skola handlade emellertid inte 
enbart om skolmognadsfrågan. Under 1980-talet var barnantalet i skolklassarna låga 
och det kom att bli en ekonomisk fråga då skolan hade outnyttjade resurser, där en 
sänkt skolstartsålder skulle innebära att dessa resurser kom till nytta (Munkhammar, 
2001). Munkhammar beskriver att frågan om lämplig ålder för skolstart har utgått 
ifrån olika aspekter, dels ekonomiska, politiska och samhälleliga motiv, men också 
ifrån en förändrad kunskaps- och lärandesyn. 

I och med att den flexibla skolstarten infördes 1991, väcktes en ny debatt mellan de 
som förespråkade en tioårig, obligatorisk grundskola och de som var emot detta. 
Resultatet blev att dessa två politiska parter enades i ett beslut om att införa en ny, 
frivillig skolform för sexåringar: förskoleklassen. (Ackesjö & Persson, 2010). År 1998 
infördes förskoleklassen, som en egen skolform, om än en frivillig sådan, utan egen 
läroplan. Ackesjö (2011a) beskriver hur förskoleklassens tillblivelse går att betrakta 
ur två olika perspektiv, dels ett ekonomiskt perspektiv, som beskrevs ovan, där 
skolans outnyttjade lärarresurser och lokaler kom till användning. Det andra, och 
kanske mest framträdande och omdiskuterade perspektivet var att förskoleklassen 
skulle överbrygga glappet mellan förskola och skola, som en bro mellan 
verksamheterna. Förskoleklassen skulle varken vara förskola eller skola, utan 
utveckla en egen skolförberedande pedagogik, med influenser av de två andra 
verksamheterna.  

2.4 Kulturmöten och samverkansproblematik 
Som tidigare nämndes har förskola och skola uppstått ur två skilda kulturer, med 
olika traditioner. Förskolan har historiskt sett ansvarat för omsorg och skolan för 
lärande, en föreställning som i mångt och mycket lever kvar, trots förskolans ökade 
pedagogiska uppdrag. Även läraridentiteterna inom respektive verksamhet skiljer sig 
åt, då de olika yrkesgrupperna i många fall har skilda utbildningar, som i sin tur bär 
på skilda traditioner (Ackesjö, 2010).  I och med införandet av förskoleklassen, var 
ambitionen att sammanföra dessa två traditioner och minska avståndet, både 
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gällande verksamheternas utformning och de olika yrkesgrupperna. Inför 
förskoleklassens tillblivelse uppmärksammades problemområdet kring 
verksamheternas integration och mötet mellan olika pedagogiska traditioner. I 
Regeringens proposition 1997/98:6  (1997) beskrivs hur de olika traditionerna kan 
ses som ett hinder för samverkan, men att det är relevant att målinriktat arbeta för en 
förändring. 

 
Förskolan och skolan har utvecklats ur skilda pedagogiska traditioner. Integrationens 
syfte är att förskola och skola skall komplettera varandra, i den bemärkelsen att 
förskollärare och grundskollärare ömsesidigt bidrar med sitt professionella kunnande 
och sina traditioner. I det pågående utvecklingsarbetet kring samverkan och integration 
mellan förskola och skola är det tydligt att det handlar om ett möte mellan olika 
kulturer. Detta möte är givetvis långt ifrån oproblematiskt. För att en verklig integration 
skall komma till stånd räcker det inte med att enkelt ta det bästa ur varje verksamhet. 
Mötet mellan förskola och skola, där också fritidshemmen spelar en viktig roll, kan 
enligt vår mening frigöra pedagogisk utvecklingskraft som förnyar alla de pedagogiska 
verksamheterna för barn och unga och ger nya förutsättningar för utveckling och 
lärande (s.42).  

I samma proposition beskrivs vikten av samsyn, dialog och ett holistiskt 
förhållningssätt mellan verksamheterna. 

För att uppnå en långsiktig utveckling av såväl förskolan som skolan måste ett 
förändringsarbete ta sin utgångspunkt i en helhetssyn på barnet, på kunskap och 
lärande. Ett sådant förändringsarbete förutsätter en medveten strävan efter att nå en 
verklig mötesplats där förskola och skola omfattar en enhetlig syn på det lärande barnet, 
pedagogens roll och på det pedagogiska arbetet och som bygger på en gemensam 
värdegrund. Ett gemensamt måldokument till grund för verksamheten i förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet är en viktig förutsättning för ett sådant utvecklingsarbete. 
Därtill krävs ett levande samtal mellan de professionella i verksamheten kring 
grundläggande centrala begrepp och hur dessa skall och kan ta gestalt i praktiken (s.43) 

Även i Skolverkets publikation Förskoleklassen – en klass för sig (2006) framhålls 
förskoleklassen som en viktig länk mellan förskola och skola. I förskoleklassen ska 
barnen på ett mjukt sätt socialiseras in i skolans värld. Verksamheten ska bibehålla 
förskolans lekfulla pedagogik men samtidigt vänja barnen vid skolans klimat, miljö 
och ökade ansvar. Texten beskriver att 

i förskoleklassen ska två kulturer, två främmande världar mötas och smälta samman och 
verksamheten därigenom befruktas. Där ska olika yrkesgrupper sammanstråla. 
Grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger ska alla verka inom sina respektive 
kompetensområden. I arbetet ska hinder och barriärer rivas, yrkesstatus utjämnas, 
inspiration inhämtas och förståelsen för kollegornas arbetsuppgifter och kunskaper öka 
(s.7).  

Den diplomatiska lösningen att införa förskoleklassen, som en arena för integration 
mellan förskola och skola har dock inte visat sig vara helt problemfri. Trots 
styrdokumentens direktiv om samverkan, samarbete och integration påvisar flertalet 
studier att arbetet är svårt förverkliga i praktiken (Ackesjö, 2011a, Kärrby, 2000, 
Davidsson, 2002). Det framträder en komplex bild av faktorer som har en ogynnsam 
effekt på den önskade integrationen och det eftersträvansvärda samverkansarbetet. 
Den ursprungliga bilden av förskoleklassen som en bro mellan verksamheterna 
förefaller i praktiken mer som ”en ö, ett ingenmansland, ett gränsland, ett väntrum 
eller en gråzon” (Ackesjö, 2010, Ackesjö, 2011a, Ackesjö, 2011b). De djupt rotade 
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traditionerna och skillnaden mellan olika yrkesidentiteter tycks klamra sig fast på 
många håll (Davidsson, 2002, Ackesjö, 2010).  

Ett av de dilemman, som går att härleda ur traditionsaspekten är att förskoleklassens 
verksamhet har en tendens att skolifieras. Trots att skolformen var ämnad att till att 
skapa en ny pedagogik, har det visat sig att skolans arbetssätt har ett stort inflytande 
på förskoleklassens arbetssätt. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver att 
skolkulturen är dominerande och att maktrelationerna påverkar ett 
samverkansarbete negativt. Författarna hänvisar till tidigare studier, som påvisat att 
det finns en tydlig skillnad i status och prestige mellan yrkesgrupperna och att 
förskolor under integrationsförsök med skolan har tenderat att bli mer skollika. 
Förskolans verksamhet akademiseras, menar Dahlberg och Lenz Taguchi. Denna 
dragningskraft mot skolan är något som skildras i stor del av litteraturen. Såväl 
Kärrby och Lundström (2004), Ackesjö och Persson (2010) som Hjelte (2005) 
beskriver, att i och med att förskoleklassen lyder under skolans läroplan och ofta 
bedriver sin verksamhet i skolans lokaler, blir således verksamheten i många fall 
skolifierad. Den fysiska miljön i förskoleklassen är ofta skollik, barnen äter i 
skolmatsalen och vistas på skolgården. Inom ramen för denna 
skolifieringsproblematik uppkommer även frågor kring den pedagogiska åtskillnaden 
mellan verksamheterna, med betoning på lek kontra undervisning. I en 
projektrapport från Skolverket (2001) beskrivs hur leken får en underordnad 
betydelse, i och med att förskoleklassen anpassar sig till skolans koder. 

 
Efter de första två projektåren konstaterades att det snarare sker en utveckling mot en 
vuxenstyrd ”skolifiering” av den integrerade verksamheten och verksamheten i 
förskoleklass än en utveckling i reformens anda mot nya synsätt och arbetsformer med 
inriktning mot lek, skapande, experimenterande och utforskande. Också skolans mer 
ämnesinriktade kunskapssyn och organisering av verksamheten i raster och arbetspass 
tar i stor utsträckning över i förhållande till en mer sammanhållen barninriktad 
kunskapssyn och organisering (s.9). 

 Även Ackesjö och Persson (2010) redogör för att leken i förskoleklass ofta fungerar 
som en utfyllnad och inte som en del av en arbetsmetod. Sålunda blir leken, i mångt 
och mycket, schemalagd utefter de andra schemalagda arbetspassen. Författarna 
refererar till en tidigare studie, som stödjer dessa antaganden om skolifiering: 

 

Den ökade »skolifieringen» av verksamheten i förskoleklass har enligt författarna 
bidragit till att det numera är steget mellan förskola och förskoleklass som utgör 
skolstarten för barnen (s.144). 

 
Ytterligare stöd för dessa åskådningar erhålls i artikeln Bygg en bro mellan förskola 
och förskoleklass (Lärarnas Nyheter, 2004), som nämndes i denna studies inledning. 
Artikeln redogör för ett projekt som genomförts av Myndigheten för skolutveckling, 
där det i projektet har framkommit att det glapp som tidigare fanns mellan 
förskoleklass och skola har minskat, samtidigt som problemet har flyttats ned ett steg 
och istället orsakat ett glapp mellan förskola och förskoleklass. Samverkan och 
kontakten mellan förskoleklass och skola har utvecklats åt ett positivt håll, mycket på 
grund av att förskoleklasser befinner sig under skolans tak. Hjelte (2005) menar att 
dessa fysiska förutsättningar spelar en avgörande roll ur ett samarbetsperspektiv. 
Han hänvisar till tidigare studier som bekräftar detta: 
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Gran (1982) menar att geografiska avstånd försvårar möjligheter till samarbete genom 
att det föder ett behov av speciella arrangemang för förflyttningar mellan 
verksamheterna. På motsvarande sätt skapar geografisk närhet mellan verksamheterna 
möjligheter till flexiblare samverkan. Wiechel (1994) menar i likhet med Gran att 
lokalers läge har stor betydelse för samverkan och att avstånd mellan verksamheter kan 
skapa svårigheter vid förflyttning. De bästa förutsättningarna har enligt författaren 
funnits när förskolans och skolans lokaler har funnits under samma tak (s.28). 

 

Utifrån litteratur och tidigare studier går det följaktligen att urskilja en mängd olika 
faktorer som påverkar samverkansarbetet mellan verksamheterna. Dels den 
”kulturkrock” som kan uppstå mellan verksamheter och yrkesidentiteter, dels fysiska 
och geografiska förhållanden. I litteraturen framkommer även andra faktorer som 
hindrar utvecklandet av samverkan. I flera genomförda studier visar det sig att 
upplevelsen av tidsbrist och otillräcklig planeringstid ofta anges som en förklarning 
till ett begränsat samverkansarbete. Det framkommer att många lärare, i såväl 
förskola som förskoleklass, upplever brister i de organisatoriska strukturerna och att 
ledningen inte tar detta på allvar. Det ges inte utrymme till gemensamma möten och 
det råder ovisshet i vad som förväntas av lärarna (Munkhammar, 2001, Ackesjö, 
2011a, Hjelte, 2005, Brorman, 2000). Brorman (2000) redogör för att det i tidigare 
samverksamprojekt har framkommit att det krävs ett mer omfattande 
ledningsansvar, ökade resurser och ett bättre stöd, för att en pedagogisk och social 
integration ska ske. Även Ackesjö (2011a) beskriver hur lärare i sin studie menar att 
såsom verksamheterna idag är organiserade, är de inte anpassade för samverkan. 

2.5 Sekretess och samverkan 
Ytterligare en faktor som har betydelse för ett samverkansarbete mellan förskola och 
förskoleklass är lagen om sekretess. Sandström, Hilborn, Larsson och Winberg 
(1998) påpekar att trots att både förskola och förskoleklass lyder under skollagen, så 
är de skilda skolformer och det råder skillnader i sekretessgrad. I förskolan lyder 
stark sekretess vilket innebär att  

man får inte berätta något eller lämna ut en handling, om man inte är övertygad om att 
det kan ske utan att det medför någon form av men för den som uppgiften rör (s.14). 

I förskoleklassen råder mindre stark sekretess, där huvudregeln lyder: 

/…/uppgiften är offentlig men att den skall hemlighållas, om man kan anta att ett 
röjande av uppgiften innebär någon form av men för den uppgiften rör (s.15). 

Författarna understryker, att även om sekretesslagarna är till för att skydda enskildas 
personliga förhållanden så orsakar de samarbetssvårigheter, främst mellan förskola 
och förskoleklass, där sekretess råder mellan verksamheterna. Mellan personalen i 
förskoleklass, fritidshem och i skola råder dock ingen sekretess, då de räknas som ett 
arbetslag. Det finns emellertid sätt att kringgå sekretessen, förklarar författarna. 
Samtycke bryter alltid sekretess. Om den enskilde själv eller den enskildes 
vårdnadshavare lämnar samtycke får uppgifter lämnas ut, både skriftlig och/eller 
muntligt. I de fall då samtycke ej medges, går det att göra en menbedömning.  

Vid en menbedömning skall utgångspunkten vara hur man tror att den berörda 
personen eller hans närstående skulle uppleva det om uppgiften lämnades ut (s.15). 

Om en menbedömning visar att ett utlämnande av uppgifter kan orsaka men, finns 
det möjlighet att tillämpa generalklausulen. Den gäller i de fall då det är  



9 
 

 

/…/uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det 
intresse som sekretessen ska skydda /…/ (s.15-16).  

Enligt Bengtsson och Svensson (2011) är reglerna kring sekretess väldigt komplexa 
och svårtolkade. De menar det kan uppstå dilemmen i och med att det i dagens läge 
finns en förväntan på att personal inom förskola, skola och fritidshem ska samarbeta 
både med varandra och med andra myndigheter, samtidigt som enskildas integritet 
ska skyddas. Här menar författarna att det är relevant att all personal är insatt i och 
känner sig säker på vad som gäller. De betonar även att samarbetet med föräldrarna 
spelar en viktig roll, att föräldrarna ska känna ett förtroende för personalen. I de fall 
då personalen upplever att barnet kan gynnas av att sekretessbelagda uppgifter förs 
vidare, är föräldrarnas samtycke sekretessbrytande. För att skapa en god samverkan 
mellan olika skolformer, blir således en god föräldrasamverkan högst betydelsefull.  

2.6 Förutsättningar för samverkan 
Hittills har det presenterats en relativt dyster bild kring samverkansmöjligheterna 
mellan verksamheterna. Vilka är då framgångsfaktorerna för en ökad integration? 
Ackesjö (2006) refererar, i sin rapport Det är ju inget vi bett om…, till tidigare 
studier som redogör för faktorer som är avgörande för integrationsarbete. 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att det krävs en samsyn hos de olika 
lärarkategorierna, gällande synen på människor och kunskap. Denna samsyn går inte 
att beordra fram, utan förutsätter att det finns en samarbetsvilja hos respektive 
yrkesgrupp. Detta med vilja är något som även Brorman (2000) understryker. Hon 
hänvisar till Wiechel (SOU 1994:45) som i en översikt av olika samverkansprojekt har 
uppmärksammat att just viljan till samverkan och samarbete är en 
grundförutsättning.  
 
För att skapa ett gott, informellt samarbete fordras det dock gemensamt framtagna 
mål-och metoddokument, vilket i sin tur kräver att ledning och chefer tar ett större 
ansvar för att dessa ska skapas och upprätthållas (Ackesjö, 2006). Även 
Munkhammar (2001) har med utgångspunkt från sina och andras studier dragit 
slutsatsen att det krävs mer tid och utrymme för gemensam planering, bättre 
kunskap och insyn i andra verksamheter samt ett starkt och tydligt ledarskap. 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) diskuterar värdet av att skapa en gemensam 
mötesplats och att samtliga parter måste sträva efter att nå detta. De betonar att det 
är relevant att synliggöra och medvetandegöra de olikheter som finns mellan förskola 
och skola, gällande barnsyn, kunskapssyn och traditioner. Det är först när dessa 
skillnader blottas och diskuteras, som yrkesgrupperna kan mötas i ett gemensamt 
synsätt och istället dra nytta av olikheterna och upptäcka hur verksamheterna kan 
komplettera varandra.  
 
Liknande resonemang förs fram i en australiensisk artikel (Skouteris, Watson & Lum, 
2012) där författarna lyfter området i ett internationellt perspektiv. De menar att 
samarbetet mellan olika yrkesgrupper kan vara avgörande för barns utveckling. De 
hävdar att ett väl fungerande samarbete mellan olika verksamheter gynnar såväl 
barn, som föräldrar och lärare, då barnets skolgång blir mer sammanhängande. De 
ser risker med det glapp som uppstår mellan stadieövergångar, då många barn har 
svårt att anpassa sig till den nya miljön. I artikeln framkommer, att det i en isländsk 
studie har visat sig att samverkan mellan verksamheterna främst sker då det gäller 
barn med speciella behov. Författarna menar att denna typ av samverkan behövs för 
alla barn. De betonar att det krävs mer forskning kring ämnet, tydligare planer och 
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hållbara samverkansprogram för att kunna utveckla samarbetet mellan lärare 
(Skouteris, Watson & Lum, 2012). 

 
A child’s transition from preschool to primary school is not a single event of change that 
has only immediate consequences. A child’s success or failure in adapting to the 
changing context of formal schooling has the potential to shape their educational and 
social-emotional futures. To best aid this transition, it is proposed that a meaningful 
collaboration be developed between preschool teachers and primary school teachers, 
with a relationship based upon mutual trust and respect. While this proposal seems 
ideal, rigorous and systematic research is needed to investigate exactly how successful 
implementation of teacher collaboration across the early years of schooling can be 
achieved for the best educational outcomes in children (s.84).  

 

Av vad litteratur och forskning påvisar går det att urskilja, att för att få till stånd ett 
väl fungerande samverkansarbete fodras det mer formella riktlinjer för att 
konkretisera utvecklingsarbetet. Det krävs en stark och engagerad ledning, 
gemensamma mål och framförallt tid, utrymme och vilja till att diskutera detta.  

2.7 Sammanfattning 
För att undersöka hur samverkan mellan förskola och förskoleklass ser ut i praktiken, 
är det relevant att först sätta sig in i en teoretisk bakgrund. Via litteratur och tidigare 
studier har ämnesområdet visat sig vara mycket komplext. Det går att urskilja en 
mängd olika faktorer som påverkar ett samverkansarbete mellan de två 
verksamheterna. Här följer ett antal punkter som sammanfattar de hinder och 
förutsättningar som finns för samverkan: 

2.6.1 Hinder 

 Historiska skillnader i tradition och kultur. 
 Motsättningar mellan yrkesidentiterer. 
 Skilda synsätt på barn/människor och kunskap.  
 Skolifiering av förskoleklassen  
 Tidsbrist och begränsad planeringstid 

 Geografiska förhållanden 

 Organisatoriska brister och bristande ansvar/stöd hos ledningen. 
 Ovilja 

 Sekretess 

2.6.2 Förutsättningar 

 Samsyn, ökad kunskap om och insyn i den andra verksamheten. 
 Geografisk närhet mellan verksamheter 

 Tid och utrymme för gemensamma möten. 
 Tydliga och gemensamt utformade mål- och metoddokument. 
 Mer engagerad ledning och bättre organisatorisk planering. 
 Vilja till samverkan. 
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3. Metod  
I detta avsnitt följer en redogörelse för studiens metodologiska ansats, 
datainsamlingsmetod, urval av respondenter, samt databearbetning och studiens 
reliabilitet och validitet. Avslutningsvis redogörs för hur de etiska aspekterna har 
beaktats under studiens genomförande. 

3.1 Forskningsstrategi 
Då det var subjektiva åsikter och erfarenheter som eftersöktes, var studiens ansats av 
kvalitativ karaktär. Den kvalitativa forskningsmetoden har sina rötter i de 
humanistiska vetenskaperna och används då syftet är att synliggöra tankar, 
upplevelser och uppfattningar, i ett holistiskt perspektiv (Stukát, 2005). Stukát 
beskriver att kvalitativ forskning har för avsikt att lyfta förståelse och olika tolkningar 
av ett resultat. Det som karaktäriserar kvalitativ forskning, enligt Denscombe (2009), 
är ”ett intresse för innebörder och det sätt varpå människor förstår saker” (s.423) 
samt intresse för beteendemönster, sociala gruppers relationer och socialt 
konstruerad kunskap. Stukat (2005) beskriver hur kvalitativ forskning baseras på 
beskrivande ”mjukdata”, till skillnad från den kvantitativa forskningens objektiva och 
mätbara ”hårddata”. 

3.2 Datainsamlingsmetod och genomförande 
Utifrån studiens kvalitativa ansats utgjordes datainsamlingen av kvalitativa 
intervjuer med sex pedagoger. Då jag ämnade söka svar på ett visst antal 
frågeställningar (se bilagor), tillämpades det som Denscombe (2009) beskriver som 
semistrukturerade intervjuer. Föresatsen är att intervjuerna ska vara flexibla och 
öppna, där respondenterna får utrymme att, inom ämnesområdets ramar, fritt 
redogöra för sina upplevelser och erfarenheter. Fördelen med den här typen av 
intervjuer är att själva intervjun tenderar att flyta på naturligt, där respondenten på 
ett avspänt sätt kan besvara frågor och följdfrågor, samt få chans att reflektera under 
intervjuns gång. Nackdelen är dock att intervjun kan ta formen av ett vardagligt 
samtal, som svävar iväg och lämnar studiens syfte. Det kräver att jag som intervjuare 
bibehåller en struktur i intervjun, detta med hjälp av en frågeguide (Stukát, 2005).  

Före intervjuerna sändes ett missivbrev ut, till samtliga respondenter, där studiens 
syfte samt rent praktiska detaljer presenterades (se bilaga). Fem av sex intervjuer 
genomfördes på respektive pedagogs arbetsplats, i avskilt rum. Den sjätte intervjun 
genomfördes i ett grupprum på högskolan. Intervjuernas längd varierade från 15 till 
35 minuter. Inför intervjuerna hade jag skrivit ned studiens huvudfrågor och erbjöd 
respondenterna att läsa dessa, för att få en stunds reflektionstid. Samtliga 
respondenter avböjde, då de kände sig förberedda nog. Intervjuerna genomfördes på 
liknande sätt, men var av olika karaktär, då några respondenter gav relativt korta och 
sakliga svar, vilket krävde fördjupande följdfrågor för att täcka studiens syfte och 
frågeställningar. Andra respondenter gav längre, mer utförliga svar som tenderade att 
röra sig bort från ämnet. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon, 
vilket respondenterna förberetts på, via missivbrevet. Denscombe (2009) beskriver 
att ljudupptagningar har stora fördelar, då de erbjuder en permanent dokumentation, 
men att de ibland kan hämma informanterna, som hamnar i en obekväm situation. 
Detta var dock inget jag uppmärksammade hos informanterna i min studie. Samtliga 
intervjuer upplevdes, av mig, som avslappnade och okonstlade. Trots 
ljudupptagningen, valde jag att med hjälp av papper och penna notera enklare 
stödord, för de spontana tankar och reflektioner som uppkom hos mig under 
intervjuernas gång. 
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3.3 Urval 
Urvalet bestod av sammanlagt sex respondenter, varav tre verksamma i förskola och 
tre verksamma i förskoleklass. Valet grundade sig på vissa förutbestämda kriterier. 
Ett kriterium var att förskolorna skulle ingå i samma område/enhet, för att eventuellt 
kunna urskilja likheter/olikheter mellan verksamheternas sätt att samverka. Ett 
annat kriterium var att förskoleklasserna skulle ligga relativt geografiskt nära 
förskolorna, för att möjligtvis kunna få en överblick om, och i så fall hur, de 
samverkar. Urvalet av respondenter grundar sig på såväl ett subjektivt urval som ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Jag hade kännedom om ett antal pedagoger 
vars åsikter ansågs kunna vara relevanta för studien och kontaktade dessa för att se 
om det fanns något intresse i att delta i studien. Samtliga var villiga att medverka, 
men dock förkom två plötsliga bortfall och jag blev tvungen att hastigt kontakta två 
nya respondenter. Urvalet av dessa två respondenter skedde genom ett 
bekvämlighetsurval, då jag ”knackade dörr” på två verksamheter.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
Efter varje genomförd intervju lyssnades dessa noggrant igenom, samtidigt som 
minnesanteckningarna togs i beaktande och kompletterades med ytterligare 
anteckningar. Därefter transkriberades respektive intervju ordagrant, bortsett från 
vissa ”språkljud” och för studien oviktiga utsvävningar. Med ordagrant menar jag, att 
inga ord eller fraser byttes ut eller ändrades på sådant sätt att viktig information gick 
förlorad. I resultatdelen har vissa citat ”snyggats till” för att underlätta för läsaren. 
Denscombe (2009) menar att det ofta är nödvändigt att redigera det talade ordet, så 
att meningsuppbyggnad och ordföljd förefaller begriplig i skriven text. 

Transkriberingarna genomlästes flertal gånger, i syfte att urskilja samband och 
differenser i intervjusvaren. Under denna bearbetning utformade jag olika teman, 
baserade på områden som framträdde som gemensamma i svaren. Jag analyserade 
även om och hur dessa teman gick att koppla till studiens frågeställningar och syfte. 
Då studiens syfte var att undersöka samverkan mellan två olika typer verksamheter, 
valde jag dessutom att bearbeta och analysera svaren från förskolepedagogerna samt 
svaren från förskoleklasspedagogerna var och en för sig, för att sedan jämföra dessa 
med varandra med varandra. I resultatet kommer svaren från förskole- och 
förskoleklasspedagoger presenteras separat, under relevanta teman. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Gällande validitet och reliabilitet inom kvalitativa studier, får begreppen en annan 
innebörd än vid kvantitativa studier. Patel och Davidson (2003) menar att många 
kvalitativa forskare väjer att använda sig av andra begrepp, där begreppet förståelse 
ersätter begreppet validitet. Där den kvantitativa forskaren söker valida, mätbara 
resultat, söker den kvalitativa forskaren istället förståelse och insikt. Reliabiliteten i 
kvantitativ forskning handlar om att tillämpa tillförlitliga mätinstrument, där samma 
resultat kan påvisas om studien genomförs på nytt, oberoende av vem som genomför 
den. Inom kvalitativ forskning blir reliabiliteten således inte densamma, då 
respondenten kan ändra åsikt och därför ge andra svar om studien skulle genomföras 
på nytt. Tillförlitligheten skulle vara låg, ur ett kvantitativt perspektiv. För att öka 
studiens reliabilitet kräver det, enligt Denscombe (2009) att forskaren tydligt redogör 
för forskningsprocessens delar och detaljer (metod, analys, beslut). Stukát (2005) 
beskriver att forskaren tydligt behöver föra diskussion om tillförlitlighetsfrågor och 
tydligt motivera de val som har gjorts i studien. Forskaren behöver även belysa 
eventuella felkällor och svagheter i studien, för att öka reliabiliteten.  
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Då min studie har en kvalitativ ansats bör reliabiliteten beaktas utifrån detta. De svar 
jag har erhållit bör ej ses som generaliserbara eller som en allmängiltig sanning, då de 
grundar sig på subjektiva utsagor. Studiens syfte är inte att förklara hur ett fenomen 
ska se ut, utan hur det kan se ut och ser ut i specifika fall. Gällande studiens validitet, 
betraktar jag den som god. Jag har undersökt det som var avsett att undersöka. Innan 
intervjuerna såg jag till att vara ordentligt insatt och påläst i ämnet. Jag analyserade 
intervjufrågorna före intervjuerna och kontrollerade att de följde studiens syfte. I 
samtliga intervjuer fick respondenterna möjlighet att utveckla, tillägga eller ändra 
sina svar, för att öka sanningsenligheten och undvika feltolkningar. Jag var noga med 
följdfrågor för att bekräfta att jag uppfattat svaren korrekt. Dock poängterar såväl 
Stukat (2005) och Denscombe (2009) att det inte finns några garantier för att svaren 
är helt sanningsenliga och att dessa felkällor bör tas i beaktande i studien.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
I studien har hänsyn tagits till de fyra allmänna huvudkraven inom 
individskyddskravet. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Nedan följer 
en kort redogörelse för hur dessa forskningsetiska principer har beaktats i studien. 
 
I missivbrevet (se bilaga), som skickades ut till samtliga respondenter, presenterar 
jag mig själv, studiens syfte och varför respondenten är viktig för studien. I brevet 
framgår tydligt att respondentens deltagande är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas, om så önskas. Respondenterna informeras i brevet om intervjuernas 
upplägg och längd, samt att all ljudupptagning kommer att raderas efter studiens 
avslut. De informeras även om sin anonymitet och att allt material behandlas 
konfidentiellt och enbart kommer att användas i forskningssyfte. Denna information 
gavs även muntligt, i samband med intervjuerna.  

4. Resultat 
Syftet med studien var att undersöka hur samverkan, i praktiken, ser ut mellan ett 
antal förskolor och förskoleklasser. Urvalet bestod av tre pedagoger från tre olika 
förskolor inom samma förskoleområde, samt tre pedagoger från tre olika 
förskoleklasser. För att få en tydligare och mer överskådlig bild av intervjusvaren från 
de två olika yrkesgrupperna, kommer resultaten från förskolepedagogernas 
intervjusvar samt svaren från förskoleklasspedagogerna sammanfattas och redovisas 
var och en för sig under olika teman. Rubrikerna för varje tema är grundade på 
intervjufrågorna samt relevanta områden som framträtt under datainsamlingen. 

4.1 Förskolan 

4.1.1  Förberedelse inför förskoleklass 

Samtliga respondenter uppger att de på olika sätt förbereder de blivande 
sexåringarna inför övergången till förskoleklass. Två av respondenterna berättar att 
de har så kallade storbarnsgrupper på förskolan, där alla blivande sexåringar från 
förskolans alla avdelningar samlas en gång i veckan för att ha aktiviteter tillsammans. 
De två förklarar att syftet med dessa grupper främst är att skapa en god 
sammanhållning i gruppen, då de flesta av barnen kommer att börja i samma 
förskoleklass. En av respondenterna betonar att de även förbereder barnen genom att 
ge dem större ansvar i verksamhetens rutiner, så som att klä på sig själv, ta mat själv 
samt duka och duka undan vid måltiderna. ”Vi brukar förbereda dem så att vi 
försöker göra dem så mycket självständiga som möjligt”, förklarar hen. 
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I samtliga intervjuer beskrivs att förberedelserna till stor del sker genom dialoger 
med barnen, där de samtalar om förskoleklassen och hur det kan se ut. ”Vi pratar 
naturligtvis också med barnen om att, ja, hur det kommer att se ut /…/Det är ju en 
ganska stor omställning i barnens liv. Man ska lämna den här miljön och kompisar 
här och så ska man gå vidare.”, säger en respondent. Endast en av respondenterna 
uppger att de regelbundet gör besök på skolan. Hen berättar att de bland annat får 
möjlighet att äta i skolans matsal, besöka klassrummen och leka på skolans gård.  

4.1.2 Plan för övergång 

Det framkommer i två av intervjuerna att det finns en gemensam handlingsplan för 
övergången från förskola till förskoleklass. Handlingsplanen gäller för alla förskolor 
inom ett visst område samt tre grundskolor i kommunen. I den tredje intervjuen 
nämns inte denna handlingsplan, trots att de tre förskolorna tillhör samma område. 
En av respondenterna uttrycker att handlingsplanen är väldigt förenklad och endast 
består av några punkter om hur övergången ska ske rent formellt, några konkreta 
detaljer kring hur kontakten mellan verksamheterna ska se ut anges ej. Samma 
respondent påpekar att trots en existerande plan, efterföljs den sällan. ”Det finns en 
plan på hur det ska gå till. Men sen är det inte alltid så att den följs, på grund av 
olika omständigheter.” 

Samtliga respondenter redogör för att det på varje förskola och i varje förskoleklass 
finns en ansvarsperson, som har i uppdrag att sköta kontakten mellan förskola och 
förskoleklass. Det är dessa personer som ansvarar för att bjuda in eller göra 
eventuella besök i den andra verksamheten. En av respondenterna förklarar att 
ansvarspersonen tidigare år har gått iväg till skolan med de blivande sexåringarna, 
men att dessa besök har blivit allt färre och att det ansvaret nu ligger mer på 
föräldrarna. En annan respondent betonar att det är ansvarspersonen som ska se till 
att planen efterföljs. ”Det är de som ska se till att det blir en bra övergång. Och de ska 
ju följa den här planen som finns. Och det är ju så att de ska träffas. Men det sker inte 
så ofta”.  

4.1.3 Samverkan i teori och praktik 

Det råder samstämmighet gällande tolkning av begreppet samverkan. De anser att 
samverkan handlar om samarbete, en strävan efter att uppnå ett gemensamt mål eller 
resultat. En respondent förklarar sin syn på samverkan som en kontinuerlig kontakt, 
där erfarenheter och kunskaper ska utbytas, för att föra processen framåt.  Alla 
nämner att ”barnens bästa” ska vara fokus i ett samverkansarbete mellan förskola och 
förskoleklass och att detta arbete är viktigt för att barnen ska få en smidig övergång 
och känna trygghet i den nya miljön. 

Endast en av respondenterna upplever att de har god kontakt med förskoleklassen 
och att samarbetet fungerar relativt bra. Hen berättar att de ibland går på teater 
tillsammans, äter i skolmatsalen och träffas på skolgården. Respondenten förklarar 
att hen har förstått att denna typ av samverkan är ovanlig och säger att anledningen 
till den goda kontakten kan ha att göra med att förskola och skola ligger i nära 
anslutning till varandra. De andra två respondenterna framhåller att kontakten med 
förskoleklassen är bristfällig och svår att få till. De största hindren för 
samverkansarbetet är tidsbrist, låg personaltäthet, stora barngrupper och stora 
upptagningsområden. I alla intervjuer ges uttryck för att samverkansarbetet 
fungerade bättre förr, då i stort sett alla barn gick till samma skola. I och med att det 
idag råder fritt skolval, sprids ofta de blivande sexåringarna till olika skolor, vilket 
försvårar samverkansmöjligheterna, främst på grund av tidsbrist. ”Det är så många 
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barn och så många kontakter. Vi är inte så många vuxna på antalet barn. Det har ju 
ökat med andra uppgifter också, så det har inte blivit lättare”, säger en av 
respondenterna.  

Ett annat hinder som betonas i intervjuerna är bristen på vilja och engagemang. ”Jag 
tror att mycket handlar om viljan! Att man vill göra det. En del tror jag bara hoppar 
över det, det är lättast så. Nu lämnar vi barnen liksom och tänker egentligen inte på 
vad barnen behöver”, uttrycker en av respondenterna. En annan förklarar att det 
krävs en attitydförändring,  

Det handlar om ett tänk och en positiv drivfaktor man måste ha. Vill man, så går det att 
få till lite bättre. Så att man har ett positivt tänk. Man är lite trött och sliten idag, på alla 
förändringar som sker. Man får aldrig det här lugn och ro. Det kommer alltid dessa 
impulser utifrån som läggs på och då blir det svårt att få till det. Men jag tror att om man 
fokuserade mer på vissa bitar och bestämmer att nä, vi bryr oss inte om det där, vi 
fokuserar på det här. Positivitet… och med glädje kan man flytta berg! 

4.1.4 Informationsutbyte och föräldrar 

I intervjuerna framhävs en önskan om ett bättre informationsutbyte mellan förskola 
och förskoleklass. Samtliga respondenter uttrycker att de ibland upplever att det 
finns information om enskilda barn, som de önskar att förskoleklassen fick vetskap 
om.  

Ibland är det ju så att vi har information som är viktigt, att den följer med upp. Det kan 
vara socialt, eller vissa problem med läsförståelse eller språkförståelse, som man tycker 
att de behöver få reda på. Men det händer sällan att vi får till ett sånt möte. Det sker 
ingen uppföljning  

En annan av respondenterna berättar att det har inträffat en gång på åtta år, att en 
förskoleklasspedagog har kontaktat förskolan gällande ett enskilt barn. Anledningen 
till att informationsutbytet kring enskilda barn är sällsynt beror på tystnadsplikt och 
sekretesslagen. Förskolan får inte lämna ut uppgifter utan föräldrarnas godkännande. 
En respondent beskriver för att det var lättare förut, då förskolepedagogerna deltog 
under alla inskolningssamtal, tillsammans med föräldrar och förskoleklasspedagoger. 
Dessa gemensamma samtal var dock svåra att få till i praktiken, då det blev besvärligt 
att hitta tider som passade förskola, förskoleklass och föräldrar. Idag är det 
föräldrarnas ansvar att sköta inskolningen. En av respondenterna förklarar att 
förskolans personal ibland erbjuder sig att delta vid inskolningssamtalen, när det 
gäller barn med vissa svårigheter, men det är inte alltid som föräldrarna vill att 
förskolepedagogerna ska vara med vid dessa samtal.    

Två av respondenterna uppger att barnen har personliga portfoliopärmar på 
förskolan, innehållande dokumentationer om barnens utveckling och saker de 
upplevt, som de erbjuds att ta med sig till förskoleklassen. Dock är det samma sak 
här, att det är upp till föräldrarna att avgöra om portfoliopärmen ska följa med 
barnet. Dessutom ställer sig en av respondenterna sig frågandes till om pärmarna 
verkligen kommer till användning i förskoleklassen, eller om de bara hamnar på 
hyllan.  

4.1.5 Vi och dom 

Vid flera tillfällen, under samtliga intervjuer, påvisar respondenterna att de upplever 
att pedagogerna i förskoleklassen ”inte har tid”. En av respondenterna förklarar att 
det är förskolan som får anpassa besöken efter förskoleklassens schema, hen känner 
att de i förskoleklassen har svårare att ”komma loss”. Dock anser inte respondenten 
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att det existerar något direkt vi och dom-klimat, något som de två andra 
respondenterna ger uttryck för. ”Jag tror att det finns, mellan de olika 
personalgrupperna, en rivalitet. Man har sin yrkesstolthet. Vi har ju vår pedagogik 
och vi jobbar så här och det här känner vi oss trygga med”, menar en respondent. Den 
andra respondenten upplever att det finns ett bristande intresse hos 
förskoleklasspedagogerna. Hen anser att det borde ligga i deras intresse att lära 
känna barnen bättre, för att senare kunna lägga upp sin undervisning på lämplig 
nivå. Respondenten menar att de i förskolan arbetar förberedande med barnen, på ett 
sätt som de anser vara rätt, men att när barnen sedan kommer till förskoleklassen så 
kanske de arbetar på ett helt annat sätt, som de anser är rätt. Detta är även något den 
andra respondenten betonar, att det borde finnas en samsyn. Hen förklarar att det 
inte handlar om att säga till förskoleklassen hur de bör arbeta, utan om att skapa ett 
samarbete. ”Barnen kommer med en mängd erfarenheter och en mängd kunskap, 
som man ska utgå ifrån och fortsätta där. Det vore naturligt på något sätt att man inte 
alltid trodde att man ska uppfinna hjulet på nytt, i varje stadie”, säger respondenten.  

4.1.6 Utvecklingsmöjligheter 

Det föreligger enighet om att samverkansarbetet mellan verksamheterna bör 
utvecklas. Respondenten från den förskola där samarbetet med förskoleklassen är väl 
fungerande menar, att det är en prioriteringsfråga där alla har ett ansvar för att skapa 
möjligheter till ett samarbete. Den andra respondenten betonar att det är ogynnsamt 
att lägga allt ansvar på en enskild pedagog och syftar till den person som är ansvarig 
för att handlingsplanen efterföljs. Hen förklarar att det blir fel när ansvaret påtvingas 
någon som inte är tillräckligt engagerad, då det finns en risk att kontakten med 
förskoleklassen rinner ut i sanden. Den tredje respondenten framhåller att 
sekretessen sätter käppar i hjulet för pedagogerna och att det borde finnas större 
möjligheter att dela erfarenheter mellan yrkesgrupperna. Samtliga respondenter 
poängterar att möjligheterna för att utveckla ett fungerande samverkansarbete främst 
är en ledningsfråga. De är eniga om att det behövs skapas tid och utrymme för både 
informella besök och gemensamma möten mellan yrkesgrupperna och ledning. En 
respondent framhåller: 

Här tycker jag nog att huvudmannen har ett stort ansvar att ta ett helhetsgrepp över hela 
skolverksamheten. Att tillskapa mötesplatser. Se vikten av värdet av det. Att det blir en 
ordinarie uppgift att mötas över de, så kallade, stadiegränserna, att man hade 
regelbundna, återkommande mötesplatser där man faktiskt känner att det är viktigt att 
man möts.  

4.2 Förskoleklass 

4.2.1 Plan för övergång 

Respondenterna uppger att det finns en handlingsplan för övergången från förskola 
till förskoleklass, samma handlingsplan som förskolepedagogerna nämnde. Dock 
berättar en av respondenterna, som tidigare har arbetat i förskola, att det är först 
nyligen som hen fick vetskap om att det existerade en handlingsplan. Det var 
ingenting hen hade blivit informerad om under sin tid i förskolans verksamhet. En 
annan respondent uttrycker att handlingsplanen ser bra ut på pappret, men att 
verkligheten ser annorlunda ut och att planen inte följs till punkt och pricka.  

Den tredje respondenten är positivt inställd till handlingsplanen och menar att den 
ger tydliga riktlinjer för hur kontakten med förskolan ska se ut. Hen berättar att 
planen revideras varje år, i en grupp bestående av förskolechefer, rektorer och 
kontaktpersonerna från respektive verksamhet. Handlingsplanen löper från 
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december till november och består av punkter över vem som ska ansvara för vad. 
Exempelvis är det skolledningens ansvar att se till att skolassistenterna tar fram 
underlag för vilka barn som ska börja förskoleklass, samt vilken skola de tillhör. 
Därefter skickas erbjudan om plats ut till föräldrarna och förskolan blir informerade 
om vilka barn som ska gå till vilken skola. Förskoleklasspedagogerna gör därpå 
förslag på grupperingar av barnen, som de sedan skickar till förskolorna för 
synpunkter. Övriga punkter i handlingsplanen behandlar datum för föräldramöten, 
inskolningssamtal och tider för inskolningsdagar. En punkt behandlar även riktlinjer 
gällande barn med behov av särskilt stöd, där det uppges att förskolan, i samrådan 
med föräldrarna, ska ta kontakt med förskoleklassen. Respondenten beskriver att det 
även står att förskolan ska göra besök i förskoleklassen och att personalen från 
förskoleklassen ska besöka förskolan under maj månad, om det är möjligt. 
Respondenten berättar att det händer att förskolor kommer och besöker 
verksamheten, men att det är svårt för pedagogerna i förskoleklass att besöka 
förskolorna, då förskoleklasspedagogerna är mitt uppe i utskolningen av 
sexåringarna då.  

Respondenten som tidigare har arbetat i förskolan upplever att handlingsplanen är 
väldigt formell och att det till en början inte finns så mycket för pedagogerna att göra, 
då flertalet av punkterna riktar sig till ledningen. Hen redogör dessutom för att under 
sin yrkesverksamma tid i förskolan aldrig har varit med om att förskoleklasser hört av 
sig angående grupperingsförslag av barngrupper. ”Skolan önskar att förskolan, i 
början av året, tar kontakt med skolan och talar om om det är något speciellt som de 
behöver veta. Det har förskolan aldrig gjort! Jag vet inte om det har blivit någon form 
av missförstånd?”, säger respondenten och tillägger att hen uppfattar att 
förskoleklassen har en tydligare struktur kring barnens övergång, i jämförelse med 
förskolan. 

4.2.2 Samverkan i teori och praktik 

Det råder en ömsesidig syn på samverkan som begrepp. De betonar att samverkan 
innebär att ha en samsyn, att ge och få information i syfte att göra det så bra för 
barnen som möjligt. Att samverka är att arbeta mot ett gemensamt överenskommet 
mål, vilket är barnets bästa.  

Förutom den mer formella samverkan som sker utifrån handlingsplanen, uttrycker 
samtliga respondenter att det är svårt att samverka på ett mer informellt sätt. Precis 
som i intervjuerna med förskolepedagoger, framgår i dessa intervjuer att bristen på 
tid är den största orsaken till att samverkansarbetet inte kan utföras på önskvärt sätt. 
De förklarar att det är svårt att göra besök i förskolorna, då det ibland rör sig om 
mellan fem till tio olika förskolor. En respondent berättar att de ibland gör besök på 
de förskolor som har flest antal barn, som de sedan ska ta emot i förskoleklassen. En 
annan respondent beskriver att de under ett par år hade bra samverkan med en 
närliggande förskola och att personalen ibland bytte plats med varandra, så att 
förskoleklasspedagogerna spenderade en dag i förskolan och förskolepersonalen gick 
till förskoleklassen och träffade sina ”gamla” barn. Dock ansåg pedagogerna att den 
typen av samarbete inte gav så mycket. Det blev för jobbigt, menar hen. En annan 
respondent berättar om ett tidigare lyckat samarbete med förskolan;  

För ett antal år sedan, så har vi haft hade vi ett litet utbyte med förskolorna inom ett 
visst område, då vi pratade om språkstimulans. Vi jobbar ju med Bornholmsmodellen 
här på skolan och förskolorna hade ju också lite språkstimulans, men de jobbade med 
TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling i dagligt samspel). Det var väl för att vi 
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skulle få en insyn i hur de jobbar och de skulle få insyn här… det var ett litet utbyte. Det 
var bra. 

Hen tillägger dock att de utöver detta inte har haft något direkt samarbete med 
förskolorna och ställer sig frågande till hur de skulle kunna lyckas få till det.  

4.2.3 Informationsutbyte och föräldrar 

Det framgår att det mesta informationsutbyte som sker mellan verksamheterna, sker 
via föräldrarna. Två av respondenterna förklarar att det finns möjlighet för 
förskolorna att kontakta förskoleklassen gällande barn med behov av särskilt stöd, 
men att detta, som tidigare nämndes, måste godkännas av föräldrarna, vilket det inte 
alltid görs. ”Det finns det föräldrar som inte vill och då får man respektera det”, säger 
respondenten.   

En respondent berättar att det tidigare var så att samtliga parter deltog i 
överskolningssamtalen, men att dessa samtal idag är frivilliga för föräldrarna och där 
förskolepersonal enbart deltar i specifika fall. Ibland händer det även att en resurs är 
närvarande vid samtalen. Hen betonar att det är svårt med informationsutbyte 
mellan verksamheterna i de fall då de ej har föräldrarnas godkännande. ”Vi har 
tystandsplikt och de har tystnadsplikt och då är det inte bara att prata. Tyvärr, skulle 
jag vilja säga. För i många fall skulle det hjälpa barnen om vi kunde få prata.”, 
förklarar respondenten. En av respondenterna beskriver att dilemmat med 
tystnadsplikt och sekretess vid ett fåtal tillfällen lösts genom att förskolan har bjudit 
in pedagoger från förskoleklassen för att själva kunna se hur samspelet i barngruppen 
fungerar. ”För då kan vi se i gruppen, utan att de behöver nämna något om några 
barn. Inte peka ut någon. Men då ser vi själva”. 

4.2.4 Vi och dom 

Respondenten som tidigare varit verksam i förskolan upplever att det finns ett visst vi 
och dom-tänk mellan yrkesgrupperna, speciellt från förskolans håll. ”Från förskolans 
sida vet jag att det finns det. För i förskolan har vi trott att skolan inte är intresserade 
av förskolan, för att vi inte är viktiga, för de struntar ändå i vad barnen har lärt sig 
innan, för de kör sitt”, menar hen och tillägger att det känns annorlunda på hens 
nuvarande arbetsplats i förskoleklassen, att de är intresserade av vad som sker i 
förskolan. 

De andra två respondenterna har själva inte märkt av att det skulle finnas någon typ 
av barriär mellan yrkesgrupperna, men tillägger att det är mycket möjligt att det finns 
på andra ställen. En av respondenterna beskriver att det faktum att förskolan har en 
egen läroplan och förskoleklassen ännu inte har det, kan tänkas påverka att det 
skapas en klyfta mellan olika verksamheter. Hen säger att det inte finns några tydliga 
riktlinjer för hur arbetet i förskoleklassen ska se ut. Vissa arbetar mer som på 
förskolan och vissa arbetar mer som i skolan, vilket gör att det blir otydligt vilken 
grund förskolan ska lägga inför förskoleklasstarten och hur förskoleklasspedagogerna 
ska ta vid. ”Det är en grej som man märker, när man tar emot barn, att en del har 
jobbat med det vi jobbar och en del har inte gjort det. Så det är en väldig stor 
spridning”.   

4.2.5 Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingen av ett bättre fungerande samverkansarbete kräver vilja, engagemang, 
tid, samsyn och förståelse för den andra verksamheten, framgår det av intervjuerna. 
Två av respondenterna understryker att chefer och rektorer bör ta ett större ansvar i 
samverkansarbetet, genom att exempelvis arrangera gemensamma möten och bygga 
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upp hållbara kontaktnät. Samtliga respondenter uttrycker en önskan om att 
förskolorna skulle besöka skolan mer regelbundet. En av respondenterna önskar att 
inskolningssamtalen var fler och att det fanns tid och möjlighet för 
förskolepersonalen att medverka vid dessa. En annan respondent menar att det borde 
finnas en tydligare länk mellan verksamheterna, att den pedagog som står som 
kontaktperson i handlingsplanen gavs mer tid till att exempelvis planera in 
gemensamma träffar.  

Länken måste vara intresserad av att vara den länken. För är det är en väldigt viktigt 
övergång. Och har man bara blivit tilldelad den uppgiften, så kanske man inte tar det på 
allvar. Man måste vara intresserad. Vara engagerad. Kanske bjuda in och ha en utflykt, 
kan vi gå dit när det är lov, när det är fritids? Mer engagemang! Man kör bara på rutin, 
rutin och rutin. Låt det hända något roligt! Få till mötet mellan skolan och förskolan. 
Kommunen kan väl bjuda in till en trevlig lunch, så man sitta och diskutera, så att man 
inte tappar det här… för då tror jag att det blir den här vi och dom-känslan. 

5. Resultatanalys 

Under denna rubrik följer en analys av studiens resultat, i förhållande till studiens 
teoretiska bakgrund. Analysen är uppdelad i underrubriker, utifrån de områden som 
framkommit som mest påfallande. 

5.1 Bristande samverkan 
Det mest framträdande i studiens resultat är att det samverkansarbete som, utifrån 
läroplanernas riktlinjer, ska föreligga är bristfälligt och i några fall obefintligt. Endast 
två av sex pedagoger anser att de har god kontakt med den andra verksamheten, men 
understryker dock att samarbetet skulle kunna utvecklas. Samtliga respondenter 
uttrycker en önskan om ett bättre samverkansarbete och det råder samstämmighet 
kring att ett lyckat samverkansarbete skulle gynna barnen. I alla intervjuer nämns att 
samverkan handlar om att se till ”barnens bästa” och i majoriteten av intervjuerna 
betonas också begreppet samsyn, ett begrepp som även lyfts av bland annat Ackesjö 
(2006). Hon menar att en samsyn på människor och kunskap måste vara den 
gemensamma utgångspunkten i denna typ av integrationsarbete. I förhållande till 
regeringens proposition 1997/98:6 (1997), som även den framhåller ett enhetligt 
synsätt och vikten av ge barnen goda förutsättningar för utveckling och lärande, går 
det att urskilja att pedagogerna har stor teoretisk medvetenhet om samverkandes 
syfte och fördelar. Dock framgår det i såväl propositionen som i resultatet att det 
finns svårigheter med att realisera teorin i praktiken, på grund av olika 
omständigheter.  

Innan dessa svårigheter behandlas, kan det vara intressant att se närmare på de två 
verksamheter (en förskola och en förskoleklass), där pedagogerna anser att 
samverkansarbetet fungerar relativt bra. I det här fallet ligger de två verksamheterna 
i nära anslutning till varandra. Även om de har sina egna ”gårdar”, så delar de samma 
närmiljö och de har möjlighet att på kort tid gå och besöka den andra verksamheten, 
om så önskas. Dessa fysiska förutsättningar lyfter Hjelte (2005) som en av de 
avgörande faktorerna i ett fungerande samverkansarbete, då studier har visat att 
verksamheter som ligger geografiskt nära har lättare att arrangera möten. De bästa 
förutsättningarna fanns för de verksamheter som delade lokaler. Detta kan förklara 
det positiva samverkansarbetet mellan dessa två verksamheter. 
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Trots att de två pedagogerna upplever att samverkansarbetet mellan just dessa två 
verksamheter är positivt, så framkommer det liksom hos de övriga pedagogerna, att 
det finns flera faktorer som förhindrar samarbete och samverkan. Det främsta 
hindret tycks vara tidsbrist, något som även omnämns i omfattande delar av litteratur 
och tidigare studier (Munkhammar, 2001, Ackesjö, 2011a, Hjelte, 2005, Brorman, 
2000). Problematiken med tidsbrist framträder dock som något paradoxalt, i 
förhållande till att majoriteten av respondenterna lyfter vilja och engagemang som 
två av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det går att uppfatta en ”vill man så kan 
man-mentalitet” hos flertalet respondenter. Liknande uppfattningar återfinns i 
tidigare studier, där samarbetsvilja och vilja till samverkan beskrivs som 
grundförutsättningar i arbetet (Ackesjö, 2006, Brorman, 2000). En tolkning av detta 
skulle kunna vara, att den upplevda tidbristen för samverkan egentligen rör sig om en 
prioriteringsfråga, något som också nämns i resultatet. Det ska inte förringas att 
många verksamheter har ett ansträngt schema och att det, som resultatet påvisar, på 
grund av det fria skolvalet kan vara svårt att arragera fysiska möten med samtliga 
verksamheter, då de ofta är många till antalet. Detta kan vara en förklaring till varför 
de mer informella mötena är problematiska att få till stånd. Dock ger det ingen direkt 
förklaring till varför samverkansarbetet tycks vara obefintligt i flera av fallen i 
studien. Utifrån vad litteratur och tidigare forskning skildrar (t ex. Munkhammar, 
2001 Davidsson, 2001) kan det vara så att det finns en underliggande, historisk 
förklarning till det bristande samverkansarbetet, där hierarkiska skillnader 
undergräver detta arbete.  

5.2 Vi och dom – historiska hierarkier 
I den historiska tillbakablick, som redovisas i studiens teoretiska avsnitt, ges en 
distinkt bild av hur förskolan vuxit fram ur ett barnomsorgsbehov. Dåtidens 
barnkrubbor hade inget egentligt pedagogiskt ansvar, utan fungerade mer som en 
”förvaringsplats” för barn med yrkesarbetande mödrar. Det beskrivs hur kvinnorna 
som arbetade i barnkrubborna hade låg klasstillhörighet och en underordnad 
ställning i samhället (Munkhammar, 2001, Davidsson, 2001). Skolans tradition ser 
emellertid annorlunda ut. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) beskriver hur skolan 
alltid har haft en dominerande ställning och högre status, jämfört med 
barnomsorgen. Utifrån vad litteraturen visar, grundar sig denna statusskillnad på 
olika faktorer. Dels finns en åtskillnad i synen på kunskap och lärande, där 
skolundervisningen är överordnad förskolans mer lekinriktade pedagogik och dels 
finns en åtskillnad i yrkesmässig status, där skollärarens utbildning värderas högre 
än förskollärarens utbildning (Skolverket, 2001, Ackesjö, 2010).  

Dessa historiska hierarkier har uppmärksammats och problematiserats i litteratur 
och tidigare studier och även i denna studies resultat går det att skönja att det 
fortfarande råder ett visst vi och dom-klimat mellan förskola och förskoleklass. En av 
respondenterna nämner att det finns en rivalitet och yrkesstolthet, en annan upplever 
att den andra verksamheten visar ointresse och flera respondenter uppfattar det som 
att den andra verksamheten inte har tid till samverkan. Det som går att urskilja i 
resultatet är att det främst är pedagogerna som är verksamma i förskolan, som 
känner av barriären mellan verksamheterna. Respondenten som tidigare varit 
verksam i förskola, men som idag arbetar i förskoleklass ger stöd åt detta antagande, 
då hen beskriver att hen under sin tid i förskolan upplevde att skolan ”struntade” i 
förskolan och vad barnen hade lärt sig där. De andra två respondenterna från 
förskoleklass upplever personligen inte något tydligt vi och dom-klimat, men 
poängterar dock att det mycket väl kan finnas hos andra pedagoger. En möjlig 
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tolkning till att förskolepedagogerna upplever vi och dom-strukturerna tydligare, är 
att det fortfarande råder en statusskillnad mellan institutionerna, där 
förskolepedagogerna är underordnade och känner sig oviktiga i jämförelse med 
förskoleklasspedagogerna. 

En annan intressant aspekt som går att urskilja i resultatet är, att även om det kanske 
inte råder någon markant maktkonflikt på individnivå mellan yrkesgrupperna, så 
tydliggörs de hierarkiska åtskillnaderna på annat sätt. Respondenterna verksamma i 
förskolan beskriver till exempel att ”det är en ganska stor omställning” att börja 
förskoleklass, och ”Vi brukar förbereda dem så att vi försöker göra dem så mycket 
självständiga som möjligt”. En respondent menar att förskolan har i uppgift att 
arbeta förberedande, men att dessa förberedelser går förlorade om förskoleklassen 
har ett helt annat arbetssätt. Utifrån dessa och andra uttalanden, utmålas en bild av 
förskoleklassen som ”en helt annan värld”. Den holistiska helhetssyn, som 
Regeringens proposition (1997) framhåller, tycks inte finnas. Detta bekräftas 
ytterligare av en respondent verksam i förskoleklass, då hen redogör för den 
otydlighet som finns kring förskoleklassens syfte och uppdrag. Hen menar att det kan 
uppstå en klyfta mellan verksamheterna, dels på grund av olika läroplaner men också 
på grund av att vissa förskoleklasser arbetar mer skollikt och andra mer som i 
förskolan. Denna oklara uppfattning om förskoleklassen påträffas även i litteratur 
och tidigare studier, där verksamheten beskrivs som exempelvis ett ”ingenmansland” 
(Ackesjö, 2010). Det resultatet visar är således, att istället för den eftersträvansvärda 
samsynen, som samtliga respondenter betonar som viktig, föreligger ett glapp mellan 
verksamheterna. Av resultatet går att uppfatta att det råder okunskap om den andra 
verksamhetens arbetssätt. Förskolepedagogerna har ingen tydlig inblick vad som 
väntar barnen i förskoleklassen, då detta kan se olika ut från verksamhet till 
verksamhet och förskoleklasspedagogerna har ingen information om vad barnen har 
gjort tidigare, i förskolan. Detta är ett liknande glapp som beskrivs i artikeln Bygg en 
bro mellan förskola och förskoleklass (Lärarnas Nyheter, 2004), där det redogörs för 
hur det avstånd som tidigare fanns mellan förskola och skola, nu finns mellan 
förskola och förskoleklass. Liksom i litteratur och tidigare studier (t ex. Ackesjö och 
Persson, 2010, Kärrby och Lundström, 2004, Hjelte, 2004) går det i denna studies 
resultat att tolka detta glapp som en konsekvens av förskoleklassens skolifiering. I 
resultatet går att urskilja ett synsätt på förskoleklassen som en verksamhet som 
tillhör skolan, inte förskolan. Detta trots att ambitionen med förskoleklassens 
tillblivelse var att minska avståndet och ena verksamheterna i en ny skolform, en 
arena för integration (Skolverket, 2006). 

5.3 Sekretess – hinder eller skydd? 
I resultatet framkommer att det finns en handlingsplan för övergången från förskola 
till förskoleklass. En respondent förklarar att handlingsplanen ger en översikt av hur 
övergången ska se ut, rent formellt. Den består av punkter som beskriver vem som 
har ansvar för vad, exempelvis utskick av information till föräldrar och gruppering av 
barnen, samt datum för föräldramöten och inskolningsdagar. I handlingsplanen finns 
också en punkt gällande barn med behov av särskilt stöd, där det uppges att förskolan 
i samråd med föräldrarna ska ta kontakt med förskoleklassen. Endast en av 
respondenterna ger uttryck för att handlingsplanen ger ett bra stöd i 
övergångsprocessen, majoriteten upplever att den inte efterföljs i den utstäckning 
som den borde och en av respondenterna nämner inte handlingsplanen alls. Flertalet 
av respondenterna upplever att handlingsplanen är för formell och egentligen inte 
redogör för hur den mer informella samverkan ska se ut. I majoriteten av 
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intervjuerna återkommer respondenterna till att möjligheterna för samverkan 
begränsas av sekretess och tystandsplikt. Precis som punkten gällande barn med 
behov av särskilt stöd informerar om, så förklarar flera respondenter att information 
enbart får ges ut i samrådan med föräldrarna. Majoriteten av respondenterna ger 
uttryck för att sekretessen kan skapa etiska dilemman, i de fall då förskolans personal 
önskar att föra vidare information om enskilda barn, men där föräldrarna ej 
samtycker. Liknande resonemang påträffas i litteraturen, där Sandström, Hilborn, 
Larsson och Winberg (1998) menar, att trots sekretesslagens skyddande avsikter, 
orsakar den många gånger samarbetssvårigheter mellan verksamheterna. Även 
Bengtsson och Svensson (2011) beskriver, att i och med sekretesslagens komplexitet 
och tolkningsbarhet, kan det uppstå dilemman hos personalen, då de både förväntas 
samarbeta och samtidigt skydda enskildas integritet.   

Det finns en god anledning till att problematisera sekretessdilemmat. Det framgår i 
såväl resultat som i litteratur, att det krävs föräldrarnas samtycke för att förskolan 
ska få lämna ut information om enskilda barn till förskoleklassen. Sandström, 
Hilborn, Larsson och Winberg (1998) förklarar att stark sekretess innebär att   

man får inte berätta något eller lämna ut en handling, om man inte är övertygad om att 
det kan ske utan att det medför någon form av men för den som uppgiften rör (s.14). 

Men vad gäller för handlingar som ej medför någon form av men? Vad gäller för 
information om exempelvis barnens intressen, tidigare erfarenheter eller 
verksamhetens arbetssätt och mer generella handlingar, som inte rör enskilda barn? 
Skouteris, Watson och Lum (2012) beskriver hur en isländsk studie har visat att 
samverkan mellan verksamheter ofta sker då det gäller barn med speciella behov, 
något som också går att urskilja i denna studies resultat. I intervjuerna uppkommer 
diskussionerna kring sekretess då det talas om barn i behov av särskilt stöd eller där 
det finns någon annan form av problembild kring barnet. Det framgår inte hur 
samverkan kan se ut kring barn som ej är i behov av stöd eller som inte har någon 
problembild. Det som nämns är att på vissa förskolor finns portfoliopärmar, som 
barnen erbjuds ta med sig till förskoleklassen, men även här krävs föräldrarnas 
samtycke. Dessutom nämner två av respondenterna att de tidigare har haft ett 
samarbete med förskolan, där det ena gällde arbete med språkstimulans och det 
andra då personal från verksamheterna bytte arbetsplats med varandra. I dessa två 
fall nämndes inget om sekretess eller tystnadsplikt.  

Det som går att tolka ur litteratur och resultat, är att sekretessen främst gäller känslig 
information om enskilda barn, men att sekretessen inte ska utgöra något hinder för 
samverkan och samarbeten mellan verksamheterna. Frågan är var gränsen för 
sekretess går? Det uppstår ett slags mellanrum mellan det enskilda barnet som är i 
behov av särkskilt stöd och de informella mötena i helgrupp. Precis som Bengtsson 
och Svensson (2011) beskriver, så finns det en risk att sekretessen hämmar 
samverkan mellan verksamheterna, då det råder osäkerhet hos personalen kring vad 
som egentligen gäller. Jag ser också en risk med att sekretessen kanske används där 
den inte behövs, att den används även i de fall där det ej skulle medföra men för den 
som informationen rör. 

5.4 Vem bär ansvaret? 
Utifrån resultatet går det att utläsa att samtliga respondenter har en önskan om ett 
bättre samverkansarbete. Alla ställer sig positiva till att utveckla en närmare kontakt 
med den andra verksamheten. De uttrycker önskemål om fler gemensamma möten 
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och större utrymme för erfarenhetsutbyte. Dock betonar majoriteten av 
respondenterna att detta främst är en ledningsfråga, att chefer och rektorer behöver 
ta ett större ansvar och skapa möjligheter till en gemensam mötesplats. En av 
respondenterna menar dessutom att den person som står angiven som 
kontaktperson/ansvarperson i handlingsplanen behöver utgöra en tydligare länk 
mellan verksamheterna och se till att gemensamma träffar blir av. Resonemanget om 
att det krävs tid, utrymme och en stark ledning för att nå ett framgångsrikt 
samverkansarbete framgår även i litteraturen (Ackesjö, 2006, Munkhammar, 2001). 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att det är först när skillnaderna mellan 
verksamheterna synliggörs och diskuteras, som yrkesgrupperna kan arbeta fram ett 
gemensamt synsätt. Skouteris, Watson och Lum (2012) förklarar att det krävs 
tydligare planer och samverkansprogram för att detta ska kunna ske. Sådana 
gemensamma mål- och metoddokument måste skapas och upprätthållas av 
ledningen, menar Ackesjö (2006).  

Utifrån vad teori och empiri visar, går det att utläsa att en förutsättning för 
samverkan är att det krävs tydligare riktlinjer för hur arbetet ska ske och att dessa 
riktlinjer måste arbetas fram gemensamt mellan de olika yrkesgrupperna, chefer och 
rektorer. Dock framgår i resultatet att ett sådant dokument redan finns, i och med 
handlingsplanen. En respondent redogör för att handlingsplanen är gemensamt 
framtagen av rektorer, förskolechefer och representanter från förskola och 
förskoleklass och att den revideras varje år. Det framgår även, som nämndes tidigare, 
att denna handlingsplan sällan efterföljs och att den anses vara för formell. Det kan 
tolkas som att handlingsplanen är framtagen som ett slags teoretiskt stöd i 
övergångsprocessen, men att den inte är tillräckligt förankrad i praktiken. Min 
tolkning är, att handlingsplanen inte har bearbetats på djupet, att den viktiga 
diskussionen om samsyn som bland annat Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) 
beskriver, ej har skett. Hade handlingsplanen varit bättre förankrad i det praktiska 
arbetet och om samtliga parter hade haft fler tillfällen till att föra gemensamma 
dialoger, torde förutsättningarna att få till ett bra samverkansarbete ha ökat.   

6. Diskussion 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis reflektioner kring studiens 
datainsamlingsmetod, följt av en resultatdiskussion, där jag kommer att diskutera 
resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer jag att 
redogöra för relevanta slutsatser och förslag på vidare forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion 
Då jag i studien ville undersöka och ta del av pedagogers erfarenheter, tankar och 
åsikter kring samverkan mellan förskola och förskoleklass, med fokus på övergången 
mellan verksamheterna, föll det sig lämpligt att välja en kvalitativ 
datainsamlingsmetod. Jag valde att genomföra kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer, med tre pedagoger från förskola och tre pedagoger från förskoleklass. 
Samtliga intervjuer utgick ifrån sju respektive åtta intervjufrågor (se bilagor), men då 
intervjuerna hade ett flexibelt upplägg tenderade frågorna att glida in i varandra och 
respondenterna besvarade många gånger frågeställningarna utan att samtliga frågor 
behövde ställas. Vid intervjuerna uppkom följdfrågor, vilka gav en fördjupad bild av 
forskningsområdet. Dock ser jag i efterhand att det hade varit önskvärt att jag som 
intervjuare vid vissa tillfällen hade bett respondenterna att vidareutveckla sina svar, 
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då jag under resultatanalysen uppmärksammade nya intressanta aspekter, som jag ej 
reflekterade över under intervjuernas genomförande.  

Jag upplever att samtliga intervjuer var berikande för studiens syfte, men för att 
ytterligare öka valdiditeten hade det varit förmånligt att förutom intervjuerna också 
genomföra observationer, för att kunna sätta teori och praktik i relation till varandra. 
Dock var detta ej möjligt, då övergången från förskola till förskoleklass sker på 
höstterminen. Om tidsutrymmet varit större, hade det även varit önskvärt att utöka 
urvalet och genomföra fler intervjuer. Då studien har en kvalitativ ansats och endast 
omfattar ett urval på sex pedagoger går det ej att dra några generella slutsatser om 
resultatet, vilket förvisso inte var syftet. Emellertid väcker det frågan om i vilken 
utsträckning resultatet skulle kunna överföras till andra fall. Ett mer omfattande 
urval hade möjligtvis gett en tydligare bild av detta. 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet indikerar, att läroplanernas riktlinjer gällande samverkan inte efterföljs i 
den omfattning som läroplanerna syftar till. I jämförelse med vad litteratur och 
tidigare studier har visat, så är resultatet i denna studie inte helt häpnadsväckande 
(t.ex. Ackesjö, 2011a, Davidsson, 2002, Munkhammar, 2001, Brorman, 2000). 
Samverkansproblematiken tycks nästan vara generaliserbar.  Av vad som går att 
utläsa av resultatet så handlar det bristande samverkansarbetet dock inte om 
okunskap; tvärtom visar samtliga respondenter stor medvetenhet om samverkandets 
betydelse och vikten av samsyn mellan de olika yrkeskategorierna. Hur kommer det 
då sig att det viktiga samverkansarbetet har brister, eller i vissa fall är obefintligt? I 
såväl teori som empiri återfinns liknande hinder. Liksom respondenterna, lyfter 
bland annat Bengtsson och Svensson (2011) dilemmat med sekretesslagen. Flera 
respondenter uttrycker att de många gånger önskar att de kunde förmedla viss 
information, men att sekretessen hämmar dem. Majoriteten av respondenterna lyfter 
även tidsbrist och begränsad tid till planering som ett hinder för samverkan, något 
som också påträffas i litteratur och tidigare studier (Munkhammar, 2001, Ackesjö, 
2011a, Hjelte, 2005, Brorman, 2000). Det råder en samstämmighet kring att 
ledningen behöver ta ett större ansvar och skapa möjligheter till att mötas. Utifrån 
dessa nämnda hinder uppkommer frågor om hur pass insatta pedagogerna är i 
sekretesslagarna. Möjligen kan det vara så att de ej har kännedom om de alternativ 
som finns för att kringgå sekretessen. Det väcker även funderingar kring om 
pedagogerna har fört dialog med ledningen och förmedlat sina önskemål om fler 
gemensamma möten. 

Genomgående i resultatet framträder en positiv syn på samverkansarbete ur ett 
teoretiskt perspektiv, men i respondenternas redogörelser av praktiken går det att 
skönja en negativ underton. Det går att urskilja ett slags uppgivenhet, där den 
enskilda pedagogen står rådlös inför hur hen skulle kunna förbättra situationen. Jag 
tolkar det som att ansvaret förskjuts till annan part. Pedagogerna från förskolan 
upplever att förskoleklasspedagogerna ”inte har tid” och i vissa fall visar ointresse, 
samtidigt som förskoleklasspedagogerna uttrycker en önskan om att förskolan oftare 
skulle besöka förskoleklassen. I slutänden är samtliga respondenter eniga om att det 
är, som ovan nämndes, ledningens ansvar att få till stånd ett hållbart 
samverkansarbete. En hypotes är att denna ansvarsförskjutning har sina grunder i 
verksamheternas åtskilda traditioner. Litteratur och tidigare studier har visat att 
förskoleklassen i många fall skolifieras och anammar skolans arbetssätt och 
traditioner (t ex Kärrby & Lundström, 2004, Ackesjö & Persson, 2010, Hjelte, 2005). 
Denna åtskillnad går att urskilja även i resultatet, då ingen av respondenterna ser de 
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två verksamheterna ur ett holistiskt perspektiv. Det råder en bild av att förskolan och 
förskoleklassen är två separata institutioner och flertalet respondenter ger uttryck för 
att det råder ett vi och dom-klimat. Denna bild befästs ytterligare, om vi ser till 
reglerna kring sekretess. Personal verksam i förskoleklass, fritidshem och skola ses 
som ett arbetslag och däremellan råder ingen sekretess. Förskolan lyder dock under 
en annan sekretessgrad och betraktas ej som en del i ovanstående arbetslag 
(Sandström, Hilborn, Larsson & Winberg, 1998). 

En annan tolkning kan vara, att det helt sonika rör sig om vilja, engagemang och 
prioriteringar. Respondenten som är verksam på den förskola där samverkan med 
förskoleklassen fungerar relativt bra, uttrycker att det handlar just om att prioritera. 

Det kommer alltid dessa impulser utifrån som läggs på och då blir det svårt att få till det. 
Men jag tror att om man fokuserade mer på vissa bitar och bestämmer att nä, vi bryr oss 
inte om det där, vi fokuserar på det här. 

En annan respondent, verksam i förskoleklass menar, att mycket bara går på ”rutin, 
rutin och rutin” och ytterligare en respondent tror att en del ”hoppar över” att 
samverka med den andra verksamheten, för att det är lättast så. Utifrån detta 
perspektiv går det att se en bekvämlighet, en trygghet i de invanda rutinerna. Här tror 
jag, precis som flera av respondenterna betonar, att det krävs en attitydförändring, en 
positiv inställning, en ”vill man så kan man”-mentalitet. Likväl som barngrupperna 
gör utflykter till skogen eller lekplatsen, kan de besöka den andra verksamheten om 
den ligger på rimligt avstånd.  

Den bild som jag får av samverkansproblematiken, skulle kunna delas upp i två 
kategorier. Dels finns det medvetna, mer konkreta hinder och dels finns det 
underliggande, omedvetna hinder. De konkreta hinder som går att urskilja, 
exempelvis tidsbrist och önskan om flera gemensamma möten, skulle i praktiken 
kunna åtgärdas genom att helt enkelt omprioritera och aktivt arbeta för att få till 
stånd dessa möten. Dessa hinder ligger på ett mer organisatoriskt plan. Det jag ser 
som det största dilemmat, är de hinder som går att härleda ur traditionsaspekten. 
Historiska skillnader, som maktstrukturer mellan olika yrkesgrupper och skolans 
dominerande ställning, skulle behöva synliggöras och problematiseras. 

Förskolan ses kanske fortfarande som ett substitut för hemmet, då det kan antas att 
den generella uppfattningen av verksamheten är att den ska präglas av lek och sociala 
samspel, framför traditionell undervisning. När det gäller förskoleklassen kan man på 
goda grunder anta, att förskoleklassens pedagoger har något högre status, i och med 
skolifieringen av verksamheten. Möjligen uppfattas pedagogen i förskolan som en 
”barnpassare” och pedagogen i förskoleklass som en ”lärare”, trots att de i praktiken 
har likvärdiga utbildningar. Jag har inte uppfattat någon uttalad fiendskap mellan 
verksamheterna, men däremot tror jag att dessa institutionella strukturer till viss 
grad lever kvar. Det bör poängteras, att förskoleklassen inte ska vara enhetlig med 
förskolan, utan verksamheten ska bedriva en egen skolförberedande pedagogik, med 
influenser av såväl förskola som skola (Ackesjö, 2011a). Det jag vill framhålla är, att 
trots verksamheternas olika syften och uppdrag, bör det ej föreligga skillnader i status 
och prestige. I ett större perspektiv tror jag, att det finns en generell bild i samhället 
av att övergången från förskola till förskoleklass idag är synonymt med ”att börja 
skolan”. Min föreställning är, att bilden av förskoleklassen som en ”bro” mellan 
förskola och skola, inte är speciellt framträdande för allmänheten. 
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Vad kan då detta få för konsekvenser för verksamheter i stort och för de barn som går 
från förskola till förskoleklass? Min uppfattning är, att de flesta barn kan hantera 
övergången utan svårigheter. Precis som framgår i resultatet, arbetar förskolorna 
skolförberedande i ”storbarnsgrupper” och för dialoger med barnen om 
förskoleklassen. Även om det i resultatet ges uttryck för att förskoleklassen är en ”helt 
ny värld”, så tolkar jag det som att det är i en positiv bemärkelse, att det är någonting 
spännande som väntar. Ur en social aspekt tror jag inte att samverkansproblematiken 
påverkar barn rent generellt. I resultatet framkommer att de flesta barn som börjar 
förskoleklass, hamnar i samma klass som kamrater från förskolan, vilket ger en social 
trygghet. Innan de börjar i förskoleklassen har de dessutom fått besöka skolan under 
planerade inskolningsdagar, då de får lära känna miljön och pedagogerna närmare.  

Risken jag ser med det bristande samverkansarbetet rör mer den kunskapsmässiga 
aspekten. Av resultatet framgår, att verksamheterna inte har någon tydlig kunskap 
om eller insikt i den andra verksamhetens arbetssätt. Precis som en av 
respondenterna nämner, så ser jag att detta kan orsaka svårigheter för såväl 
pedagoger som barn, då ”hjulet uppfinns på nytt”. Utan kännedom om barnets 
tidigare kunskaper och erfarenheter, blir det svårt att planera och lägga upp 
verksamheten på en stimulerande nivå. Ett samverkansarbete skulle här gynna 
övergången och det holistiska synsättet på barn och kunskap. 

Syftet med den här studien var att undersöka hur samverkan ser ut, mellan tre 
förskolor och tre förskoleklasser. De frågeställningar jag ämnade söka svar på var: 

 Hur sker samverkan mellan verksamheterna, med särskilt fokus på 
övergången? 

 Hur upplever pedagogerna att samverkan fungerar? 
 Vilka möjligheter/svårigheter ser pedagogerna med samverkan? 
 Hur ser pedagogerna på samverkandets utvecklingspotential? 

Jag anser att jag har fått svar på samtliga av dessa frågor. Resultatet ger en inblick i 
hur samverkan kan se ut i praktiken, vilka hinder som finns och vad som krävs för att 
utveckla arbetet. Jag har tagit del av subjektiva tankar och erfarenheter, vilka har haft 
stor relevans för studiens syfte.  

6.3 Slutsatser 
Utifrån teori och empiri framträder en komplex bild av samverkansarbetet och dess 
hinder. Vad kan då konsekvenserna i ett icke-fungerande samverkande bli? Skouteris, 
Watson och Lum (2012) talar om det glapp som tenderar att uppstå vid 
stadieövergångar. De menar att övergången spelar en stor roll för barnens förmåga 
att anpassa sig till den nya kontexten. Om övergången blir problematisk finns det risk 
att detta på längre sikt påverkar barnens kunskapsmässiga och sociala utveckling. 
Även i resultatet uppmärksammas risken med det glapp som kan uppstå. En 
respondent menar att kunskap går förlorad, då ”man ska uppfinna hjulet på nytt, i 
varje stadium”. Det kan vara svårt att se en lösning på hur samverkansarbetet ska 
utvecklas i positiv riktning. Framgångsfaktorerna hamnar i skymundan för de hinder 
som finns. Det är många barn, upptagningsområdena är stora, personaltätheten är 
låg och det råder tidsbrist. Dock finns en vilja, en önskan, en tanke på ”barnens 
bästa” och det ser jag som en av de viktigaste grundstenarna i utvecklandet av ett 
samverkansarbete. Precis som Ackesjö (2006) menar, så går det inte att beordra fram 
en samsyn, det krävs en vilja till att samarbeta.   
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6.4 Nya forskningsfrågor 
Då den här studien enbart har utgått ifrån ett pedagogperspektiv av samverkan, kan 
det vara intressant och relevant att även undersöka området ur andra vinklar. Hur 
upplever barnen övergången från förskola till förskoleklass? Vilka tankar och 
erfarenheter har dessa barns föräldrar? Hur pass viktig är samverkan för enskilda 
barn? Dessutom kan det vara intressant att undersöka området ur ett 
ledningsperspektiv, speciellt då begreppet ledning frekvent framträder i denna 
studie. Hur ser chefer och rektorer på samverkan mellan verksamheterna? Hur 
arbetar dem för att sammanföra dessa två kulturer?  

6.5 Pedagogisk relevans 
Jag ser att denna studie kan utgöra ett viktigt bidrag till att medvetandegöra de 
hinder och förutsättningar som finns för ett samverkansarbete mellan förskola och 
förskoleklass. Precis som Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar, så anser jag att 
problemområdet behöver blottas och diskuteras, för att verksamheterna ska kunna 
mötas och föra arbetet framåt. Det framgår i resultatet att det finns en önskan om ett 
bättre samverkansarbete, men att detta önskade utvecklingsarbete påverkas negativt 
av olika faktorer. Jag bedömer att det krävs en djupare reflektion och diskussion 
kring dessa faktorer och här ser jag att denna studie kan fungera som ett underlag.  
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Intervjufrågor – Förskola 
 

 Hur förbereder ni barnen inför övergången till förskoleklass? 

 Finns det någon plan för övergången? 

 Finns det någon samverkan/kontakt med förskoleklassen innan/efter 
övergången?  Hur ser denna samverkan/kontakt i så fall ut? Vilka uppgifter 
överlämnas? 

 Hur definierar du begreppet samverkan? 

 Vilka möjligheter/svårigheter ser du med ett samverkansarbete med 
förskoleklassen? 

 Vilka faktorer spelar in för att få till ett bra samarbete och samverkan mellan 
verksamheterna? 

 Hur skulle ett samverkansarbete kunna utvecklas mellan verksamheterna? 
 
 

 
 

 

 

 

 

    
  

 

 

 

 

   

   
  



 

 

Intervjufrågor – Förskoleklass 
 

 Finns det någon plan för barnens övergång från förskola till förskoleklass? 

 Upplever du att förskolan har förberett barnen inför övergången? 

 Finns det någon samverkan/kontakt med förskolan innan/efter övergången?  
Hur ser denna samverkan/kontakt i så fall ut? Vilka uppgifter överlämnas? 

 Hur definierar du begreppet samverkan? 

 Vilka möjligheter/svårigheter ser du med ett samverkansarbete med 
förskolan? 

 Vilka faktorer spelar in för att få till ett bra samarbete och samverkan mellan 
verksamheterna? 

 Hur skulle ett samverkansarbete kunna utvecklas mellan verksamheterna? 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

    

  
  

 

  
 

 

   

 

 

  

 
 


