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Sammanfattning 

I denna uppsats har vi uppmärksammat förskollärares samarbete mellan förskola och 

förskoleklass. Syftet med studien är att belysa hur samverkan tar form i övergången mellan 

förskola och förskoleklass. Vi behandlar hur förskolor kan arbeta skolförberedande, hur 

arbetet i förskoleklass startas upp samt vad ett samarbete mellan verksamheterna går ut på. Vi 

har läst in oss på texter och relevant pedagogisk forskning på området och utifrån detta gjort 

intervjuer med förskollärare i både förskolan och förskoleklassen. Det resultat vi kommit fram 

till är att det huvudsakliga samarbete som finns mellan verksamheterna är det som 

förekommer när barnen ska byta verksamhet. Syftet med detta samarbete är att främja barnens 

övergång mellan förskola och förskoleklass. Det framkommer att förskollärarna har begränsad 

insyn i den andra verksamheten och att det inte finns någon ”röd tråd” i pedagogiken dem  

emellan. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar vi att kommunikationen mellan 

förskollärarna i de båda verksamheterna är ett centralt verktyg för att åstadkomma en bra 

relation och ett samarbete som gynnar både barnen samt förskollärarnas pedagogiska 

arbetssätt. Som vi tolkat informanternas svar finns det mycket att utveckla men det största 

hindret anses vara att tiden inte räcker till. Samtidigt anser flertalet av förskollärarna att de är 

nöjda med det samarbete som finns och att detta är tillräckligt för att barnen ska känna sig 

trygga. Vi menar att förskollärarna behöver inse att de kan gynnas av samarbetet och det inte 

enbart är för barnens skull. Detta tror vi skulle kunna utvecklas med fler kontinuerliga möten 

och gemensam fortbildning som inte bara berör övergången mellan verksamheterna. 
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1 Inledning 
Att byta verksamhet är för barn ett stort steg i livet. För de flesta innebär det nya lokaler, 

lärare, kompisar och rutiner. Det är viktigt att denna övergång sker på ett smidigt sätt för att 

förebygga att barnen känner oro eller rädsla. I den här uppsatsen intresserar vi oss för den 

övergång som sexåringar gör när de lämnar förskolan för förskoleklassen. Även om vi valt att 

inrikta våra lärarstudier mot olika åldergrupper, förskolan respektive grundskolans tidigare år, 

anser vi att detta ämne är något som vi båda kan relatera till i vårt kommande yrke. Vi har 

både som lärarstudenter, föräldrar och i tidigare arbetserfarenheter reflekterat över hur 

samarbetet mellan förskola och förskoleklass fungerar. Den insikt vi fått genom våra egna 

erfarenheter är att samarbetet mellan pedagogerna i verksamheterna sträcker sig till några 

möten på vårterminen och som handlar om barnens övergång. För barnens del har det handlat 

om ett fåtal kortare besök i den nya verksamheten. Våra funderingar är om det endast är detta 

samarbete som sker mellan verksamheterna eller finns det något mer. Vi har även diskuterat 

om förskoleklassens införande i skolan har bidragit till att det stora steget för barnen flyttats 

ner ett år i åldrarna. 

 

Under 1990-talet pågick en debatt inom utbildningspolitiken som ledde till förändringar inom 

både skola och förskola. Det infördes flexibel skolstart från sex års ålder vilket senare 

resulterade i att förskoleklassen etablerades. Ansvaret för förskolan övertogs från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet där förskolan skulle ses som en del av det 

livslånga lärandet. Förskolan fick även en egen läroplan, Lpfö 98, som innehåller strävansmål 

för verksamheten (Johansson 2000). Förskolans verksamhet blev i och med förändringen mer 

inriktad på barnets lärande och utveckling. Skolan har inte längre monopol på att förmedla 

kunskap och barns lärande måste ses i ett vidare samhällsperspektiv än tidigare, inte minst i 

dagens informationsrika samhälle (Kärrby 2000).  

 

När förskoleklassen inrättades 1998 var grundtanken att den skulle ses som ett samarbete 

mellan förskolan och skolan. Den infördes som ett steg i att integrera förskolan med skolan 

för att avdramatisera skolstarten för barnen. Verksamhetens syfte var att förena två olika 

pedagogiska synsätt och ge barnen en kontinuitet i deras lärande (Melander och Pérez Prieto, 

2006). Studier har visat att förskoleklassens verksamhet mer och mer gått mot skolans 

arbetsmetoder och rutiner (Sahlström 2006).  
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I både skolans och förskolans läroplaner lyfts fram att det är viktigt med ett förtroendefullt 

samarbete mellan verksamheterna för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv (Lpo 94, Lpfö 98). Förskolans läroplan betonar även att när det är dags 

för barnen att byta verksamhet ska förskolan finna lämpliga sätt att avsluta förskoleperioden 

på och varje barns behov av stöd vid övergången ska uppmärksammas (Lpfö 98). 

 

Vi vill i denna C-uppsats studera det samarbete som förskollärare i förskola och förskoleklass 

har både med och utan barn inför barnens övergång mellan verksamheterna. Vi kommer att 

lyfta frågor som Hur pedagoger i förskolan respektive förskoleklass upplever samarbetet, 

vilken inblick har man i varandras verksamheter, finns det någon röd tråd mellan 

verksamheterna samt hur samarbetet skulle kunna utvecklas. 

 

1.1 Disposition  
Vår uppsats är uppdelad i fem kapitel; Inledning, bakgrund, metod, resultat och analys samt 

avslutande diskussion. 

 

I början av inledningen har vi motiverat varför vi valt att uppmärksamma ämnet samt 

kortfattat presenterat studiens centrala områden. Vidare i inledningen finns uppsatsens syfte, 

forskningsfrågor, begreppsförklaringar och disposition. I vår teoretiska bakgrund visar vi på 

hur förskolans och förskoleklassens verksamheter har växt fram samt lyfter tidigare forskning 

som är relevant för ämnet. Metodkapitlet handlar om vilket tillvägagångssätt vi använt oss av 

för att samla in empiri. Därefter presenteras kapitlet resultat och analys intervjusvaren från 

lärarna vilka relateras till vår bakgrundstext och relevant pedagogisk forskning samt 

analyseras ur ett sociokulturellt perspektiv. I den avslutande diskussionen knyter vi ihop 

studien och lyfter våra egna reflektioner.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa hur samverkan tar form i övergången mellan förskola 

och förskoleklass. 

 

Forskningsfrågor 

* Vilka skolförberedande aktiviteter förekommer under sista året i förskolan? 

* Vad utgår förskollärare i förskoleklassen ifrån när de planerar inför en ny klass? 

* Hur uppfattar förskollärare samarbetet mellan verksamheterna? 

 

1.3 Begreppsförklaringar 
Vi har i denna uppsats valt att använda begreppen förskollärare respektive barn. Med 

förskollärare avser vi alla pedagoger i både förskolan och förskoleklassens verksamhet 

eftersom de flesta pedagoger i förskoleklassen är förskollärare. För att förtydliga oss kommer 

vi att använda förskollärare i förskolan eller förskollärare i förskoleklassen för att visa på 

vem vi menar. När vi använder begreppet barn menar vi barn i både förskola och 

förskoleklass av den anledning att vi inte betraktar barnen som elever i förskoleklassen. Med 

begreppen samverkan och samarbete syftar vi på de tillfällen där lärare från olika 

verksamheter på olika sätt utbyter information och erfarenheter med varandra samt arbetar för 

att främja barnens övergång. 
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2 Bakgrund 
I denna del har vi för avsikt att redogöra för förskolans och förskoleklassens verksamheter. Vi 

ger en överblick över hur förskolans uppdrag har förändrats under senare år samt hur 

begreppet lärande har utvecklats till att även omfatta förskolans verksamhet. Vi visar även hur 

förskoleklassen har växt fram som ett samarbete mellan förskola och skola. Därefter följer 

pedagogisk forskning om hur förskola och förskoleklass samarbetar för barnens bästa. Vår 

teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet och vi avslutar bakgrundsdelen 

med att förklara centrala begrepp för vår studie utifrån detta. 

 

2.1 Förskola 
 

2.1.1 Förskolans verksamhet – ett förändrat uppdrag 
Enligt Gunni Kärrby (2000) har förskolan i Sverige historiskt främst haft en omsorgsfunktion 

i samhället samt varit ett stöd för familjen. Den sociala och fostrande funktionen har betonats 

i allmänna råd och riktlinjer för förskolan. Ansvaret låg fram till 1996 hos 

socialdepartementet men övertogs då av utbildningsdepartementet med riktlinjer från 

Skolverket. I och med detta utvecklades förskolans egen läroplan, Lpfö 98, som framhåller 

lärandet som en viktig del i barns utveckling (Kärrby 2000). Enligt Lpfö 98 har förskolan två 

uppdrag. Dels att ”lägga grunden för ett livslångt lärande” och dels att ”vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande” (Lpfö98, s 8). 

Förskolans läroplan förändrade förskollärarnas uppdrag på många plan. Verksamheten fick nu 

en förordning med riktlinjer som måste följas och även innehållet i de pedagogiska 

aktiviteterna fick en annan inriktning. Strävansmålen innehåller dels aktiviteter som kan 

knytas till skolans ämnen men även värden, normer och andra färdigheter och förmågor som 

barnen kan ha nytta av i framtiden (Pramling & Pramling Samuelsson 2008). 

 

Idén att förskolan bör vara skolförberedande är inte någon ny tanke. Makarna Myrdal 

förespråkade på 1930-talet en förskola för alla som skulle ha en skolförberedande funktion. 

Den nya barnpsykologin som vid den tiden var rådande visade att det var möjligt att påverka 

barns utveckling, även om förskolans främsta uppgift hade en socialpedagogisk funktion 

(Kärrby 2000).  
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Niklas Pramling & Ingrid Pramling Samuelsson (2008) menar att kunskapande har blivit en 

central del i både förskola och skola även om det tar sig olika uttryck. Skillnader kan ligga i 

vad man fokuserar lärandet på och hur mycket engagemang som krävs av barnen. I förskolan 

utvärderas verksamheten medan det i skolan är eleverna som utvärderas och betygssätts. Med 

ett förändrat synsätt på lärande och ökade krav på barns utvecklande av olika förmågor i 

förskolan har förskolan och skolan idag i princip samma uppdrag, det vill säga lärarna ska 

skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande (ibid). 

 

2.1.2 Skolförberedande aktiviteter 
Birgitta Siller (2000) hävdar att 1968 års barnstugeutredning framhåller att skolförberedelse 

inte enbart ska gälla sexårsverksamheten, utan att skolstarten ska vara en naturlig fortsättning 

på förskolans verksamhet med grupper som gällde alla barn. 1975 lagstadgades att alla 

sexåringar har rätt till allmän förskola, det vill säga rätten att kostnadsfritt vistas i pedagogisk 

verksamhet ett visst antal timmar i veckan, och det bildades renodlade sexårsgrupper. Siller 

hänvisar vidare till Pedagogiskt program för förskolan, som är en del av Allmänna råd från 

socialstyrelsen från 1987, där det lyfts det fram en bredare definition kompetens. Där betonas 

motorisk, social och kommunikativ kompetens som viktiga faktorer för barns utveckling. 

Pedagogiska programmet understryker även vikten av att barns inlärning sker i 

vardagssituationer och knyter an till barnens egna erfarenheter och kunskaper. När barnen 

visar intresse för att börja läsa och skriva ska de i förskolan få hjälp och stöd (Siller 2000). 

Det är något som även Hanna Palmér (2008) lyfter fram och menar att det är viktigt att ta till 

vara lärandesituationer som uppstår spontant i vardagliga aktiviteter och situationer och möta 

barnens intresse för lärande vid lek, måltider och utomhusaktiviteter. Exempelvis kan barnen 

öva delning vid fruktstunden där övningen kan ha både en matematisk och demokratisk 

karaktär. 

 

Siller (2000) menar att skolförberedande aktiviteter kan vara att barnen får lära sig och träna 

sociala färdigheter, skolfärdigheter och tekniker. Det innebär att de får träna på saker de 

förväntas göra i skolan, som exempelvis arbeta självständigt, ta instruktioner, skriva siffror 

och bokstäver eller motoriskt kunna hantera olika redskap. Skolförberedelse kan även gälla 

arbetsböcker där barnen ska utföra olika uppgifter utifrån korta och enkla instruktioner. Siller 

menar utifrån sin studie att många förskollärare betonar att det är barnens sociala färdigheter 

som är extra viktigt att arbeta med inför skolstarten. Författaren understryker även vikten av 
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att förskolan förbereder barnet inför samhället i stort mer än inför skolan. Jannike Larsson 

(2008) hävdar dagens samhälle ställer höga krav på människors förmåga att samspela med sin 

omgivning. Att kunna kommunicera, ta hänsyn till andras perspektiv och markera sitt eget 

ställningstagande anses vara viktiga delar i samvarokompetens. Samvaro i grupp skapar även 

möjligheter för barn att träna och utveckla perspektivtagande genom att det ges tillfällen att få 

andras perspektiv på situationer menar Larsson (2008). Pramling & Pramling Samuelsson 

(2008) menar att under förskoleåldern läggs stor del av grunden för individens utveckling och 

lärande. Det tidiga lärandet hos barn handlar om att urskilja och uppfatta olika kvaliteter som 

krävs för att lära något annat. Som exempel måste barnen lära sig flera olika färger för att 

kunna urskilja den röda färgen. Förskolans didaktik handlar om att synliggöra dessa fenomen 

för barnen, vilket betyder att pedagogerna själva måste veta vilka dessa är. Maria Magnusson 

(2008) menar att studier om barns fonologiska medvetenhet och dess betydelse för kommande 

läsinlärning har bidragit till att övningar med tal och skrift har fått en betydande roll i 

förskolan. Skrift i förskolan menar författaren bör främst inriktas mot att låta barnen komma i 

kontakt med olika symboler och bokstäver i ord som ingår i kommunikativa sammanhang. 

 

Marie Karlsson (2006) har intervjuat föräldrar om vad de anser att förskolan har för betydelse 

inför förskoleklassen. Intervjuerna visar att föräldrar betraktar förskolan som en viktig del i 

barnens utveckling. Majoriteten av föräldrarna menar att förskolan är en viktig förberedelse 

inför barnens övergång till förskoleklassen. Den viktigaste uppgiften är enligt föräldrarna den 

sociala träning som förskolan innebär. Det innefattar bland annat att våga göra sin röst hörd 

och att kunna samspela med andra. Förskolan anses kunna förbereda barnen på ett sätt som 

föräldrarna inte kan som exempelvis att kunna ta del av gruppinstruktioner, sitta still vid 

samlingar. För barn med utländsk bakgrund betraktades förskolan som en integration i det 

svenska språket och kulturen inför skolstarten. Några föräldrar klargjorde dock att de hade 

klarat sig utan förskolans skolförberedelse om de hade haft möjlighet till det. 

 

2.1.3 Förskollärarens viktiga roll 
Förskolläraren har enligt Hanna Palmér (2008) en viktig roll i hur barnen uppfattar och förstår 

innebörden i de lärande aktiviteterna. Om den vuxne tar till vara på de vardagliga 

situationerna är det lättare för barnen att förstå olika fenomen och de uppfattar inte lärandet 

som undervisning. Det gäller även att utmana barnen vidare utan att de upplever sina förslag 

som felaktiga, vilket kan vara en svår balansgång (Palmér 2008). Annika Åkerblom (2008) 
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poängterar att barn ofta har en enorm kapacitet till att lära och förstå komplexa sammanhang 

så länge de upplever de som meningsfulla och kan koppla dem till konkreta erfarenheter. 

Därför är det en viktig uppgift för förskollärare att skapa möjligheter för lärande och 

förståelse. Enligt Eva Ärlemalm-Hagsér (2008) måste förskolläraren skapa tillfällen för barn 

att reflektera över de fenomen de ska lära sig om. För detta krävs det intresserade lärare som 

medvetet arbetar med att reflektera över sin egen verksamhet samt försöker se världen genom 

barns ögon och vara uppmärksam på barnens intresse för att sedan kunna följa upp och 

utveckla detta intresse som en naturlig del av vardagen (ibid). För läraren är det viktigt att 

vara lyhörd för barnens tankar och idéer samtidigt som det gäller att hålla kvar fokus på det 

ursprungliga syftet med uppgiften men även vara flexibel och se aspekter som barnen har 

uppmärksammat. Att samla flera barn i mindre grupper vid lärandet kan ge en positiv effekt 

genom att de lär av varandra och kan diskutera sig fram till olika lösningar på problemen. 

Samtidigt får inte gruppen vara för stor eftersom det kan leda till att alla barn inte får komma 

till tals (Palmér 2008). 

 

2.1.4 Leken som lärande aktivitet 
Eva Johansson (2008) framhåller att lek betraktas som positivt, en aktivitet som bidrar till 

barns välmående och allsidiga utveckling. Barns utveckling kan beskrivas som att de skapar 

sin kunskap när de deltar i rik och meningsfull lek. När barnen får använda språk, kropp och 

material för att gestalta sina erfarenheter utvecklar de en förståelse för omvärlden. I leken får 

barn använda flera olika strategier och perspektivtagningar. Bland annat kan det ske genom 

att ta sig in i en pågående aktivitet, att anpassa sig efter rådande lekregler eller komma med 

nya infallsvinklar (ibid). Pramling & Pramling Samuelsson (2008) menar att barn spontant 

kan föra in lärande i leken om läraren är öppen och lämnar utrymme för det. Yngre barn anses 

inte skilja på lek och lärande och det ena utesluter inte det andra. 

 

2.1.5 Sammanfattande reflektioner 
Vi har i det här kapitlet visat på hur skolförberedande aktiviteter i förskolan kan ta form samt 

förskolans betydelse för barnens framtida skolgång. Att arbeta skolförberedande på olika sätt i 

förskolan menar vi utifrån texten är ett tillvägagångssätt att främja övergången för barnen. 

Här ser vi att ett samarbete och dialog mellan verksamheterna skulle kunna vara givande med 

tanke på att gemensamma riktlinjer och förväntningar skulle kunna användas i de pedagogiska 

verksamheterna. 
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2.2 Förskoleklass 
 

2.2.1 Förskoleklassen - en ny verksamhet 
I och med Barnstugeutredningen 1968 blev frågan om relationen mellan förskola och skola 

aktuell. Behovet av en pedagogisk kontinuitet mellan verksamheterna för att göra barnens 

övergång mellan verksamheterna så smidig som möjligt uppmärksammades. År 1975 infördes 

allmän förskola för alla sexåringar som innebar kostnadsfri pedagogisk verksamhet minst 15 

timmar i veckan, vilket även är riktlinjerna för dagens förskoleklass. Under 1980-talet 

fördjupades frågan om kontinuitet och smidiga övergångar och det framkom att det fanns ett 

behov av att formulera gemensamma mål och program för förskola och skola (Melander & 

Pérez Prieto 2006). Från och med den 1 januari 1998 infördes förskoleklassen som ett resultat 

av en utbildningsdebatt som under 1990-talet handlade om flexibel skolstart, möjligheten att 

börja förstaklass vid sex års ålder, och integration mellan förskola och skola. Följden blev att 

förskolans sexårsverksamhet flyttades från förskolan och fick ett starkare band till skolan 

(Johansson 2000). Förskoleklassen är som tidigare nämnts en avgiftsfri verksamhet som 

kommunen har skyldighet att erbjuda familjer från och med det år barnet fyller 6 år, trots att 

deltagandet är frivilligt är det ytterst ovanligt att barn inte deltar (Melander & Pérez Prieto 

2006). Förskoleklassen omfattas av skolans läroplan, Lpo 94, som 1998 reviderades för att 

även inkludera förskoleklassens verksamhet. Den gemensamma läroplanen innebär att 

förskoleklassen arbetar utifrån de mål som finns för skolan (Munkhammar 2001). 

 

2.2.2 Förskoleklassen – en övergång mellan två verksamheter 
Förskoleklassens syfte är att avdramatisera själva skolstarten genom att ta in arbetssätt från 

två olika verksamheter. Skola och förskola kan ses som två olika kulturer som utvecklat sina 

pedagogiska principer i olika kontexter, sociala och samhälleliga sammanhang. Skolan har en 

lång tradition av ämnesinlärning med fokus på basfärdigheter som läsa, skriva och räkna, 

medan förskolan är inriktad på sociala färdigheter. En annan skillnad är att förskolan inte haft 

några tydliga kriterier för vad den ska uppnå. Skolan däremot har officiella fastställda 

kunskapsmål som ska värderas och betygsättas (Johansson 2000). Helen Melander & Hector 

Pérez Prieto (2006) menar att ett argument för att föra in förskolepedagogiken i skolan var att 

detta skulle utveckla skolan. Med arbete i arbetslag och mer barncentrerade aktiviteter som 

integrerades med skolans ämnesundervisning var tanken att skolans traditionella synsätt 

skulle förändras. Författarna påpekar även att förskoleklassen inte skall ses som ett extra 
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skolår utan är en egen verksamhet med inflytande från olika pedagogiska traditioner. Barn 

behöver kontinuitet och se helheter för att kunna få ihop sin vardag och det är många olika 

sidor hos barnet som ska stimuleras och tas tillvara. Utifrån ett helhetstänkande ska nya 

arbetssätt som har den enskilda individen i centrum utvecklas (ibid). 

 

Barnen lämnar förskolan och går över till förskoleklassen, de kommer till en ny verksamhet 

med ny personal och allt detta upplever de som en stor förändring. Det viktigaste är då att 

barnen känner sig trygga (Gannerud & Rönnerman 2007). Birgitta Davidsson (2002) har i sin 

studie om pedagogisk integration mellan förskola och skola kommit fram till att lärarna anser 

att barnen i förskoleklassen fortfarande är omogna för skolan och de mål som skolan strävar 

mot. De behöver fortfarande leka för att lära och har svårt för att sitta stilla. Enligt Ole Fredrik 

Lillemyr (2002) bör skolan utgå från den baskompetens som barnet fått med sig från 

förskolan. Skolan och pedagogerna bör ha kunskaper om förskolans grundtankar om lek och 

lärande, menar Lillemyr. När man som lärare utgår från vad barnet redan kan jobbar man 

vidare med att utveckla kunskaperna genom lek och lärande. Lek och lärande ska vara ”den 

röda tråden” genom förskola och skola. Lillemyr menar att lärare kan växla mellan lek och 

lärande i undervisningen. Leken är enligt Lillemyr en inlärningsmetod för barn i övergången 

mellan förskola och skola. Jan Hjelte (2005) menar att barns arbete med bokstäver och siffror 

ansågs tidigare vara förbjuden mark i förskoleklassen, det var något som hörde hemma i 

skolan. Idag finns en mer integrerad verksamhet med skolan vid olika temaarbeten eller 

högtider och där barn som har lätt att lära även kan få enklare skoluppgifter vid intresse. 

Fritjof Sahlström (2006) menar att förskoleklassen ofta tar efter skolans arbetsmetoder mer än 

förskolans, särskilt när det gäller ämnesområden som liknar skolans. 

 

2.2.3 Sammanfattande reflektion 
För att i förskoleklassen kunna starta upp verksamheten på hösten ser vi samverkan med 

förskolan som en grund för planering, dels på grund av att få veta gruppens storlek samt lite 

om gruppsammansättningen. Samverkan är som vi tolkar det även av betydelse för att kunna 

följa upp vad förskolorna arbetat med och det flera av forskarna menar med att det bör finnas 

kontinuitet och insyn mellan verksamheterna. 
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2.3 Samarbete och samverkan mellan verksamheterna 
 

Olika studier visar hur samarbete mellan verksamheter kan se ut. Birgitta Davidsson (2000) 

menar att eftersom begreppen samarbete och samverkan kan definieras på olika sätt, är det 

viktigt för verksamheterna att själva ta ställning till hur de definierar sin samverkan. 

 

2.3.1 Ett samarbete växer fram 
Redan på 1940-talet diskuterades vad samverkan mellan förskola och skola skulle innehålla 

och leda till. Det dröjer dock till mitten av 1970-talet innan samverkan mellan verksamheterna 

kom igång på allvar (Davidsson 2000). Förskola och skola har vuxit fram ur skilda behov i 

samhället och har därmed utvecklat olika arbetssätt. Förskolan har vuxit fram ur ett socialt 

omsorgsbehov. Därför har förskolan alltså varit mer inriktat på barnets sociala behov. I skolan 

däremot finns en stark tradition av kunskapsinlärning inom olika ämnen. Därav handlar mötet 

mellan de båda verksamheterna om ett möte mellan två kulturer där målet är att de båda 

traditionerna ska kunna samspela och utveckla något nytt (Dahlberg & Lenz Taguchi 1994). 

 

Birgitta Davidsson (2002) menar att samverkan innebär att olika yrkesgrupper med olika 

traditioner möts. Mötet mellan dessa traditioner skapar nya former för barns utveckling och 

lärande. Hon menar vidare att samarbete står för att man tillsammans har förslag på lösningar 

för att utveckla smidiga övergångar. 

 

2.3.2 Samarbetets utformning 
Hjelte (2005) menar att samarbetet mellan förskola och förskoleklass ofta är koncentrerat på 

vårterminen och inte något som förekommer regelbundet under läsåret. Den återkommande 

kontakten är inriktad på barnens övergång mellan verksamheterna (ibid). I de flesta fall träffas 

personal från de båda verksamheterna för att planera barnens övergång i fråga om 

gruppindelningar, besökstider och andra saker som är av vikt för att barnen ska få en så trygg 

övergång som möjligt (Gannerud & Rönnerman 2007, Hjelte 2005). Det mest förekommande 

samarbetet för barnens del är att de tillsammans med sina lärare från förskolan besöker 

förskoleklassen vid ett antal tillfällen för att bekanta sig med den nya verksamheten. Syftet 

med samarbetet är att skapa en trygg övergång för barnen. Genom att barnen skolas in i den 

nya verksamheten kan de lära känna ny personal, lokaler och blivande klasskamrater. (Hjelte 

2005). Vidare framkommer i Hjeltes studie att det finns ett stort önskemål om att dessa 
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tillfällen ska bli fler eftersom det tar tid för barn att bli förtrogna med nya miljöer. Det finns 

även önskemål om uppföljningsmöten för att diskutera vad som fungerar bra och mindre bra 

vid övergången samt vad som behöver utvecklas inför nästa år. Hjelte framhåller vidare att det 

på vissa förskolor förekommer handlingsplaner utformade av rektor som anger hur barnens 

övergång ska genomföras. Det är dock inte alltid dessa planeringar används i praktiken. En 

anledning till detta ansågs vara att det inte finns tid att genomföra det omfattade samarbete 

som formulerats i handlingsplanerna, vilket även accepteras av rektorerna. Personalen i 

förskolan och förskoleklassen i Hjeltes (2005) studie anser att det är viktigt att de involveras i 

planeringen av hur samarbetet ska genomföras, bland annat för att handlingsplanen ska ta 

hänsyn till praktiska omständigheter. När det gällde barnens övergång mellan förskola och 

förskoleklass ansåg sig personalen i förskolan inte ha mycket att säga till om vid 

utformningen av denna Det framkom även att från förskolans sida upplevdes det som att 

personalen i förskoleklassen redan utformat en planering för samarbetet som i stort sett var 

färdig när förskolan kontaktades, och detta gäller även för tidsplaneringen (Hjelte 2005). 

Även Davidsson (2002) och Ingmarie Munkhammar (2001) påtalar den ojämna 

ansvarsfördelningen mellan lärare i förskoleklassen och förskolan och menar att samverkan 

ofta sker på skolans villkor. 

 

2.3.3 Kommunikation och dialog mellan verksamheterna 
Davidsson (2002) menar att under 1960-talet var samarbetet mellan skola och förskola svagt. 

Samarbetet utvecklades successivt mellan 1969 - 1987 och arbetet handlade om att förskolan 

mer och mer lämnar över information om barnen till skolan vid övergången mellan 

verksamheterna. Det var bland annat information om barnets förmågor och skolmognad. 

Informationen skulle utgöra grunden för hur barnen skulle bemötas i skolan och för att lärarna 

på skolan skulle bemöta barnen på ett bra sätt hade pedagogerna på förskolan i uppgift att 

lämna information om det individuella barnet (ibid). Hjelte (2005) menar att 

kommunikationen mellan förskola och förskoleklass mestadels handlar om information 

angående barnen, som vidarebefordrades från en verksamhet till en annan. Detta kan ske både 

skriftligt och muntligt. I Hjeltes undersökning ansåg förskollärarna i förskolan att deras 

uppgift vid mötena med förskoleklassen var att förmedla den information de hade om barnen. 

Personalen i förskolan ansågs vara specialister på barnen och deras kunskaper skulle vara till 

hjälp för förskoleklassen att skapa en bild av barnen. Hjelte framhåller vidare att den 

information som förmedlas från förskolan oftast har en mer generell prägel om det inte 
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förekommer barn som det behövdes vidare rapportering om. För de barn som av olika 

anledningar ansågs vara i behov av särskilda resurser anordnades enskilda 

överlämnandekonferenser. Informationen var tänkt att ligga som grund för planeringen av 

arbetet i förskoleklassen. Det framkommer även att personalen från förskoleklassens inte 

önskat få så mycket information om barnen för att inte få förutfattade meningar, utan vill 

bilda sin egen uppfattning. Både förskolan och förskoleklassen ansåg i nuläget att 

informationsutbytet kunde utvecklas. Det fanns förskollärare från förskoleklassen som 

menade att den information som fördes vidare inte var tillräcklig vilket gjorde att 

klassindelningarna inte blev tillfredsställande. Från förskolans sida fick de inte heller någon 

feedback från lärarna i förskoleklassen angående vilken information de ansåg var relevant. 

Personalen i förskolan menade att det fanns en stor risk att barnen i ”gråzonen” riskerade att 

hamna i kläm i övergången mellan verksamheterna eftersom de inte utmärkte sig på något 

sätt. Därför är det är viktigt att formulera gemensamma idéer om vilken information som ska 

överföras om enskilda barn (Hjelte 2005). 

 

2.3.4 Främjande och hinder för samarbetet 
Hjelte (2005) menar att ett samarbete mellan verksamheter påverkas av flera bidragande 

orsaker. Han betonar att personliga relationer, bristande information och olika tankar om 

lärande är viktiga faktorer som kan främja eller hindra ett samarbete. Flera av de 

yrkesverksamma i förskolan ansåg sig ha lägre status än personalen i skolan. En bidragande 

orsak till detta var de löneskillnader som fanns mellan yrkesgrupper inom skola och 

barnomsorg. Det framkom även att det ligger prestige i samarbetet då det fanns många 

schablonmässiga föreställningar om de andra yrkesgrupperna. I förskolan hade man känslan 

av att skolan inte ansåg sig ha så mycket att lära av förskolan (Hjelte, 2005).  

 

Vidare menar Hjelte (2005) att det för lärarna kan vara svårt att hitta gemensamma 

beröringspunkter, vilket kan leda till att det blir svårt att motivera gemensamma träffar även 

om det upplevs som önskvärt. Genom att hitta gemensamma samtalsämnen, både personliga 

och yrkesmässiga, kan samarbetet utvecklas i positiv riktning enligt Hjelte. Han påpekar även 

att det geografiska avståndet kan försvåra den regelbundna kontakten mellan verksamheter. 

Geografiska avstånd försvårar samarbetet mellan verksamheterna eftersom det ofta krävs 

lokala förflyttningar för att få till ett möte. Genom att förskola och förskoleklass ofta är 

förlagda i olika delar av samhället blir det inte lika lätt att upprätthålla en regelbunden 
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personlig kontakt mellan yrkesgrupperna. Kontakten sker istället när den ena parten har 

särskilda skäl att träffas. Det tyckte flera av de intervjuade i studien var synd och menade att 

fler personliga möten kan bidra till andra åsikter om varandra samt en personligare relation. 

Geografisk närhet mellan verksamheterna skapar enligt Hjelte däremot möjligheter för ett 

flexiblare samarbete. Ett annat problem enligt Hjelte är att barn ofta kommer från flera 

förskolor till samma förskoleklass och även att barn i samma förskola går vidare till andra 

förskoleklasser. Detta innebär att personalen i de båda verksamheterna behöver ha kontakt 

med olika förskolor respektive förskoleklasser vilket tar mycket tid (ibid). 

 

2.3.5 Samarbetets betydelse 
Samarbete mellan förskola och skola gynnar enligt Hjelte (2005) inte bara barnets lärande 

utan hela barnets utveckling. Det är av stor betydelse för barnets sociala utveckling. En 

fördjupad och utökad samverkan underlättar övergången för barnen. Samarbetet kan även leda 

till att underlätta för barn som har problem av något slag eftersom det sker en mer allsidig 

belysning (Hjelte 2005). Kärrby (2000) lyfter fram att styrdokumenten betonar betydelsen av 

samverkan mellan förskola, grundskola och fritidshem utifrån ett vidare synsätt på lärande. 

Främst för att skapa en kontinuitet i barnens lärande men också för att framkalla ett 

gemensamt synsätt hos olika lärarkategorier (ibid). Munkhammar (2001) menar att 

verksamheterna förr var helt skilda från varandra och idag är målet att jobba för att de ska 

komma närmare varandra.  

 

2.3.6 Sammanfattande reflektioner 
De slutsatser vi kan dra utifrån kapitlet är att samverkan mellan förskola och förskoleklass är 

av stor betydelse för barnens övergång. Den samverkan som beskrivs gör att barnen känner en 

trygghet i att byta verksamhet. Vi menar att även om det finns vissa hinder för att utveckla det 

optimala samarbetet så är det viktigt att utforma ett samarbete med dialog för att se till 

barnens bästa. Samverkan mellan verksamheterna är även av betydelse för att sammanlänka 

olika pedagogiska tankar och förhållningssätt samt att stärka en kontinuitet i barnens 

utveckling. 
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2.4 Vetenskapsteoretisk ansats   
 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv på människors deltagande i sociala 

diskurser. Vi definierar några centrala begrepp från teorin som vi betraktar vara relevanta för 

vår undersökning. Dessa är lärande/utveckling, samverkan/samarbete och kommunikation. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv finns det enligt Säljö (2010) en social och kollektiv syn på hur 

kunskap skapas och förs vidare. En individs utveckling är en socialisation in i en värld där 

handlingar, samspelsmönster och föreställningar är kulturella och förekommer genom 

kommunikation, och som därför skiljer sig åt mellan olika samhällen och livsmiljöer. I ett 

modernt och komplext samhälle är det en given omständighet att människor med olika 

erfarenhet och resurser kommunicerar med varandra. Även om vi har kommit långt i 

utvecklingen av ett informationssamhälle med nya medier för information, är det vanliga 

vardagliga samtalet det som skapar samhörighet mellan människor (Säljö 2010). 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv betraktas lärande som större än något som enbart sker i 

skolan. Vår förmåga att lära bör ses som en vidare och mer övergripande fråga om hur 

kunskaper mer generellt återskapas i ett samhälle. Roger Säljö (2010) menar att skola och 

utbildningar har en viktig del i lärandet men att det inte ska begränsas till detta. Han 

framhåller vidare att många av de mest grundläggande kunskaperna får individer i andra 

sammanhang som exempelvis familjen, vänskapskretsen eller arbetsplatser, miljöer som inte 

har primärt syfte att förmedla kunskaper. Lärande är en sida av all mänsklig aktivitet och det 

förekommer i varje vardagligt samtal, händelser eller handling att människor tar till sig något 

som de kan ha användning av i framtiden. Lärande är därför enligt Säljö (2010) ett resultat av 

all mänsklig aktivitet och kan inte på något enkelt sätt kopplas till bestämda verksamheter. 

 

Göran Fransson (2004) menar att människor som arbetar tillsammans har tillgång till fler 

öppna arenor för lärande och utveckling än människor som arbetar ensamma. På dessa arenor 

kan olika tankar, idéer och perspektiv mötas och bytas och inte bara vad som sägs utan även 

hur det sägs och vad kroppsspråket signalerar är viktiga faktorer som utspelar sig där. 

Fransson menar vidare att det är viktigt med gemensamma mål såväl för individen som 

kollektivet, att vara beroende av varandra kan vara en drivkraft att lära av och med andra. 

Enligt Lassi Köppä, Sirpa Sivonen och Pirjo Ståhle (2004) blir lärande i arbetet som tydligast 
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när utmanande situationer uppstår. De menar vidare att problemlösning i anslutning till arbetet 

är en mycket givande erfarenhet för yrkesverksamma då den motiverar till lärande. 

 

Enligt Säljö (2010) är det genom gemensamma och kollektiva mänskliga aktiviteter som 

omvärlden tolkas för oss. Människor utvecklas i samspel med andra, vi gör våra erfarenheter 

tillsammans med andra och hjälper varandra att förstå omvärlden (ibid.). Det är genom att 

reflektera, interagera och samtala med andra som vi lär känna oss själva och omvärlden (Säljö 

2007). Han hänvisar till Vygotsky som påpekade att ”kunskaper först finns mellan människor 

i sociala samspel och därefter tas de över till att bli kunskaper inom individer” (Säljö 2007 s 

129). Metoder att förstå och hantera omvärlden och sig själv har en naturlig tillvaro i sampel 

mellan människor. Roger Säljö (2007) menar vidare att i de flesta vardagliga situationer där 

kunskap används och förmedlas, finns det ett socialt samspel i någon form. I en 

kommunikation finns det alltid personliga tolkningar och förståelse av vad som sägs. Det 

innebär att två personer som deltar i samma diskussion kan dra olika slutsatser av det som 

sagts. Men genom samtal kan vi få insikt i andra människors perspektiv och klassificeringar 

av olika fenomen och därmed utveckla ömsesidig förståelse (ibid). 

 

Säljö (2010) menar att i ett sociokulturellt perspektiv är det kommunikation och 

språkanvändning som är det centrala och utgör en länk mellan barnet och omgivningen, vi 

anser att detta även gäller vuxna och dess omgivning. Det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i färdigheter och kunskaper. Ett vardagligt samtal ger grundinsikter 

som människan formas av. Språket är ett sociokulturellt redskap som både är kollektivt, 

interaktivt och individuellt på samma gång. Med det mänskliga språket har vi en stor tillgång 

när det gäller att skapa och kommunicera kunskap. Vi kan rådfråga andra, låna och byta 

information, kunskaper och färdigheter i samspel med våra medmänniskor. Människan är 

redan från början en kommunikativ varelse som är inriktad mot att samspela med andra 

(ibid.). Många av de samtal som vi deltar i sker inom gemenskaper där speciella regler och 

traditioner styr hur man talar. Tankar, uppfattningar och värderingar som diskuteras i olika 

gemenskaper och som accepteras av medlemmarna har goda möjligheter att bli gemenskapens 

kunskapsgrund. I många yrken är dessutom samtal med kollegor och andra en stor och viktig 

förutsättning för den verksamhet som drivs (Säljö 2007).  
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2.4.2 Sammanfattande reflektioner 
Ur det sociokulturella perspektivet kan vi se samverkan mellan förskola och förskoleklass 

som ett fenomen där förskollärare från båda verksamheterna samarbetar och kommunicerar 

med varandra för att nå ett gemensamt mål. I det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation som förutsättning för utveckling en central ståndpunkt enligt Säljö (2007/ 

2010). Vi menar att kommunikation även är det centrala verktyget i samverkan mellan 

förskollärarna för att utveckla gemensamma riktlinjer och synsätt för verksamheterna. Genom 

att se samverkan ur ett sociokulturellt perspektiv menar vi att ett samarbete med människor 

från en annan verksamhet bidrar till nya perspektiv och möjlighet till personlig utveckling. 
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3 Metod 
 

Annika Eliasson (2006) och Pål Repstad (2007) menar att när det gäller vetenskaplig 

forskning finns det två olika forskningsansatser att utgå ifrån, kvalitativ eller kvantitativ. 

Eliasson menar att kvalitativa metoder passar bäst när forskaren vill gå på djupet med det som 

undersöks medan kvantitativa metoder passar bättre vid generaliseringar och en bredare 

grupps uppfattningar. Enligt Repstad handlar kvalitativa metoder om att karaktärisera och se 

specifika drag hos ett fenomen. I en kvalitativ undersökning studerar forskaren en eller några 

få miljöer på djupet och beskriver hela och konkreta miljöer. Med kvalitativ metod fokuserar 

man mer på vad som egentligen förekommer och hur något har utvecklats mer än hur ofta det 

sker. Kvalitativ metod används även ofta vid fallstudier där man ofta undersöker avgränsade 

och specifika miljöer med målet att få en helhetsbeskrivning av ett visst fenomen (ibid). 

 

Vid kvalitativa undersökningar är de vanligaste metoderna intervjuer, observationer eller 

dokumentanalys eftersom dessa undersökningsmetoder är flexibla och kan anpassas efter 

hand. Vid kvantitativa undersökningar använder man sig istället av enkäter där frågorna är 

låsta för att kunna ge ett mätbart resultat (Repstad 2007) 

 

3.1 Metodval 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer utifrån en 

fenomenologisk ansats. Fenomenologisk i den meningen att vi vill belysa några pedagogers 

specifika uppfattningar och synsätt om ett specifikt fenomen (Unemar Öst 2010). Vi menar att 

utifrån vårt syfte är detta en given utgångspunkt för vår undersökning. 

 

Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer vilka kännetecknas av att intervjuaren använder 

en intervjuguide med planerade frågeområden och frågor, men inte behöver hålla sig strikt till 

dessa utan har möjligheten att ställa följdfrågor för att få fram utförligare svar (Eliasson, 

2006). Vi anser att denna intervjumetod passade oss bäst eftersom vi vill få fram 

förskollärarnas personliga åsikter och även ha möjligheten att precisera vissa frågor i olika 

situationer. 
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3.1.1 Intervjuguide 
Repstad (2007) menar att en intervjuguide innehåller huvudsakliga frågeområden och 

underfrågor. Guiden fungerar ofta som en minneslista för den som intervjuar för att inget 

område ska missas. Det är inte nödvändigt att frågorna kommer i rätt ordning utan ibland kan 

intervjusamtalet flyta in på senare kommande frågor i intervjuguiden (ibid). 

 

Vi har i intervjuguiden valt att använda våra forskningsfrågor, vilka skolförberedande 

aktiviteter förekommer under sista året i förskolan, vad utgår förskollärare i förskoleklassens 

ifrån när de planerar inför en ny klass samt hur uppfattar förskollärare samarbetet mellan 

verksamheterna, som huvudområden. Därefter har vi formulerat cirka 20 underfrågor som 

täcker in de områden vi vill undersöka (se bilaga 1). Vi har inte följt dessa underfrågor 

slaviskt utan valt att anpassa dem efter de svar vi fått av informanterna för att få ut så mycket 

som möjligt av intervjun. 

 

3.1.2 Pilotundersökning 
Innan vi påbörjade våra intervjuer genomförde vi en pilotstudie där vi prövade våra 

intervjufrågor på en förskollärare i förskolan och en förskollärare i förskoleklassen för att se 

om frågorna skulle täcka de områden vi är intresserade av. Eliasson (2006) menar att en 

pilotundersökning kan ge besked om frågor som forskaren funderat över eller inte har tänkt på 

innan. Vi ansåg att vår pilotundersökning hade ett bra utfall men vi kompletterade med några 

frågor som väcktes hos oss under och efter pilotstudien. Dessa gällde uppföljning och 

utvärdering av samarbetet, förändringar som skett över tid samt om överskolningen är 

tillräcklig för barnen och förskollärarna. 

 

3.1.3 Urval 
Våra intervjuer omfattade sju kvinnlig förskollärare. Fyra av dessa är verksamma inom 

förskolans senare åldrar och de andra tre arbetar i förskoleklass. Förskollärarna är delvis 

utvalda efter upptagningsområde eftersom vi var intresserade av att se om det fanns likheter 

mellan vad olika förskolor lägger vikt vid under förskolans sista år, detta är även anledningen 

till att vi valde fler förskolor än förskoleklasser. Upptagningsområdena är dock helt 

slumpmässigt utvalda och informanterna kommer från olika förskolor och förskoleklasser.  
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Nedan följer en förteckning av våra informanter för att visa vilken av verksamheterna 

respektive förskollärare arbetar i. 

Majken  - förskola 

Lena – förskola 

Vera - förskola 

Camilla - förskola 

Barbro  - förskoleklass 

Linda  - förskoleklass 

Sandra - förskoleklass 

 

3.1.4 Genomförande 
Vid telefonkontakt med förskollärarna informerades dessa om undersökningens ämne och 

syfte samt de etiska regler vi förhåller oss till. Vi informerade även om att vi önskade att 

intervjun skulle spelas in, men endast för vårt användande och efter uppsatsens godkännande 

förstöras. Detta accepterades av förskollärarna. En av intervjuerna spelades inte in, däremot 

antecknades den grundligt och förskolläraren fick läsa igenom och godkänna anteckningarna. 

 

Intervjuerna skedde på respektive förskollärares arbetsplats, vilket vi menar är positivt 

eftersom det för informanten är en trygg miljö. Vi började intervjuerna med att återigen 

informera om ämne, syfte och etiska principer för att sedan gå in på frågorna i intervjuguiden. 

Intervjuerna avslutades med att fråga om informanten hade något övrigt att tillägga som hon 

ansåg att vi missat, i syfte att lyfta viktig information som inte framgått av intervjufrågorna. 

 

Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer av den anledning att vi uppmärksammar olika 

saker. En av oss hade huvudansvaret under intervjun och var den som ställde frågorna, den 

andre antecknade viktiga delar och såg till att alla frågeområden täcktes. Ingen av oss var 

passiv utan föll in med följdfrågor som dök upp. 

 

Samtliga informanter gav sitt godkännande till en eventuell uppföljning om vi skulle komma 

fram till att vi missat något vid intervjuerna. Vi erbjöd även samtliga att få ta del av vår studie 

när den är godkänd, vilket uppskattades mycket. 
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Efter intervjuerna har vi tillsammans reflekterat över dessa. Vi diskuterade hur vi uppfattade 

intervjun i helhet, det som framkommit och eventuella reflektioner. Reflektionerna 

antecknades även för att finnas som stöd vid analysen. 

 

3.1.5 Utskrift 
Vi dokumenterade våra intervjuer genom att spela in dem. Repstad (2007) menar att detta är 

den mest rekommenderade dokumentationen. En fördel är att intervjuaren kan koncentrera sig 

på intervjun och inte på att anteckna En annan fördel är att allt som sägs kommer med, vid 

skriftlig dokumentation är det lätt att något faller bort eller förkortas. När intervjun är färdig 

ska den skrivas ut. Enligt Repstad ska detta ske ordagrant, vilket kan vara ett långt och 

mödosamt arbete. Men det kan även vara till fördel då man noggrant går igenom intervjun och 

blir mer insatt inför analysarbetet (ibid). Vi har skrivit ut alla inspelade intervjuer ordagrant i 

sin helhet, däremot utelämnade vi pauser och eventuella störande moment. Vi har sedan 

kompletterat utskrifterna med de anteckningar som fördes under intervjuernas gång. 

Transkriberingen tog lång tid men vi kände efteråt att det varit ett givande arbete som senare 

underlättade den kommande sammanställningen. 

 

3.1.6 Analys 
Enligt Repstad (2007) måste forskaren bearbeta den empiri som samlats in, den insamlade 

datan kan inte tala för sig själv. Det blir då forskarens roll att fånga upp, lyfta fram och 

analysera det material som framkommit. 

 

Utifrån transkriberingarna från våra intervjuer har vi analyserat och tolkat de svar vi fått. 

Repstad menar att det finns en skillnad mellan analys och tolkning. Analysen går ut på att 

strukturera empirin och hitta samband och mönster. I tolkningen värderas sedan 

informationen utifrån studiens frågeställningar och utgångspunkter (ibid). 

 

Vi började vår analys med att strukturera och kategorisera intervjusvaren utifrån våra 

huvudområden och underrubriker. I detta moment sållade vi även bort information som inte 

var väsentlig för studiens syfte. Med utgångspunkt i kategoriseringarna har vi sedan 

sammanställt resultatet av intervjuerna. Vi belyser förskollärarnas åsikter om ämnet samt 

betonar likheter och skillnader i svaren. Nästa steg i analysprocessen är att koppla resultatet 

av intervjuerna till vår bakgrund och relevant forskning och föra ett resonemang om detta. 
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Därefter tolkar vi resultatet utifrån några centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet 

som vi lyft fram som relevanta för studien och försöker förstå detta i ett större sammanhang. 

 

3.1.7 Studiens tillförlitlighet och pålitlighet 
Under hela studiens gång ska forskaren inta ett kritiskt förhållningssätt till kvaliteten i den 

egna studien. För att veta hur pass god kvaliteten är i studien används begreppen pålitlighet 

(reliabilitet) och tillförlitlighet (validitet). Pålitlighet handlar om hur trovärdigt 

mätinstrumentet är, alltså hur bra en insamlingsmetod är på att mäta trovärdigheten på 

området. Det handlar således om hur analysen har genomförts och om den är fri från 

felaktigheter och brister, men även om hur pålitlig informationen är som forskaren har fått 

fram. Studiens pålitlighet ökar när det som informanten säger uppfattas och skrivs ner korrekt 

av intervjuaren. Det som forskaren har fått fram genom insamlingsmetoden är det som 

handlar om studiens giltighet. En risk för giltighet är att deltagarna inte är ärliga Även om 

intervjuerna genomförts noggrant och fått en hög pålitlighet kan giltigheten ändå bli låg 

eftersom fel frågor kan ha ställts. Forskaren får alltså inte svar på det hon ville ha svar på 

(Repstad 2007). 

 

Vi betraktar vår studie som pålitlig och tillförlitlig. Dels på grund av att vi har använt oss av 

intervjufrågor som utgår från studiens syfte samt bygger på relevant pedagogisk forskning vi 

läst in oss på. Men även på grund av att vi uppfattar det som att informanterna gett oss ärliga 

svar. Det är nästan omöjligt att kontrollera uppriktigheten i deltagarnas svar, men vi har 

försökt undvika denna risk genom att tydliggöra för informanterna att deras svar endast 

kommer att användas i utbildningssyfte och analyseras utifrån studiens syfte. Vi menar att på 

grund av anonymiteten har förskollärarna vågat vara ärliga i sina svar. I vår 

resultatredovisning tog vi hänsyn till att vi själva kan tolka förskollärarnas svar annorlunda 

mot vad de egentligen menade under intervjun. Detta har vi försökt undvika genom att vi har 

lyssnat på intervjuerna flera gånger, skrivit ner dem ordagrant och därefter analyserat dessa 

tillsammans, vilket ökar trovärdigheten. 
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3.2 Forskningsetiska principer 

 
Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vid våra intervjuer. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Informationskravet där de berörda ska informeras av forskaren om forskningsuppgiftens syfte. 

Forskaren ska informera om uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och att deltagandet är 

frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna genomförts har vi muntligt informerat 

alla förskollärare i förskolan och förskoleklassen om intervjuns syfte och vilka vi är som 

genomför den. De har också blivit informerade om vår önskan att få spela in intervjuerna. 

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva ska få bestämma om de vill delta i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga av våra informanter har frivilligt deltagit i 

intervjuerna efter att de blivit underrättade om de punkter som ingår i informationskravet. 

                                       

Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om informanterna och alla berörda i 

undersökningen ska förvaras så att ingen ska kunna komma åt dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla våra intervjupersoner är anonyma, vi har ändrat namn på personer och verksamheter. Allt 

insamlat material har antecknats och samlats på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

identifiera enskilda personer. 

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som forskaren har samlat in ska endast användas för 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Det insamlade materialet, inspelade intervjuer, 

kommer vi inte att använda till annat bruk än studiens syfte. Materialet kommer även att 

förstöras så snart uppsatsen är godkänd. 
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4 Resultat och analys 
 
I kommande avsnitt redogör vi för intervjusvaren från förskollärare i förskola och 

förskoleklass. Resultatet presenteras utifrån huvudområden i vår intervjuguide som även är 

huvudrubriker i bakgrundsdelen för att ge en tydlig struktur. Vi tolkar även resultatet utifrån 

vår bakgrundstext och tidigare forskning. Därefter gör vi en analys utifrån vår teoretiska 

bakgrund. 

 

4.1 Hur arbetar förskolor skolförberedande 
 

4.1.1 Skolförberedande aktiviteter i förskolan 
Samtliga informanter i förskolan menar att det som är viktigt när barnen lämnar förskolan är 

att femåringarna ska vara självständiga och ha god självkänsla. Lena poängterar att barnen 

behöver vara mer självständiga i skolan eftersom det där finns färre vuxna i klasserna än i 

förskolan, därför är det enligt henne en fördel om barnet på egen hand kan klara toalettbesök 

och rutiner kring maten. Vera förklarar att de arbetar med värdegrunden och med att barnen 

ska börja ta ansvar för sig själva och för andra samt att vara medveten om och våga stå för 

sina egna åsikter. Hon anser att det är viktigt med stabilitet i gruppen. På förskolan delas 

barngruppen så att femåringarna är tillsammans och förskolläraren har olika aktiviteter med 

dem för att stärka den grupp som sedan ska vidare till förskoleklassen. Camilla och Vera 

berättar att de arbetar mycket med att barnen ska vara trygga i gruppen och om hur barnen är 

en bra kompis. Camilla anser att det arbete som görs på förskolan är olika från år till år, 

arbetet läggs upp beroende på hur barngruppen ser ut och barnens behov och intresse. Vissa år 

kan de sociala arbetsområdena ta överhand medan det andra år inte behöver ta lika mycket tid 

att få en socialt fungerande grupp. 

 

På Majkens förskola arbetar förskollärarna mer med matematik-, läs- och skrivaktiviteter och 

för att öka kunskaperna i dessa områden går några förskollärare kurser i matematik och 

svenska. Lena och Vera menar att kunskapsbiten hos barnet är något som arbetas med under 

hela förskoletiden och som successivt byggs på. Lena framhåller att det som de försöker lära 

barnen inför förskoleklassen är att skriva sitt namn, sedan koncentreras det på att barnen ska 

bli mer självgående och försöka klara av konflikter själva. De ska försöka att hitta egna 

lösningar och inte alltid ta förskollärarens hjälp, utvecklar Lena. Förskolorna arbetar med 
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olika projekt, det kan vara matteprojekt, språkprojekt, att-vara-bra-kompis-projekt. Men ofta 

görs detta med alla barn på samma avdelning, det är inget som bara femåringarna gör. Camilla 

anser att läsa och skriva kommer senare i skolan men även under alla projektarbeten i 

förskolan och det finns inga mål som barnen ska nå när de lämnar förskolan, men hon berättar 

vidare att de hjälper till då barnen visar intresse. Ingen av förskollärarna i förskolorna 

använder sig något skolförberedande material utan de har andra aktiviteter och arbetssätt som 

de arbetar efter som exempelvis att integrera kunskapsinlärning i lek och andra projekt. Leken 

är det som är intressant i förskolan enligt Majken. Skulle föräldrarna få mer inflytande i 

arbetet i förskolan skulle de vilja att vi arbetar med mer skolförberedande material, menar 

Camilla. Men hon är tydlig med att förskollärarna inte vill arbeta så i förskolan. Skulle de 

arbeta med skolförberedande material redan i förskolan skulle det roliga i förskoleklassen 

fråntas påpekar hon.   

 

Utifrån de svar vi fått i intervjuerna ser vi att förskolorna arbetar aktivt efter läroplanens mål 

med att lägga grunden för det livslånga lärandet samt att det sker på ett lekfullt sätt som 

fångar barnens intresse. Vi tolkar det som att förskollärarna i likhet med det som Palmér 

(2008) skriver vill fånga upp lärandet i vardagliga situationer som uppstår samt även genom 

leken som Johansson (2008) och Pramling & Pramling Samuelsson (2008) poängterar som 

viktiga aktiviteter för kunskapsinhämtning för små barn. Intervjusvaren stämmer även väl 

överens med Karlssons (2006) undersökning som visar att föräldrar betraktar den sociala 

förberedelsen i förskolan som viktig. 

 

4.1.2 Samarbete med andra förskolor 
En gång per termin har förskollärarna i förskolorna, som vi undersökt, möten tillsammans 

med förskolor i samma område, däremot skiljer det sig vad som diskuteras i dessa. I mötet är 

det en förskollärare från varje förskola, oftast samma person under ett år. En av förskollärarna 

från förskolan menar att alla förskolorna i samma rektorsområde arbetar på liknande sätt, de 

utgår från gemensamma värdegrund. Hon menar att det är rektorn som har varit drivande i 

det, under studiedagar arbetar de med samma saker och har diskussioner om det. Ett annat 

samarbete som lyfts fram vid en intervju är att femårsgrupperna i samma område träffas i en 

lekpark en gång i veckan. Barnen får träffas och lära känna de barn som de ska gå i samma 

klass med. Femåringarna träffas och det tycker de är roligt och spännande, de behöver lite 

utmaningar för att det inte ska bli för lång väntan inför förskoleklassen menar förskolläraren. 
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Hon anser även att träffarna i lekparken ger de vuxna tillfälle att diskutera olika områden i 

verksamheten. Även Majken menar att de tillsammans med andra förskollärare i mötet 

diskuterar vad de ska utgå från för att få gemensamma grunder för hur man förbereder barnen 

i verksamheterna. Lena tycker att det är svårt att utgå från gemensamma grunder, för barn är 

så olika. Hon menar att de inte har några gemensamma grunder mellan förskolorna i samma 

område. Förskollärarna i förskoleklassen tycker att barnen, som kommer från olika förskolor, 

ligger på samma nivå, berättar Lena. Utbyte av arbetet i med andra förskollärare sker under de 

träffar som finns om samarbetet, men det finns inga gemensamma grunder menar Camilla. 

Förskollärarna i förskoleklassen kan uppleva att förskolorna i samma område har arbetat med 

olika aktiviteter, enligt Camilla. Hon menar att de utgår från barnens intresse i förskolan 

vilket gör att barnen har olika kunskaper och det kan förskollärarna i förskoleklassen se.  

 

Att samarbeta med andra förskolor i samma upptagningsområde där det finns barn som 

kommer att hamna i samma skolklass menar vi är att bygga en gemensam grund för barnen 

för att sedan kunna skapa en kontinuitet för barnens lärande mellan olika verksamheter. Vi 

tolkar det dock som att våra informanter inte riktigt prioriterar detta samarbete, förutom i 

Veras rektorsområde.    

 

4.1.3 Informationsöverlämning  
Utifrån intervjusvaren kan vi konstatera att den information som följer med barnen från 

förskolan till förskoleklassen skiljer sig mellan de olika verksamhetsområdena. Majken, Lena 

och Camilla berättar att de vidarebefordrar enskild information om varje barn från förskolan. 

Detta innefattar mestadels information om barnets sociala förmågor. Vid Camillas förskola 

överlämnar de dock inte någon skriftlig information, vilket görs hos Majken och Lena. 

Camilla nämner även att de lämnar ifrån sig information om hela gruppen vilket likaså Vera 

betonar. Då lyfter de fram hur gruppen fungerar bland annat kamratmässigt, hur barnen 

samspelar med andra barn och vuxna samt vad de arbetat med i verksamheten under det 

senaste året. Majken och Camilla understryker att de i möjligaste mån försöker vara så 

positiva som möjligt i den information de överlämnar. Samtliga informanter framhåller att om 

det finns barn med särskilda behov, sjukdomar eller specialkost ska detta naturligtvis 

informeras vidare för barnets bästa. I dessa fall kopplas oftast en specialpedagog in och det 

blir ett extra möte med förskoleklassen där även föräldrar deltar. 
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Ingen av förskoleklasserna vill att barnens portfoliopärmar ska följa med barnen från 

förskolan. Orsaken till detta uppges vara dels att olika förskolor i upptagningsområdet arbetar 

på olika sätt med sin portfolio och det blir då olika information som följer med barnen. En 

annan orsak uppges vara att pärmarna redan är fulla och det inte finns utrymme för 

förskoleklassen att ta emot allting. Från förskolornas sida framhålls det att blir som ett avslut 

på förskolan när de får ta hem sina pärmar. I förskoleklasserna påbörjas det vidare en ny 

dokumentation om barnet. 

 

I samtliga verksamheter anger förskollärarna att det är föräldrarna som har det avgörande 

ansvaret för vilken information som ska lämnas vidare till förskoleklassen. Förskolorna får 

inte överföra information utan föräldrarnas medgivande. Vid utvecklingssamtal med 

föräldrarna under vårterminen tar därför förskollärarna i förskolan upp vilken information de 

vill lämna vidare och diskuterar detta med föräldrarna. Dock begränsar förskoleklasserna 

vilken information de vill ta emot från förskolorna, de vill gärna bilda sin egen uppfattning 

om barnen. Vid en av förskoleklasserna tar förskollärarna del av den information de fått om 

barnen först efter några veckor in på höstterminen för att de inte vill bli påverkade i den 

process där de lär känna barnen. Sandra skulle däremot vilja att de fick veta något om varje 

enskilt barn inte bara de som har särskild information. Vera är kluven i frågan om hur mycket 

information hon ska lämna över eftersom hon inte vill lämna ut barnet för mycket. Hon menar 

vidare att det kan hända mycket under sommarlovet som då kanske inte överensstämmer med 

den information som lämnats under vårterminen samt att barnet inte kommer att ha samma 

roll i den nya gruppen som det haft i förskolan. 

 

I likhet med Hjeltes (2005) resultat visar vår undersökning att den information om barnen som 

överlämnas ofta är en generell beskrivning av barngruppen som helhet. Likaså att 

förskollärarna i förskoleklassen gärna vill skaffa sig en egen uppfattning av barnen med 

undantag för barn med speciella behov. Även om inte våra informanter från förskolan 

uttryckte att de ansåg sig själva som informationsöverlämnare, som i Hjeltes studie (2005), 

kan vi ändå tolka svaren som att detta är en stor del av deras uppgift vid överlämningarna. 

Vilket inte är så konstigt då de besitter en stor kunskap om barn som de ofta har följt i flera år. 

Personalen från förskolan har i den här situationen ovärderlig information att dela av sig av 

men som begränsas av vad förskoleklasserna vill ha och vad föräldrarna tillåter. 
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4.2 Den första tiden i förskoleklassen 
 

4.2.1 Höstterminen i förskoleklasss 
Alla tre förskollärarna från förskoleklasserna framhåller att början på höstterminen med den 

nya klassen innehåller mycket lek och social verksamhet för att barnen ska lära känna 

varandra och känna sig trygga i den nya miljön. Linda understryker även att om barnet kan 

leka så är det jättebra, leken är en viktig del av det sociala samspelet i. Barbro poängterar att 

det är väldigt individuellt vad barnen kan när de börjar förskoleklass. En del är jätteduktiga på 

siffror och bokstäver och har redan börjat läsa och skriva däremot kan de ha jättesvårt att hålla 

ordning på sina saker. Sedan finns det barn som är mycket ordningsamma men som inte har 

något intresse alls för att läsa och skriva. Barbro och Sandra lyfter båda fram mer konkreta 

färdigheter som att kunna klara av toalettbesök och hålla reda på sig själv och sina saker. 

Sandra anser även att påklädning är ett moment som barnen bör klara själva eftersom det tar 

lång tid för två vuxna att hjälpa tjugofem barn.  

 

Barbro, Linda och Sandra menar alla att de inte har några kunskapskrav på barnen när de 

kommer till förskoleklassen. Enligt Barbro kan de inte ha alltför höga krav på barnen när de 

kommer då allt är nytt och stort. Linda menar vidare att det inte finns några kunskapsmål för 

förskoleklassen så därför spelar det ingen roll vad de kan när de börjar. Barbro berättar att de i 

hennes förskoleklass vissa år gör ett språklig medvetenhetstest för att se hur barnen ligger till i 

sin språkliga utveckling. En del år gör de testet på hösten för att använda det i planeringen av 

verksamheten, andra utförs det på våren för att ligga till grund för utvecklingssamtal och 

underlag inför läraren i årskurs 1. Även i Sandras förskoleklass görs det ett språklig 

medvetenhetstest med barnen. Här görs testet i mitten på höstterminen för att användas som 

underlag vid planering av verksamheten. Linda däremot poängterar att i hennes förskoleklass 

görs inga tester av barnen. De startar istället höstterminen med att arbeta med värdegrund och 

kompisrelationer. Linda menar att det då snabbt visar sig hur barnen ligger till inom olika 

områden. På Sandras skola görs det i förskoleklassen även hälsoundersökningar som består av 

bland annat synundersökning, motoriska övningar och kontroll av hjärta och lungor för att 

upptäcka om barnet har några fysiska fel eller svårigheter.  
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Att börja med en ny klass på höstterminen utan att ha någon större bakgrundsinformation om 

barnens utvecklingsnivå skulle kunna vara en stor utmaning. Men utifrån förskollärarnas svar 

tolkar vi det som att de själva inte anser det vara så. Genom att starta med aktiviteter som inte 

är beroende av en viss kunskapsnivå verkar förskollärarna kunna läsa av de olika barnen. 

Vilket vi även kan tyda utifrån att de avvaktar med att läsa den personliga informationen om 

barnen, som även stämmer överens med det Hjelte (2005) skriver. Enligt Lillemyr (2002) bör 

förskollärarna i förskoleklassen utgå från barnens baskompetens som de har med sig från 

förskolan. Eftersom våra informanter från förskolan begränsar informationen om barnen och 

att förskollärarna i förskoleklassen gärna vill bilda sin egen uppfattning utgår de inte enligt 

vår tolkning från den baskompetens som Lillemyr talar om. Förskollärarna från 

förskoleklassen i vår studie framhåller precis som Gannerud & Rönnerman (2007) att barnens 

trygghet i den nya miljön är det som förskollärarna bör utgå ifrån. Davidsson (2002) menar att 

leken är viktig för barnens trygghetsutveckling, vilket är något som våra informanter i 

förskoleklassen håller med om. 

 

4.2.2 Insyn i förskolans verksamhet 
Utifrån intervjusvaren kan vi uttyda att den insyn som förskollärarna i förskoleklassen har i 

förskolan är begränsad. Barbro uttrycker att det inom den biten finns mycket som kan 

utvecklas. Hon anser att hon till en viss del har kunskap om förskolorna i 

upptagningsområdet, hon vet exempelvis vilken pedagogik de arbetar efter samt olika 

temaområden. Barbro önskar dock att det skulle vara mer fortbildning tillsammans med 

förskolorna för att kunna arbeta fram ett sammanhållet förhållningssätt, en så kallad ”röd 

tråd”. Sandra menar den information hon har om förskolorna i upptagningsområdet begränsas 

till det som förskolorna berättar när hon kommer ut och hälsar på under våren. Hon menar 

vidare att den informationen i vissa fall också är begränsad, en del förskollärare får hon nästan 

dra informationen ur medan andra är mycket entusiastiska att visa upp vad de arbetar med. 

 

Förskollärarna i förskoleklassen har olika mycket insyn i förskolans verksamhet. Lillemyr 

(2002) anser att skolan och pedagogerna bör ha kunskaper om förskolans arbete, grundtankar 

om lek och lärande. Enligt vår tolkning finns det som att det på den punkten brister i 

samarbetet mellan förskola och förskoleklass som skulle kunna utvecklas. 
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4.2.3 Förskoleklassens verksamhet 
Gemensamt för alla förskoleklasser i vår studie är arbetet med barns sociala utvecklingen 

under höstterminen. Gemensamt är även att de alla har olika lärstunder varje dag som 

innehåller matematik, språk eller skapande verksamhet. I början är dessa arbetspass inte så 

långa men under vårterminen utökas lektionerna, instruktionerna och innehållet. Både Barbro 

och Sandra använder sig av ett undervisningsmaterial i svenska med tillhörande arbetsbok för 

barnen. Barbro berättar att hon använt sig av samma material i många år och funderat på om 

hon ska byta. Men samtidigt framhåller hon att det är behändigt att använda något som hon 

kan utan och innan. Hon anser att hon har för lite planeringstid för att kunna ta till sig något 

nytt. Samma arbetsbok och material används för hela gruppen, men det finns i de olika 

övningarna moment så om barnen kan och vill skriva gör de det annars räcker det att fylla i 

och måla. Även Sandra använder samma material för hela gruppen under arbetspassen och 

framhåller att de barn som vill ha svårare övningar självklart får det, men då sker det under de 

fria aktiviteterna. Linda berättar att hon och hennes kollega arbetar med ett material som de 

skapat själva. De ansåg att inget av de förtryckta materialen passade dem, de plockade 

intressanta bitar ur olika lärarhandledningar och utformade sitt eget undervisningsmaterial 

som innefattar svenska, matematik och värdegrundsarbete. Linda tycker att materialet 

fungerar bra och att det är lätt att anpassa efter olika barn. Hon menar att genom detta ger de 

barnen en grundläggande kunskap inom områdena och även om inte alla tar till sig alla bitar 

så har de ändå fått smaka på allting. Sandra lyfter även fram aktiviteter som gymnastik, 

musik, bibliotek och rast som rutiner som finns i skolan och barnen behöver vänja sig vid. 

 

Om vi ser till de aktiviteter som förskollärarna i förskoleklasserna beskriver i den dagliga 

verksamheten är vår tolkning att de blandar olika lärstunder med lek och barnens sociala 

utvecklingen. Enligt Hjelte (2005) och Sahlström (2006) liknar förskoleklassens verksamhet 

mer skolans än förskolans. Vilket även förskollärarna i vår studie berör. 
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4.3 Samarbetet mellan verksamheterna 
 

4.3.1 Vilket samarbete förekommer 
Det samarbete som finns mellan förskola och förskoleklass i vår undersökning är framför allt 

förlagt till vårterminen med barnens övergång som grund. Vid några verksamheter 

förekommer även ett fåtal gemensamma träffar där förskollärare från både förskola och 

förskoleklass diskuterar olika ämnen och delger varandra hur de arbetar med exempelvis 

matematik eller svenska för att utvidga samarbetet lärarna emellan. Vid en förskola finns det 

även ett samarbete med skolan och äldre barn som går i skolan kan komma till förskolan på 

PRAO. 

 

Det samarbete som finns för barnens övergång ser relativt lika ut enligt samtliga intervjuer. 

Det börjar oftast med att förskollärare från de båda verksamheterna träffas en gång under 

våren. Då brukar även rektorer från båda håll delta samt specialpedagoger om det behövs. Vid 

dessa träffar diskuteras hur barngrupperna ser ut i nuläget och hur de ska fördelas mellan 

förskoleklasserna på skolan. Vem som sedan gör gruppindelningarna kan variera mellan olika 

områden, i någon verksamhet är det förskollärarna i förskolan som gör gruppindelningen och 

vid andra kan det vara förskollärarna i förskoleklassen eller specialpedagog. De diskuterar 

även datum för kommande träffar med barnen samt hur dessa ska organiseras. Vid en förskola 

ordnas ytterligare en träff med förskoleklassen där den beslutade barngruppen diskuteras och 

information om gruppen eller enskilda barn överlämnas. Därefter följer tillfällen när 

förskollärarna i förskoleklassen träffar barnen från förskolan. Vanligtvis åker förskolläraren 

först ut till förskolorna för att möta barnen i deras trygga miljö, där de bekantar sig med 

barnen och får en inblick i förskolans verksamhet. Sedan följer två tillfällen då barnen besöker 

skolan och förskoleklassen. Hur dessa besök gestaltar sig skiljer sig en del mellan de olika 

förskoleklasserna. Men syftet är att barnen ska bekanta sig med den nya miljön och nya 

kompisar. Vid en förskoleklass sker träffarna i omvänd ordning, först besöker barnen 

förskoleklassen och sedan besöker förskolläraren från förskoleklassen barnen i förskolan. 

Barbro berättar att de tidigare haft tre träffar då barnen från förskolan besökte förskoleklassen, 

först två gånger med bara halva gruppen och sedan en gång med hela den nya klassen. Detta 

tyckte hon var mycket bättre eftersom hon då kunde följa upp vad de gjort gången innan. Lena 

menar att de från förskolans sida försöker lägga barnens träffar så sent på vårterminen som 

möjligt för att barnen inte ska tappa intresset för den tid som är kvar i förskolan. Några 
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förskollärare från förskolan berättar att de även brukar ta med barnen för att leka på den nya 

skolans gård, men detta är inga organiserade träffar där förskollärare från förskoleklassen 

deltar. 

 

Det samarbete som förskollärarna i vår studie beskriver stämmer väl överens med det som 

både Hjelte (2005) och Gannerud & Rönnerman (2007) kommer fram till i sina studier, dvs 

att samarbetet företrädesvis sker på vårtermin och främst avser barnens övergång mellan 

verksamheterna. Vi tolkar som att det är detta samarbete som är det som vanligast sker mellan 

förskola och förskoleklass. 

 

4.3.2 Syftet med samarbetet 
Samtliga förskollärare som vi intervjuat menar att syftet med samarbetet mellan 

verksamheterna är att främja barnens övergång. De vill att barnen ska känna sig trygga med 

det nya och att övergången ska bli så mjuk som möjligt. Barbro lyfter även fram att föräldrar 

och barn ska lära känna personal och miljöer som en del av syftet. Barbro och Vera tillägger 

även att en annan del av syftet är att de ska få inblick i varandras verksamheter. Att det kan 

vara bra att veta hur de andra jobbar för att kunna möta upp barnen i förskoleklassen eller 

förbereda dem i förskolan. Linda som arbetar i en förskoleklass menar att det är bra att få se 

barnen i deras miljö först. 

 

Barnens trygghet och en smidig övergång är det centrala syftet med samarbetet enligt våra 

informanter och överensstämmer med Hjelte (2005) och Davidsson (2002). Vilket vi tolkar 

som att samarbetet endast anses vara något som ska gynna barnen och inte primärt 

förskollärarna själva. 

 

4.3.3 Handlingsplaner 
Alla förskollärare som vi intervjuat förklarar att de har en mall som de utgår från när det 

gäller samarbetet vid övergången. Hur denna mall är utformad ser olika ut. Sandra uppger att 

de inte har någon ordentligt utarbetad plan i förskoleklassen för hur samarbetet ska se ut, utan 

istället har de några punkter som de tycker fungerar bra och utgår från varje år. Vid alla de 

andra verksamheterna som vi varit i kontakt med finns det skriftliga handlingsplaner och 

överskolningsplaner som vi fått ta del av. Dessa innehåller tider för när överskolning och 

samarbete ska ske samt hur övergången ska utformas. I några överskolningsplaner finns det 
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mer detaljer om vem har ansvarar för vad i övergången. Överskolningsplanerna utarbetas vid 

den träff som förskollärare från båda verksamheterna, rektorer och specialpedagoger har 

under våren. Planerna revideras och punkter som inte fungerar tas bort och nya kan läggas till. 

Alla våra informanter anser att de är nöjda med den plan som finns, men att det alltid finns 

saker som går att förbättra. De flesta tycker att de får vara aktiva och påverka vad som ska 

finnas med. 

 

I Hjeltes (2005) studie framkommer att handlingsplanerna, som var utformade av rektorer 

eller skolans personal, inte användes fullt ut och som förskolan ansåg sig vara involverade i. 

Våra informanter var alla nöjda med respektive handlingsplan även om det fanns punkter som 

ansågs kunna utvecklas. Detta kan bero på att förskollärarna från båda verksamheter har varit 

delaktiga i utformandet av planerna och inte blivit styrda uppifrån. 

 

 

4.3.4 Dialog mellan verksamheterna 
Sex av förskollärarna anser att det inte finns någon dialog om innehållet i verksamheterna. 

Majken berättar att det finns en tanke om att den ”röda tråden” ska finnas och att det är ett 

önskemål från hennes förskola. Även Linda som arbetar i förskoleklass uttrycker ett önskemål 

om den röda tråden och hoppas på gemensamma studiedagar för förskola och förskoleklass. 

Lena menar att det finns en röd tråd mellan avdelningarna på hennes förskola men att det 

finns ett glapp till förskoleklassen och skolan. Även Sandra förklarar att det på skolan finns en 

röd tråd från förskoleklassen upp till sjätteklassen men ingen från förskolan. Enligt Vera som 

arbetar i förskolan är förskoleklassen inte så bra på att möta upp barnen där förskolan slutar. 

Hon menar att det delvis beror på att man där inte har samma förhållningssätt som på 

förskolan och att detta kan skapa förvirring hos barnen. Detta har lett till funderingar om 

förskolan ska ändra sitt förhållningssätt. Barbro anser däremot att det finns lite dialog och röd 

tråd mellan verksamheterna. Att de har fått några gemensamma riktlinjer och insyn i 

varandras verksamheter. Dock påpekar hon att detta skulle kunna utvecklas och bli mycket 

bättre. 

 

Alla förskollärarna anser att det bör finnas en tydligare sammankoppling mellan 

verksamheterna och att de ännu inte uppnått det mål som Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) 

och även Davidsson (2002) beskriver om att samspela och utveckla något nytt. Det är något 
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som även lyfts fram ur barnstugeutredningen av Siller (2000) Vera menar med att förskolan 

och skolan borde ha samma förhållningssätt till barnen vilket även något som Hjelte (2005) 

lyfter fram som en faktor som påverkar samarbetet. 

 

4.3.5 Uppnås syftet med samarbetet 
Alla förskollärarna anser att det samarbete och den inskolning som finns är tillräcklig för att 

barnen ska känna sig trygga inför övergången. Enligt Camilla släpper oftast nervositeten hos 

barnen efter första gången de varit och hälsat på i förskoleklassen och att de känner sig trygga 

fort. Förskollärarna menar att barnen tycker att det ska bli spännande och är mycket 

förväntansfulla. Majken menar att efter fem år har de flesta barn vuxit ur förskolan och är så 

inställda på att gå vidare. Både förskolan och förskoleklassen framhåller att även om det 

skulle vara fler överskolningstillfällen så är det alltid någon eller några som tycker att det är 

lite jobbigare än andra, det går inte att komma ifrån. Enligt Linda kan bakslaget komma några 

veckor in på höstterminen i förskoleklassen. I början är allting nytt och spännande med att 

bland annat gå till matsalen och gympasalen, men efter ett tag lägger sig det och vissa kan 

börja längta tillbaka till förskolan.  

 

Barbro påpekar att det är ett stort steg för barnen att börja förskoleklass. Hon menar att det 

steget förut var när barnen skulle börja förstaklass men att det nu har flyttats ett år ner i 

åldrarna och att övergången till årskurs 1 på så vis inte är så dramatisk. Både Barbro och Vera 

menar att det ofta är föräldrarna som är mer nervösa och oförberedda inför övergången än 

barnen. Barbro anser även att barnen gärna håller sig i sin lilla grupp kompisar som de har 

med sig från förskolan och att det inte är förrän i början av vårterminen i förskoleklassen som 

många av dem börjar vidga sin kompiskrets.  

 

Vera påpekar att de från hennes förskola har nära till den skola som barnen ska börja på vilket 

gör att de lätt kan gå dit och leka på skolgården för att avdramatisera det hela. Vidare menar 

hon att de kanske skulle kunna göra mer på förskolan för att förbereda dem inför skolstarten. 

Hon nämner att de skulle kunna prata och diskutera med barnen om deras förväntningar, 

känslor inför övergången och erfarenheter av förskoleklass och skolan. 
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Utifrån förskollärarnas beskrivningar kan vi tolka att trots vissa brister så fyller samarbetet 

mellan verksamheterna sitt syfte. Majoriteten av barnen tycks klara övergången utan några 

större problem, vilket även Hjelte (2005) lyfter fram som ett viktigt mål med samarbetet. 

 

4.3.6 Utvärdering och uppföljning 
Alla förskollärare från förskolan som vi intervjuat berättar att de under höstterminen brukar 

göra en uppföljning av hur barnens övergång gick. De brukar hälsa på barnen i deras 

förskoleklass för att se hur de har det och samtidigt diskutera med läraren om det var något 

som fungerade mindre bra eller något annat som de vill ta upp. Camilla nämner att under 

höstterminen delas en utvärderingsenkät till berörda föräldrar ut där de får berätta hur de 

uppfattat övergången. Därefter träffas personal från förskola och förskoleklass och diskuterar 

hur övergången varit samt föräldrarnas synpunkter. Då revideras även överskolningsplanen 

och eventuella ändringar görs. Övriga förskollärare menar att utvärderingen inte görs förrän 

på planeringsmötet på vårterminen, då kollar man av eventuella ändringar inför kommande 

överskolning. Vera påpekar att det endast är överskolningen som utvärderas på förskolan, inte 

själva samarbetet mellan verksamheterna. Flera av förskollärarna menar att uppföljning och 

utvärdering är områden som skulle kunna utvecklas mer. 

 

Utvärdering och uppföljning sker på ett eller annat sätt vid samtliga verksamheter vi 

undersökt. Dock förefaller inte alla nöjda med den uppföljning och utvärdering som sker. I 

likhet med förskollärarna i Hjeltes (2005) studie finns det önskemål om en mer utvecklad 

uppföljning. 

 

4.3.7 Förändringar som har skett i samarbetet 
Alla förskollärare framhåller att det har skett förändringar i samarbetet, både positiva och 

negativa. Majken menar att utarbetandet av överskolningsplanen är det stora framsteget, vilket 

upplevs som positivt. Lena menar att det är i och med att förskoleklassen flyttat in i skolans 

lokaler som det har skett stora förändringar, men vilka dessa förändringar är framkommer 

inte. Camilla tycker inte att det gjorts så stora förändringar, det kan handla om att de planerat 

in studiedagar ihop eller lagt till något extra möte. Linda anser att de blivit bättre på att prata 

ihop sig mellan verksamheterna och ha gemensamma träffar. Sandra berättar att de hade flera 

träffar med förskolan tidigare, men nu har de utarbetat en fungerande rutin så då behövs inte 

fler möten. Barbro beskriver att när hon började arbeta i förskoleklass, som då hette 



35 

sexårsverksamhet, fanns det inget samarbete överhuvudtaget. Hon menar därför att det skett 

en stor förändring som hon är positiv till.  

 

Tre av förskollärarna nämner att det tidigare funnits ett arbetsbyte mellan förskolan och 

förskoleklassen. De fick då byta verksamhet under några förmiddagar. Detta upplevdes som 

positivt av samtliga eftersom det bidrog till en större insyn i den andra verksamheten. En av 

förskollärarna menar dock att det hade varit bättre om den ordinarie förskolläraren hade varit 

kvar i verksamheten när hon var där. Hon förklarar vidare att det då hade varit lättare att 

reflektera och diskutera om det de upplevde. 

 

Att det sker förändringar i samarbete, både positiva och negativa, tolkar vi som att det sker en 

utveckling där förskollärarna tar till sig av varandras idéer och kommer fram till gemensamma 

lösningar. Om vi ser till det som Davidsson (2002) och Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) 

skriver om hur samarbete har växt fram och utvecklats över tid så kan vi tolka det som att 

förändringar är nödvändiga för att det ska utvecklas något nytt. Att några förskollärare är 

missnöjda med vissa förändringar visar ändå på att utveckling är möjlig och att dessa områden 

bör tas upp till diskussion för att nå en lösning. 

 

4.3.8 Önskvärt samarbete 
Alla förskollärare anser sig nöjda med det samarbete som finns. Alla utom Lena anser dock 

att det finns saker som skulle kunna förbättras. Något som ansågs önskvärt var att få mera 

insyn i varandras verksamhet och fler regelbundna träffar där de kunde diskutera hur de 

arbetar med olika pedagogiska aspekter i förskola respektive förskoleklass och att samarbetet 

inte bara hade övergången som diskussion. Fyra av förskollärarna nämner att det vore givande 

att göra arbetsbyten mellan verksamheterna för att få mer insyn i varandras arbete. Tre av 

förskollärarna hade tidigare haft erfarenhet av detta och tyckte att det var mycket givande och 

gav mer förståelse för varandras verksamheter. 

 

Barbro menar att fler träffar med barnen från förskolan, som de hade tidigare, var väldigt bra 

och något som hon gärna skulle vilja återuppta. Hon nämner även gemensam fortbildning 

med förskolan som ett önskemål samt att det är viktigt med kontinuerlig kontakt. Även 

gemensamma studiedagar nämndes av flera förskollärarna. Camilla menar att det vore 

önskvärt att fritidspedagoger deltog mer i samarbete. Eftersom barnen inte tillbringar hela 



36 

dagen i förskoleklass utan även är på fritidshemmet anser hon det viktigt att barnen även får 

lära känna den personalen. Som det ser ut nu så kommer fritidspersonalen in vid ett tillfälle 

och presenterar sig. Förskolläraren själv har inte heller någon större insikt i vilka som arbetar 

på fritidshemmet. 

 

Hos samtliga förskollärare finns olika önskemål om hur de vill utveckla samarbetet mellan 

verksamheterna. Även i Hjeltes (2005) studie framkommer att förskollärarna har önskemål 

om hur samarbetet skulle kunna utvecklas. Förskollärarna har enligt vår mening en tanke om 

hur ett mer givande samarbete skulle kunna utformas och anser att ingen av dessa önskningar 

är orealistiska eller omöjliga att genomföra. Problemet är att det inte är någon som tar tag och 

driver igenom idéer, vilket vi menar ligger på rektors ansvar. 

 

4.3.9 Hinder och förutsättningar för samarbete 
Samtliga förskollärare anger att det är brist på tid som hindrar det samarbete som de skulle 

önska. De menar att om det fanns mer tid skulle det vara lättare att få till fler träffar. Barbro 

som arbetar i en förskolklass säger att vårtterminen går alldeles för fort. Då ska de skola in de 

nya barnen som ska börja till hösten samtidigt som de ska genomföra verksamheten för de 

nuvarande barnen samt skola in dem i första klass. Även förskollärare i förskolan menar att de 

inte har hur mycket tid som helst att avsätta för möten och liknande. Camilla anser att 

förskolan blir lidande om hon är borta för mycket och att det då krävs vikarier för att gå på 

möten och eftersom vikarier kostar pengar kan de vara svårt att få. 

 

Hjelte (2005) kommer i sin studie fram till att ett hinder i samarbetet mellan förskola och 

förskoleklass är geografiska avstånd och att ett mindre avstånd därmed skulle kunna innebära 

ett bättre samarbete. Utifrån våra intervjuer kan vi dock se att även om det finns en geografisk 

närhet mellan verksamheterna innebär inte det att det blir ett bättre samarbete mellan 

förskollärarna. Den fördel som vi kan uttolka av den geografiska närheten till skolan som 

några förskolor hade var ur barnets synvinkel. Då barnen fick fler tillfällen att bekanta sig 

med skolgården. 

 

Att tiden är ett hinder för att ett bra samarbete är något som både Hjelte (2005) och våra 

informanter poängterade. Som vi kan tolka det skulle alltså mer tid innebära ett bättre 
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samarbete mellan verksamheterna. Skulle mer tid till samarbete resultera i en utveckling på 

området? 

 

4.4 Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
 

I denna del kommer vi att diskuteras intervjuresultaten utifrån de centrala områdena 

lärande/utveckling, samspel/samarbete och kommunikation från det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Om man ser på lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv där en av 

grundtankarna är att detta sker i allt samspel med andra kan vi förstå det som att 

förskollärarna i varje form av samvaro med varandra lär sig något nytt. Efter varje möte 

mellan verksamheterna bär de med sig nya tankar som de kan reflektera över och få nya 

insikter om och på så sätt möjliggöra en personlig utveckling. Säljö (2010) menar att lärande 

och utveckling sker i fler situationer än just genom utbildning kan vi tolka det som att genom 

att utveckla ett väl fungerande samarbete mellan olika verksamheter skapas det möten som 

har stor potential för utveckling. Om förskollärarna utvecklar ett mer regelbundet samarbete 

som inte enbart fokuserar på barnens övergång utan även resulterar i en större inblick i 

varandras verksamheter finns det en stor chans att de utvecklar den röda tråden som de hade 

önskemål om. Vi menar att förskollärarnas samarbete är en arena där alla parter bör få 

uttrycka sina önskemål och åsikter och därigenom utveckla nya kunskaper och erfarenheter. 

 

Enligt Säljö (2007, 2010) föds människan som en social varelse som hela tiden samspelar med 

sin omgivning. Vi menar att detta samspel kan vara mycket givande för människan och det är 

därför vi lyfter frågan om samarbete i denna uppsats. Vi vill belysa samarbetet mellan 

förskolan och förskoleklassen som ett viktigt samspel mellan människor i olika verksamheter 

men som ändå har ett och samma mål, nämligen att arbeta för att främja barnets utveckling. 

Vi ser det som att alla mellanmänskliga förhållanden har betydelse för människors lärande 

och utveckling. Mänskligt samarbete ser vi som något som är i ständig förändring, vi är aldrig 

opåverkade av våra möten och samspel med andra. Även om det inte direkt är något som vi 

medvetet reflekterar över finns det ändå där och har gett nya insikter. I sådana här möten 

menar vi att förskollärarna kan mötas och utveckla nya och gemensamma tankar om både sin 

egen och den andra verksamheten. Genom att de formulerar gemensamma mål, som i detta 
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fall är barnens trygghet vid övergången, menar vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv att det 

är viktigt att utmana sitt eget tänkande och ta till sig av andras erfarenhet. 

 

Kommunikation mellan verksamheterna kan ses som själva grunden i samarbetet mellan 

förskola och förskoleklassen. Enligt Säljö (2010) är språket och kommunikationen viktiga 

redskap i interaktionen med andra. Utan kommunikation skulle inte förskollärarnas samarbete 

ha någon framgång och tydliga brister visar sig när kommunikationen inte fungerar. Här kan 

vi tolka det som att brist på kommunikation mellan olika förskolor och mellan förskola och 

förskoleklass bidrar till att det inte finns gemensamma grundtankar eller förhållningssätt. 

Frågan vi då ställer oss är om förskollärarna utnyttjar den potential som kommunikationen har 

i ett sociokulturellt perspektiv. Kommunikationen som sker mellan förskollärarna handlar till 

huvudsakligen om barnen och deras övergång. Om kommunikationen vidgas till att även 

handla om andra områden, både yrkesmässiga och personliga, skulle det kunna utvecklas en 

djupare gemenskap. Här skulle även skriftlig kommunikation via internet vara ett alternativ 

för att utbyta information mellan förskollärarna. 

 

Vi kan även se att förskollärarna själva arbetar utifrån det sociokulturella perspektivet 

eftersom den pedagogiska verksamheten handlar om att utveckla socialt sampel hos barnen 

och även om individuell och kollektiv kommunikation. Likaså i relationen mellan 

förskollärare och barn används mycket kommunikation och dialog mellan parterna för att 

uppnå en social samhörighet och utmana varandras tankegångar. 
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5 Avslutande diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie är att belysa hur samverkan tar form i övergången mellan förskola och 

förskoleklass. Det är intressant att uppmärksamma likheter och skillnader i våra informanters 

uppfattningar. De beskrivningar vi fått ta del av angående hur samarbetet ser ut mellan 

förskola och förskoleklass ser relativt lika ut. Vi kan ändå urskilja vissa olikheter i 

intervjusvaren, bland annat i de skolförberedande aktiviteterna i förskolan. Förskollärarna 

som vi intervjuat anser att värdegrund och socialt samspel är det viktigaste att förbereda 

barnen i, men att kunskapsinlärning blir en allt mer central del av förskolans verksamhet. 

Hjelte (2005) och Sahlström (2006) menar att förskoleklassens verksamhet tenderar att dra 

mer åt skolans arbetsmetoder och synsätt än förskolans som var syftet med verksamheten från 

början. Vilka konsekvenser får det för förskolans verksamhet, kommer även förskolan bli en 

mer och mer skolinspirerad verksamhet och vad skulle det innebära för barnen? Samarbetets 

utformning utifrån våra intervjuer stämmer även överens med den tidigare forskning som vi 

refererat till samt även med våra egna erfarenheter på området. Med utgångspunkt i detta kan 

vi tyda en tendens till att det är så här samarbetet mellan verksamheterna vanligtvis ser ut. 

Även om vi inriktat oss på att studera samarbetet utifrån barnens övergångar menar vi att ett 

regelbundet samarbete mellan förskollärare i de båda verksamheterna där olika pedagogiska 

erfarenheter utbyts är ett steg i att gynna barnen i övergången. Vi har fått intrycket att 

eftersom den överskolning som sker anses vara tillräcklig för barnen så görs det inte så 

mycket för att utveckla samarbetet. Förskollärarna framhäver inte att samarbetet skulle kunna 

utveckla deras pedagogiska tänkande vilket i förlängningen är något som skulle kunna gynna 

barnen. Vi funderar även på om mer tid till samarbete mellan verksamheterna skulle ge ett 

annat resultat. Vilka områden skulle förskollärarna då lägga mer tid och engagemang på och 

vad skulle den långsiktiga utvecklingen innebära? 

 

Vi anser att det är positivt att alla uttrycker att de funnit rutiner kring samarbetet som de 

tycker fungerar bra och som passar dem även om det finns faktorer som skulle kunna 

förbättras. Det kan dock diskuteras vilka förutsättningar som finns för en mer utvecklad 

samverkan mellan verksamheterna i och med de riktlinjer som förskollärarna får från olika 

styrande instanser. I Lpfö 98 står det att samverkan mellan förskolan och förskoleklassen ska 

gynnas men får förskollärarna de rätta verktygen och förutsättningarna för att genomföra en 
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samverkan på bästa sätt? En svårighet som vi uppmärksammat är att det är först på våren som 

gruppindelningarna för förskoleklassen görs. Innan dess är det inte klart vilken förskola 

barnen kommer ifrån och därmed vet inte förskolläraren vem eller vilka de ska samarbeta 

med. Detta menar vi inte bör vara något stort problem eftersom regelbundet samarbete och 

gemensamma förhållningssätt gör att alla känner igen alla och vet hur de arbetar. 

 

Det centrala i samarbetet anser vi vara att det skapas kontinuitet och meningsfullhet för 

barnen i de olika verksamheterna. Kontinuitet menar vi, utifrån vår studie och pedagogisk 

forskning, skapas när det finns ett gemensamt förhållningssätt mellan verksamheterna 

gentemot barnen. I den pedagogiska forskning som vi hänvisar till i vår bakgrundstext 

framkommer det att en samverkan mellan förskola och förskoleklass är av betydelse för 

kontinuitet i barnens lärande samt att skapa ett gemensamt synsätt bland olika lärarkategorier. 

Denna kontinuitet menar vi är möjlig genom regelbundna träffar mellan personal i de båda 

verksamheterna, tydlig kommunikation samt insyn i varandras verksamheter. De önskemål 

som förskollärarna tar upp om hur de skulle vilja utveckla samarbetet med bland annat 

gemensamma studiedagar, arbetsplatsträffar eller temamöten betraktar vi som fullt möjliga att 

genomföra. Vi menar att det är viktigt att förskollärarna framför sina önskemål till rektorerna 

som både vi och de ser som ytterst ansvariga för att ett väl fungerande samarbete utvecklas. 

En aspekt som vi inte uppmärksammat i denna studie är vilka riktlinjer rektorerna utarbetar 

för en samverkan mellan förskola och förskoleklass samt hur de går vidare med 

förskollärarnas önskemål. Vi upplever det som att de förskollärare i förskolan som uppgav sig 

arbeta med övergången mellan verksamheterna varje år var mer säkra på sitt område. 

Eftersom det är de som har kontakten med förskoleklassen år efter år utvecklar de ett mer 

kontinuerligt samarbete än om det skulle vara nya personer varje gång. 

 

För att återknyta till våra funderingar kring att det stora steget för barnen som nu är aktuellt 

för sexåringarna och inte som tidigare sjuåringarna menar vi att utifrån intervjusvaren kan vi 

se det som att förskollärarna är av samma åsikt. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det är ett 

stort steg för barnen men ju bättre samarbetet är mellan verksamheterna desto mindre 

dramatisk blir övergången för barnen. 

 

 

Vi vill även belysa några tidningsartiklar som vi observerat den senaste tiden, vi menar att de 

känns relevanta att uppmärksamma eftersom de behandlar områden berör vårt ämne och som 
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nämns av några informanter och är faktorer som kan komma att påverka samarbetet mellan 

verksamheterna samt verksamheternas pedagogik i framtiden. 

 

I Nerikes Allehanda har det framgått att vid några förskolor i Örebro avser man att flytta 

förskolornas femårsgrupper till skolan lokaler på grund av platsbrist i förskolorna. Detta har 

väckt starka känslor framför allt hos de berörda barnens föräldrar, som anser att detta skulle 

innebära att förskolan skolifieras ännu tidigare (Wärnelid 2010). Utifrån den information vi 

fått under studiens gång tror vi att föräldrarnas oro är befogad och det finns en risk med att 

femårsverksamheten mer och mer kommer att dras mot skolans pedagogik. Det var också vad 

våra informanter ansåg att förskoleklassen gjort. Vi menar att femåringarna inte är redo för 

detta och istället bör ha kvar gemenskapen med den övriga förskolan och den verksamhet som 

sker där. 

 

I Göteborgsposten den 23 november 2010 skriver Metta Fjelkner, ordförande i lärarnas 

riksförbund, en debattartikel där hon anser att ordinarie skolstartsålder ska ändras till det år då 

barnet fyller sex år genom att integrera förskoleklassen i den obligatoriska grundskolan. Detta 

grundar hon på att det behövs mer skolutbildad personal i förskoleklassen än förskollärare för 

att barnen ska få rätt läs- och skrivinlärning från början. Vi tror inte att detta är lösningen på 

problemet med barns läs- och skrivinlärning. Barn i den här åldern är enligt våra informanter 

inte mogna att lära sig på den nivån utan de anser att sexåringarna behöver förskolans 

pedagogik mer än skolans, vilket vi utifrån vår våra intervjuer instämmer i. Vi menar att det 

behövs satsas mer på barnens språkinlärning och språkliga medvetenhet i förskolan och 

förskoleklassen för att lägga en grund inför kommande läs- och skrivinlärning. 

 

5.2 Metoddiskussion 
 

I metoddiskussionen analyserar vi vårt val av vetenskaplig förankring samt hur vår 

undersökning föll ut, om metodvalet bidrog till att vi fick empiri som vi kunde arbeta vidare 

med och styrkor och svagheter med vår studie. 

 

Den vetenskapliga förankring som vi använt för att underbygga vår studie består av både 

normativa och vetenskapliga texter. Dessa texter har vi använt på olika sätt, en del för att 

beskriva olika fenomen och andra för att visa på tidigare forskning på området. Vi hade vissa 
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svårigheter med att hitta relevant vetenskaplig litteratur om samverkan mellan förskola och 

förskoleklass, men det vi har använt anser vi ger en bra grund för våra problematiseringar. 

 

Vi anser att vårt val att göra kvalitativa intervjuer med förskollärare i förskola och 

förskoleklass var ett bra val. Med vår intervjuguide att utgå ifrån anser vi att det blev givande 

samtal mellan oss och förskollärarna och i och med att vi spelade in intervjuerna behövde inte 

vi anstränga oss att anteckna noggrant, vilket gjorde att vi kunde slappna av lite och 

koncentrera oss på samtalet. Då vi först gjorde pilotstudier och därefter kompletterade 

intervjuguiden känner vi att vi täckt in de områden vi var intresserade av men även lämnade 

öppningar för förskollärarna att beröra områden som de ansåg viktiga som vi inte 

uppmärksammat. Vi upplever att informanterna gav oss ärliga svar och visade vad de 

egentligen tycker på grund av att vi lovade dem full anonymitet. Vi anser även att studiens 

trovärdighet stärks av att förskollärarna var väl insatta i hur övergången mellan 

verksamheterna går till. 

 

Vi har nu i efterhand reflekterat över att våra intervjuer inte fått så stor spridning geografiskt, 

vilket beror på att från början tänkt göra en tvärstudie mellan förskolor och förskoleklasser i 

samma upptagningsområde. Detta insåg vi efter första intervjun inte skulle fungera med tanke 

på anonymiteten hos informanterna. Därför valde vi att frångå den idén, men då hade vi redan 

bokat in resterande intervjuer. Den begränsade spridningen tror vi kan ha bidragit till att 

svaren föll ut relativt lika men ändå gav en del avvikande åsikter från informanterna. 

 

Vår intervjuguide ansåg vi vara till god hjälp vid intervjuerna så att vi lätt kunde se om vi 

missat något. Däremot kan dessa på förhand bestämda kategorier ha medfört att vi missat 

andra intressanta aspekter som vi kanske hade upptäckt om vi gjort våra rubriker utefter 

informanternas svar och inte tvärtom. 

 

När vi påbörjade denna uppsats hade vi en viss förförståelse och erfarenhet om det fenomen vi 

ville undersöka, detta kan ha påverkat vår inställning samt även hur vi förde samtalen med 

våra informanter. Dock har vi försökt vara så objektiva som möjlig vid intervjuerna och låtit 

förskollärarna prata fritt utifrån våra områden i intervjuguiden. Vi ser det även som en fördel 

att vi har olika inriktning på våra lärarutbildningar, det bidrog till att vi fick ett vidare 

perspektiv och hade olika förförståelse om forskningsområdet. 
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5.3 Vidare forskning 
 

Under skrivandet av denna uppsats har nya aspekter av ämnet dykt upp. Det skulle vara 

intressant att se hur andra involverade parter i barnens övergång, såsom rektorer och föräldrar, 

tänker angående barnens övergång. Det skulle även vara intressant att studera hur barnen 

själva förhåller sig till det men detta skulle dock vara lite mer problematiskt att undersöka då 

vi tror att det kan vara svårt att få fram barnets känslor. 

 

Det skulle även vara intressant att studera hur samarbetet ser ut vid andra stadieövergångar i 

skolan, från årskurs 6 till årskurs 7 eller från årskurs 9 till gymnasiet. Ser det likadant ut där 

som det vi kommit fram till eller finns det en annan problematik? 
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7 Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Samarbetet mellan verksamheterna 
* Samarbete nu 
* Saknas något 
* Mall/planering/rutiner 
* Syfte 
* Dialog/kommunikation 
* Röd tråden 
* Önskvärt samarbete 
* Främjar/hinder 
* Förändring över tid 
 
Information som överlämnas 
* Information som följer med barnet 
* Vem avgör  
 
Arbetet i förskolan, skolförberedande 
* Skolförberedande aktiviteter 
      - kunskapsmässigt 
      - socialt 
      - övrigt 
* Skolförberedande material? 
* Gemensam plan mellan förskolor i samma upptagningsområde 
* Vad bör barnen kunna när de lämnar förskolan 
* Insyn i förskoleklassens verksamhet 
 
 
Arbetet i förskoleklassen, uppföljande 
* Kunskap om barnen som kommer 
* Startar upp arbetet i förskoleklassen (kollar av hur alla ligger till) 
* Förskoleklassens verksamhet, skolförberedande? 
* Vad bör barnen kunna när de kommer till förskoleklass 
* Insikt i förskolans verksamhet 
 
 
 
Övrigt att tillägga? 


