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Förord 

Hela vår utbildning till förskollärare har varit en resa där vi fått skapa många nya relationer till 

såväl människor som teori. Resan har varit kantad av villovägar, djupdykningar och 

dikeskörningar men också med mycket glädje och en känsla av ett rikare sätt att uppfatta sin 

omvärld på. Alla de teorier vi mött har, precis som ett filter i Instagram, gett oss “nya” bilder 

av verkligheten. De har fått oss att vrida och vända på perspektiv och få en nyanserad bild av 

förskolan och av livet i stort. Oändliga är de filter vilka vi kan se, tolka och analysera världen 

ur och möjligheterna är våra att fortsätta utforska världen.  

 

Ett examensarbete är en kollektiv process och det är många personer som gjort det möjligt för 

oss att skriva detta examensarbete. Vi vill börja med att rikta ett stort tack till de förskollärare 

som ställt upp på intervjuer, utan er hade det inte blivit något examensarbete. Ni har visat på 

mod och nyfikenhet vilket vi är enormt tacksamma över. Vi vill även rikta ett hjärtligt tack till 

vår handledare Sara Cervantes som med intellektuell skärpa, ett oändligt tålamod och en tro på 

vår förmåga funnits där för oss för att ge återkoppling och svarat på frågor som uppkommit 

under arbetets gång - utan din skicklighet hade det inte blivit något arbete! 

 

Vi vill också tacka alla de lärare vi mött under utbildningens gång och våra kära klasskamrater, 

tack för en rolig tid. Och till sist, ett stort hjärtligt tack till våra familjer. Stenis, Jennifer, 

Jannike, Anne, Liam och Felicia - vad vore vi utan er? Tack för att ni haft tålamod att leva med 

oss under denna tid när hela vår tillvaro kretsat kring detta examensarbete.  

 

Evelina och Anna-Lena 
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Abstrakt 

Studiens syfte var att beskriva och jämföra förskollärares perspektiv på barns övergångar och 

samverkan mellan förskola och förskoleklass. Studien började med en litteraturstudie som 

behandlade historia och teorier rörande samverkan och övergångar. Vidare bygger studien på 

intervjuer med fem förskollärare varav två är verksamma i förskolan och tre i förskoleklass. 

Studien är kvalitativ och grundar sig i en livshistorisk metod. I analysen nyttjas ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som kombineras med nyinstitutionalistisk teori och 

institutionaliseringsbegreppet. Resultatet visar att förskollärare verksamma i förskolan 

fokuserar på barns trygghet och det livslånga lärandet och att förskollärare verksamma i 

förskoleklass fokuserar på barn i behov av särskilt stöd och trygghet. Resultatet och 

diskussionen visar på att samtliga förskollärare beskriver hur man organiserar för barns 

övergångar i det närmaste identiskt vilket i studien analyseras som institutionell isomorfism - 

likformighet mellan organisationernas struktur i avseendet barns övergångar mellan förskola 

och förskoleklass. Resultatet visar också på att det finns en vilja till att samverkan, främst från 

förskolans håll. Det glapp som tidigare fanns mellan förskola och skola har istället flyttats och 

hamnat mellan förskola och förskoleklass. Detta trots att ambitionen med förskoleklassens 

tillblivelse var att överbrygga avståndet mellan verksamheterna.  
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1. Inledning 
Som blivande förskollärare har vi valt att i vår studie undersöka på vilka sätt förskollärare 

beskriver arbetet med övergångar mellan förskolan och förskoleklass. Vi vill med vår studie ta 

reda på hur övergången mellan de två skolformerna konstrueras i lärares tal. Artikeln “Bygg en 

bro mellan förskolan och förskoleklass” (Lumholdt, 2004, 18 april) belyser problematiken med 

det glapp som tidigare ansågs finnas mellan förskolan och skolan gällande samverkan. Detta 

glapp skulle lappas igen med hjälp av införandet av förskoleklassen. I artikeln frågar författaren 

sig hur det nya glappet gällande samverkan som uppstått mellan förskolan och förskoleklassen 

i sin tur åtgärdades? Förskoleklassen beskrivs ofta som en bro mellan förskolan och skola och 

utgångspunkten i vårt examensarbete är att undersöka på vilka sätt man beskriver brobyggandet 

och samverkan vid övergångar mellan förskola och förskoleklass utifrån ett lärarperspektiv.  

 

Antalet inskrivna barn i förskolan har kontinuerligt ökat de senaste tio åren. Förskolan och 

förskoleklassen är idag en del av de flesta svenska barns liv där 94 procent av fyra-och 

femåringarna gick läsåret 2015/2016 och i förskoleklass gick nästan 97 procent av landets 

sexåringar (Skolverket, 2016c). Därav kan vi förstå att övergången mellan förskola och 

förskoleklass är en händelse som rör nästan alla Sveriges barn och deras familjer idag. 

Förskolans uppdrag har sedan förskolans läroplan infördes 1998 genomgått en omvälvande 

förvandling från en verksamhet styrd av Socialtjänstlagen till största delen präglad av omsorg 

till att bli en verksamhet som faller under Skollagen och vars syfte är kombinera omsorg, fostran 

och lärande (SFS 2010:800, Skolverket, 2016a). I Skolinspektionens (2016) rapport kan man 

tolka det som att det just nu ligger stort fokus på lärandet för förskolans del. Skolinspektionen 

poängterar att förskolan måste börja använda begreppet undervisning och i Skollagens (SFS 

2010:800) 1 kapitel 3§ beskrivs undervisning som “sådana målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden”. Under året ska Lpfö98 revideras bland annat med syftet 

att förtydliga utbildning och undervisning för förskolans del, där även omsorg och lek lyfts. 

Därmed kan man förstå att ett stort fokus ligger på att förskolan ska vara en 

utbildningsinstitution för yngre barn (www.skolverket.se). 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2004) framhåller att den stora tillväxten av behov av institutioner 

för yngre barn och politikernas intresse för utbildning och undervisning även för yngre barn 

kan förstås ur ett globalt perspektiv. Detta är ett sätt för nationalstater att konkurrera på den 

globala marknaden där kunskap och utbildning är honnörsord och viktiga för en nationalstats 

utveckling och slagkraft i det globala politiska och ekonomiska spelet (ibid.). Förskolans 

historia sträcker sig från år 1854 då den första förskolan i Sverige ”Barnkrubban” inrättades. 

Barnkrubbans historia grundar sig i behovet av tillsyn av barn till arbetarkvinnor. Kvinnorna 

var tvungna att lämna barnen utan tillsyn för att arbeta för sin försörjning. Davidsson (2002) 

redogör för grunden till förskolans tillblivelse kan ses utifrån industrialismens framväxt och 

den fortsatta utvecklingen kan kopplas till det svenska folkhemmets och välfärdsstatens 

utveckling. Den industriella utvecklingen ledde till en kraftig utbyggnad av barnomsorgen 

under 1960-talet, även synsättet på förskolan förändrades till att se verksamheten som en 

pedagogisk institution. 1968 tillsattes Barnstugeutredningen och Munkhammar (2001) 

beskriver hur de olika traditionerna omsorg och pedagogik förenades i begreppet förskola. 

Tankar som utvecklades i och med Barnstugeutredningen var att se förskolan som en 

förändrande kraft i samhällsutvecklingen och som en nödvändighet för barns utveckling och 

lärande. Ackesjö (2011) poängterar att i och med Barnstugeutredningen betonades 

barnomsorgens pedagogiska uppgift allt starkare vilket innebar att målet för verksamheten inte 

längre bara var att verka som en omsorgsinstitution. Vidare skriver Ackesjö att 

Barnstugeutredningen kom med förslaget om att införa syskongrupper samt att förena 
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daghemmet och lekskolan till en gemensam förskola med åldersblandade grupper. Sex-

åringarna hade tidigare gått i sexårsverksamhet kallad lekskola. Förslaget gick igenom och 

innebar att förskolan organiserade åldersblandade syskongrupper från 1970-talet och ett par 

decennier framåt, de äldre barnen sexåringarna skulle få mötas i tvärgrupper för att få ett mer 

pedagogiskt utbyte och skolförberedande undervisning. 1975 kom lagen om Allmän förskola 

för alla sexåringar, vilket ledde till att alla kommuner blev skyldiga att tillhandahålla plats för 

dessa barn minst 525 timmar per år. 

 

Under 1980-talet var barnantalet i skolklasserna lågt, vilket kom att bli en ekonomisk fråga då 

skolan hade outnyttjade resurser, där en sänkt skolstartsålder skulle medföra att dessa resurser 

skulle komma till nytta. Diskussionen om huruvida sexåringarna skulle vara i förskolan eller i 

skolan handlade då inte enbart om skolmognadsfrågan, det vill säga vid vilken ålder barn kunde 

tänkas vara mogna för att börja skola (Munkhammar, 2001). Frågan om lämplig ålder för 

skolstart har utgått från olika aspekter, dels ekonomiska, politiska och samhällsenliga motiv, 

men också ifrån en förändrad kunskaps- och lärandesyn (ibid.). När den flexibla skolstarten 

infördes 1991, väcktes en ny debatt mellan de som förespråkade en tioårig obligatorisk 

grundskola och de som var emot detta. Förskoleklassen tillblivelse kan ses som ett sätt att jämka 

samman de politiska viljorna som var för och emot en tioårig skolgång (Ackesjö & Persson, 

2010). Idag är förskoleklassen en frivillig skolform, som är obligatorisk för kommuner att 

anordna under minst 525 timmar per läsår (Skolverket, 2016c). Ackesjö (2011) beskriver hur 

förskoleklassens tillblivelse går att betrakta utifrån två perspektiv dels ett ekonomiskt 

perspektiv, där skolans outnyttjade lärarresurser och lokaler kunde samordnas. Det andra, 

perspektivet var att förskoleklassen skulle verka som en bro mellan förskolan och skolan och 

på så sätt överbrygga glappet mellan dessa två verksamheter. Förskoleklassen skulle varken 

vara en förskola eller skola, utan influeras av de två andra verksamheterna för att sedan utveckla 

en egen skolförberedande pedagogik. Förskoleklassen har funnits i olika skepnader under flera 

decennier. Idag är de allra flesta förskolor inhysta i skolans lokaler (Skolverket, 2016c) och 

debatten om obligatorisk tioårig grundskola är åter uppe för diskussion. På uppdrag av 

regeringen gjordes en utredning (SOU 2015:81) angående utbildning för sexåringar med syftet 

att skapa mer jämlika och bättre förutsättningar för utveckling och lärande. Utredningsgruppen 

kom med förslag om att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk. 

Det andra förslaget var införandet av sexårsklass, vilket innebär att sexårsklassen blir det första 

förberedande år i en tioårig grundskola. I båda alternativen kvarstår dagens syfte, uppdrag och 

innehåll oförändrat samt att lärare och förskollärare även fortsättningsvis får undervisa i 

obligatorisk förskoleklass respektive sexårsklass. Utredningen lade fram förslagen till 

regeringen, men förordade alternativet med införande av obligatorisk skolplikt. Alternativet 

med sexårsklass ansågs bryter mot skollagens struktur, det krävs alltför många undantag från 

grundskolans kärna vad gäller ämnen, timplan, kursplaner och kunskapskrav. Förändringen 

skulle således inte tillföra eleven, huvudmännen eller vårdnadshavarna något. Förslaget föreslås 

träda i kraft 1 juli 2017 för att sedan genomföras höstterminen 2017. Ärendet är i dagsläget 

ännu under beredning. 

 

Ackesjö (2010) poängterar att förskolan historiskt sett ansvarat för omsorg och skolan för 

lärande och att detta är en föreställning som på många sätt ännu lever kvar, trots förskolans 

förstärkta pedagogiska uppdrag. Vidare beskrivs hur läraridentiteter inom respektive 

verksamhet skiljer sig åt då yrkesgrupperna i många fall har skilda utbildningar som i sin tur 

bär på skilda traditioner (ibid.). Ambitionerna vid införandet av förskoleklassen var att 

sammanföra förskolan och skolans traditioner och på så sätt minska avståndet mellan 

verksamheternas utformning samt mellan de olika yrkesgrupperna, men vissa problemområden 

uppdagades. I Regeringens proposition från 1997 (1997/98:6) beskrivs hur de olika 
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traditionerna kan ses som hinder för samverkan, men att syftet med integrationen är att de båda 

verksamheterna ska komplettera varandra, genom att var och en bidrar med sitt professionella 

kunnande och sina traditioner. Men att det inte räcker med att ta det bästa ur varje verksamhet 

för att verklig integration ska komma till stånd, mötet beskrivs som långt ifrån oproblematiskt. 

Den ursprungliga bilden av förskoleklassen som en bro mellan verksamheterna förefaller i 

praktiken mer som ”en ö, ett ingenmansland, ett gränsland, ett väntrum eller gråzon”(Ackesjö, 

2010; Ackesjö, 2011). Det finns inte några svenska nationella riktlinjer för hur övergången 

mellan verksamheterna ska ske (Alatalo, Meier & Frank, 2014) och studier visar på att det är 

stor skillnad på hur dessa går till. Ackesjö och Persson (2014) menar att övergången mellan de 

båda verksamheterna är en kritisk händelse i ett barns liv. Barnen kommer till förskoleklassen 

med olika bakgrunder och erfarenheter och förväntad där anpassa sig till de nya rutinerna i en 

mer skolliknande miljö. I grundskolans läroplan (Skolverket, 2016b) uttrycks det tydligt att ett 

samarbete mellan olika skolformer ska ske. Även i förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står 

det att förskollärare ska ansvara för att det sker en samverkan med personalen i förskoleklass, 

skola och fritidshem för att på så sätt underlätta övergången till dessa verksamheter. 

 

1.1 Arbetsfördelning 

Detta examensarbete har vuxit fram i ett gemensamt dokument i Google Drive där vi 

tillsammans skrivit och redigerat text. Vi har båda deltagit vid samtliga intervjuer och 

tillsammans bearbetat och diskuterat innehållet i dem. I detta arbete ansvarade Anna-Lena 

Lestander i huvudsak för kapitlen inledning och bakgrund. Evelina Grenemark ansvarade i 

huvudsak för kapitlen teoretisk utgångspunkt, metod, metoddiskussion. Resultat och 

diskussionen har vi gemensamt skrivit. Examensarbetes slutsatser är våra gemensamma och vi 

har båda tagit fullt ansvar för examensarbetet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva förskollärare verksamma i förskolan respektive förskoleklass 

perspektiv på barns övergångar mellan förskola och förskoleklass. 

 

 På vilka sätt beskriver förskollärarna övergångar och vad beskrivs som viktig 

information vid överlämning mellan förskola och förskoleklass? 

 På vilka sätt beskrivs övrig samverkan mellan förskolan och förskoleklassen? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort genomgång av vad styrdokument och föreskrifter 

framhåller är viktigt vid samverkan och sammanfatta tidigare forskning som rör övergångar 

mellan de olika skolformerna ur olika perspektiv. Vi börjar med en kort begreppsdefinition. 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Övergång  
I Nationalencyklopedin (2017) beskrivs övergång som “att övergå från visst stadium till ett 

annat” och i detta examensarbete används begreppet för förflyttningen mellan förskola och 

förskoleklass. 

 

Överlämning 
I Nationalencyklopedin (2017) beskrivs överlämning som att “personligen ge (ngn ngt)” och i 

detta examensarbete används begreppet för att beskriva de handlingar förskollärare gör när de 

överlämnar information om barn vid övergångar, i detta avseende mellan förskola och 

förskoleklass. 

 

3.1 Övergångar och samverkan i styrdokument och föreskrifter 

Tyngdpunkten i avsnittet om övergång och samverkan i förskolans läroplan, Lpfö98, 

(Skolverket, 2016a) ligger på det livslånga lärandet och på barn i behov av särskilt stöd. I 

Lpfö98 skrivs samverkan mellan skolformerna fram som viktig för att “stödja barnens 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv” (s. 13). Vidare står det “Inför övergångarna 

ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information 

om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande” (s. 13). Hur detta ska ske är inte framskrivet men det förordas 

samarbetsformer som ska inkludera såväl barn som vårdnadshavare för övergången mellan 

skolformerna. Skolverket (2014) visar på att det finns flera nivåer som berörs av 

övergångsarbetet och att alla nivåer bör ta sitt ansvar för att barn ska få den utbildning de har 

rätt till. Vidare beskrivs att skolledare, rektorer och förskolechefer gärna får upprätta lokala 

handlingsplaner för övergångar och att det är viktigt att de skapar förutsättningar, i form av tid 

och logistik, för sin personal att genomföra arbetet med goda övergångar. I stödmaterialet 

(Skolverket, 2014) poängteras att lärare, och annan personal som arbetar nära barn och elever, 

alltid har ansvar att utgå från barnets bästa och att lyssna till barnets önskemål men också att 

samverka med vårdnadshavare. Vidare beskrivs att den information som lämnas till mottagande 

verksamhet ska öka mottagarens förståelse och bidra till redskap och konkreta metoder för hur 

arbetet med barn och elever kan fortsätta. Barn i behov av särskilt stöd är särskilt framhållna i 

läroplanens avsnitt om samverkan. Det har visat sig finnas tre faktorer som är särskilt viktiga 

för framgångsrika övergångar för barn i behov av särskilt stöd (SOU 2010:95) vilka är i) gott 

och förtroendefullt samarbete mellan förskola/skola och vårdnadshavare ii) betydelsen av 

samverkan och synkronisering iii) att dokumentationen om barn och elever håller hög nivå.  

 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, beskrivs att 

“Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande 

och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig/…/” (s. 20, Skolverket, 2016b) vilket 

förutsätter någon form av överlämning av den undervisning förskolan bedrivit. Idag kan man 

förstå att undervisning inte är något som bara hör till den obligatoriska skolan utan undervisning 

ska ske i såväl förskolan som i förskoleklass.  
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3.2 Kulturmöten och kulturkrockar i samverkan 

Davidsson (2002) beskriver i sin studie hur både tidigare och aktuell forskning visar på att 

skolans tradition och högre status blir dominerande i samarbetet mellan förskolan och skolan. 

De traditionella mönstren och förhållningssätt gällande innehåll och arbetsfördelning bevaras 

och det är svårt att få en gemensam syn på barn, kunskap och lärande. I Regeringens proposition 

(1997/98:6) beskrivs vikten av att ett förändringsarbete gällande helhetssynen på barnet, 

kunskap och lärande: ”Ett sådant förändringsarbete förutsätter en medveten strävan efter att nå 

en verklig mötesplats där förskola och skola omfattar en enhetlig syn på det lärande barnet, 

pedagogens roll och på det pedagogiska arbetet och som bygger på en gemensam värdegrund” 

(s. 43). I Propositionen beskrivs även vikten av ett gemensamt måldokument, och en levande 

dialog mellan de berörda parterna gällande hur centrala begrepp ska och kan gestaltas i 

praktiken, som viktiga förutsättningar för att ett utvecklingsarbete ska komma till stånd. 

 

Integrationen mellan förskola och skola har dock inte visat sig vara helt problemfri. Trots 

styrdokumentens direktiv om samverkan, samarbete och integration har flertalet studier visat 

på att arbetet är svårt att förverkliga i praktiken (Kärrby, 2000; Davidsson, 2002; Ackesjö, 

2011). Den ursprungliga bilden av förskoleklassen som en bro mellan verksamheterna förefaller 

i praktiken mer som ”en ö, ett ingenmansland, ett gränsland, ett väntrum eller gråzon”(Ackesjö, 

2010; Ackesjö, 2011). En komplex bild av faktorer som visar sig ha en ogynnsam effekt på den 

önskade integrationen mellan verksamheterna framträder. De djupt rotade traditionerna och 

skillnaderna mellan de olika yrkesidentiteterna klamrar sig på många håll fortfarande fast 

(Davidsson, 2002; Ackesjö, 2010). 

 

Förskoleklassens verksamhet var ämnad till att skapa en ny pedagogik. Trots det har det visat 

sig att verksamheten har en tendens till att skolifiera sig, där skolans arbetssätt har stort 

inflytande på förskoleklassens arbetssätt. Både Kärrby (2000) och Ackesjö och Persson (2010) 

poängterar att i och med att förskoleklassen lyder under skolans läroplan och att verksamheten 

oftast bedrivs i skolans lokaler leder detta till att verksamheten i många fall skolifieras. Dock 

visar Ackesjö (2014) på att barnen i hennes studier inte delar denna syn, de hade förväntat sig 

mer skolliknande verksamhet och uttrycker att förskoleklassen på många sätt är lik förskolan. 

Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) hänvisar till tidigare studier som påvisat att skolans kultur 

dominerar över förskolans och att det finns en tydlig skillnad i status och prestige mellan 

yrkesgrupperna och att förskolor under integrationsförsök med skolan tenderar att bli mer 

skollika. För att samverkan mellan verksamheterna skall vara möjlig menar Dahlberg och Lenz 

Taguchi att man måste ”skärskåda och tydliggöra de värde-och maktrelationer som ligger till 

grund för de båda institutionsformerna” (s. 37). Vidare beskrivs att ett ställningstagande till 

frågor rörande bl.a. status, prestige, lönesättning och samarbetsformer är viktiga att diskutera. 

I Skolverkets (2001) projektrapport visar studierna som gjorts att verksamheterna strävar efter 

att anpassa barnen till traditionella skolkoder, och att leken därigenom får en underordnad 

betydelse gentemot skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn. Verksamheten organiseras i 

raster och arbetspass vilket leder till att den mer barninriktade kunskapssynen får stå tillbaka.  

 

Även Ackesjö och Persson (2010) framhåller att leken fått stå tillbaka för en mer ämnesinriktad 

kunskapssyn och att leken fungerar ofta som en utfyllnad mellan arbetspassen. 

Vuxenstyrningen av verksamheten samt lekens placering har därigenom betydelse för den så 

kallade skolifieringen. Gannerud och Rönnerman (2006) anser däremot att man ofta glömmer 

bort att förskoleklassens har en tradition som vilar på skolförberedelse för barn, och därigenom 

knyter an till gårdagens skola, lekskolan och barnträdgården. I artikeln Bygg en bro mellan 

förskolan och förskoleklassen (Lumholdt, 2004, 18 april) redogörs för ett projekt som 

genomförts av Myndigheten för skolutveckling, vilket visar på att det glapp som tidigare fanns 



7 
 

mellan förskoleklassen och skolan har minskat, samtidigt som glappet har flyttats ned ett steg 

och i stället orsakat ett glapp mellan förskolan och förskoleklassen. Skolverkets studie från 

(2001) visar även den på att det tidigare glappet ersatts av ett dike mellan fem och sexåringarna. 

 

Utifrån litteraturen och tidigare studier går det att urskilja en mängd olika faktorer som påverkar 

samverkan mellan verksamheterna. Var och en har sin historiska läroplan och den dagliga 

praktiken speglar dessa traditioner (Davidsson, 2002). Andra faktorer som ofta nämns är bristen 

på planeringstid vilket anses vara en förklaring till begränsat samverkansarbete. En annan faktor 

som framkommit är brister i de organisatoriska strukturerna och att personalen känner att 

ledningen inte tar detta på allvar. Både Munkhammar (2001) och Ackesjö (2011) poängterar att 

det råder en ovisshet bland lärarna om vad som förväntas av dem.  

 

3.3 Förutsättningar för samverkan 

Vad krävs då för att skapa ett fungerande samarbete mellan förskolan och förskoleklassen? 

Munkhammar (2001) har i sin studie dragit slutsatsen att det krävs mer tid och utrymme för 

gemensam planering, bättre kunskap och insyn i andra verksamheter samt ett starkt och tydligt 

ledarskap. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) diskuterar värdet av att skapa en gemensam 

mötesplats. Den gemensamma mötesplatsen kan bidra till en gemensam syn på det lärande 

barnet, pedagogens roll och att det pedagogiska arbetet bygger på en gemensam värdebas. De 

betonar att det är relevant att synliggöra och medvetandegöra de olikheter som finns mellan 

förskolan och skolan gällande barnsyn, kunskapssyn och traditioner. Vidare framhålls att det är 

först när dessa skillnader blottas och diskuteras som yrkesgrupperna kan mötas i ett gemensamt 

synsätt och istället dra nytta av olikheterna och på så sätt upptäcka hur verksamheterna kan 

komplettera varandra. 

 

Liknande resonemang förs fram i en australiensisk artikel (Skouteris, Watson & Lum, 2012) 

där författarna lyfter området i ett internationellt perspektiv. De menar att ett samarbete måste 

ske mellan de olika yrkesgrupper där man anpassar sina undervisningsmetoder för att hjälpa 

varje barn. De hävdar att ett väl fungerande samarbete mellan olika verksamheter gynnar såväl 

barn, som föräldrar och lärare då barnets skolgång blir mer sammanhängande. De ser risker 

med det glapp som uppstår mellan stadieövergångarna, då många barn upplever det svårt att 

anpassa sig till nya miljöer. När samverkan mellan verksamheterna sker handlar det främst om 

att göra barnen bekväma med omgivningen, då främst genom deltagande i olika aktiviteter. 

Man diskuterar sällan utbildning och vidare kontinuitet av lärande. Einarsdottir, Perry & 

Dockett (2008) poängterar i sin studie att samverkan mellan verksamheterna främst sker då det 

gäller barn med speciella behov. Skouteris, Watson och Lum (2012) framhåller också att denna 

typ av samverkan behövs för alla barn. Vidare betonar författarna att det krävs mer forskning 

kring ämnet, tydligare planer och samverkans program för att på sikt kunna utveckla samarbetet 

mellan lärarna i de olika verksamheterna. 

 

För att få till stånd ett väl fungerande samverkans arbete fodras mer formella riktlinjer för att 

konkretisera utvecklingsarbetet. Det krävs en stark och engagerad ledning, gemensamma mål 

och tid, utrymme och en vilja att diskutera (Munkhammar, 2001, Ackesjö, 2011).  

 

3.4 Övergångar, organisation och barns perspektiv 

Tidigare forskning har visat på att slutet på förskoletiden, året i förskoleklass och att börja första 

klass i den obligatoriska skolan är en tid av ständig reorientering för barnen (Ackesjö, 2003b). 

Övergångar mellan skolformerna beskrivs av Ackesjö som kritiska händelser för barn då de 

innebär att barn måste tolka nya kontexter och reorientera sig. Före utträdet ur förskolan har 
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många barn redan gjort övergångar i och med byte mellan avdelningar. En del barn har flyttat 

och därmed bytt förskola och varje höst på förskolan har inneburit att anpassa sig till nya lärare 

och nya barn (Ackesjö & Persson, 2014). Ackesjö (2013b) framhåller att barns identitet är i 

ständig omformning genom att barn behöver byta arenor och skapa förståelse och mening i nya 

kontexter och att detta är energikrävande för barnen. Genom att röra sig mellan olika arenor 

behöver barnen anpassa sig, ta avstånd från och hitta nya tillhörigheter. Ackesjö beskriver det 

som att barn identifierar sig som “före detta förskolebarn” och “blivande skolbarn” under året 

i förskoleklass och att detta innebär att röra sig över institutionella gränser och att markera 

tillhörighet. Förskoleklassen är enligt Ackesjö ingen mjukstart på skoltiden snarare tvärtom 

poängterar hon, det blir dubbla skolstarter och det tar stor möda och energi av barnen att 

dekonstruera och konstruera sin identitet före och efter varje övergång.  

 

Ackesjö och Persson (2014) har studerat barns berättelser om övergångar från förskola till 

förskoleklass med utgångspunkten att barns kamratrelationer “utgör det nav som deras liv 

kretsar kring” (s. 6) och menar å ena sidan att många barn har det de kallar 

övergångskompetenser men framhåller samtidigt att övergångar många gånger är kritiska och 

påfrestande för barn. Övergångskompetens beskrivs som en förmåga att bibehålla och utveckla 

gamla relationer men att samtidigt skapa och söka nya relationer att ingå i. Huruvida barn får 

följas åt med sina kamrater från förskolan vidare till förskoleklass kan förstås ur organisatoriska 

perspektiv. I en studie om organisatoriska villkor för övergångar visar det sig att 59 procent av 

skolledarna svarar att barnen byter social gemenskap i övergången mellan förskola och 

förskoleklass men i övergången från förskoleklass till årskurs 1 bibehålls barngruppen i 91 

procent av fallen, vilket kan tyda på att övergången till årskurs 1 är mindre dramatisk. 

Skolledare har förklarat det som att det fria skolvalet påverkar och att de försöker tillgodose 

föräldrars önskemål vid gruppindelningar (Ackesjö, 2015). Andra yttre villkor som påverkar 

gruppsammansättningen inför förskoleklass är barnantal, upptagningsområdets storlek och 

antal förskoleavdelningar. På landsbygden kan det vara så att det bara finns en förskola och en 

förskoleklass vilket skapar yttre villkor som gör att det är en homogen barngrupp som förflyttas. 

De flesta skolledare organiserar för övergången genom yttre villkor i kombination med något 

Ackesjö kallar inre logik vilket kan förstås som att skolledarna vill göra det bästa för barnen 

och uttrycker att de försöker se till att barnen får följas åt med kamrater från förskolan. Dock 

visar det sig att vissa skolledare splittrar grupper när det, enligt dem, är olämpligt att vissa barn 

är i samma grupp. Ett fåtal skolledare i Ackesjös studie argumenterade för att splittra barn inför 

förskoleklasstarten med en inre logik om att det kan vara positivt och utvecklande för barnen 

med nya sociala relationer. De flesta skolledare beskriver att de bibehåller grupperna i 

organisationen från förskoleklass till årskurs 1. När skolledare ska göra gruppsammansättningar 

till förskoleklass så uppger många av de att de tar hänsyn till förskollärarnas synpunkter och att 

de väger tungt men att man också tar hänsyn bostadsområde och föräldrars önskemål. 

Sammanfattningsvis tyder Ackesjös (2015) resultat på att de flest skolledare tycker att social 

kontinuitet är viktigt för barnen vid övergången men att det är ett komplext uppdrag med många 

faktorer som påverkar gruppsammansättningar.  

 

När barn beskriver förskoleklassen beskrivs den som något annat än både förskola och den 

obligatoriska skolan (Ackesjö, 2013b). De förväntningar barnen hade på förskoleklassen 

stämde inte överens med hur de senare upplevde förskoleklassen. Många av barnen hade 

förväntningar på en mer skolliknande miljö och var förvånade över hur likt förskolan det var i 

förskoleklass (ibid.). Något annat som bör uppmärksammas är att barnen uttrycker att de får 

göra samma sak i förskoleklass som de redan gjort i förskolan och Ackesjö poängterar att detta 

bidrar till att förskoleklassen blir som ett “väntrum” (s. 19) snarare än en bro mellan förskola 

och skola. När barnen uttrycker sig om övergången framkommer att de är medvetna om att 
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övergången innebär att möta nya kamrater och att skapa nya relationer (Ackesjö, 2014). Barnen 

uttrycker att de vill vara nära sina kamrater men samtidigt visar Ackesjös resultat på att det blir 

många relationella påfrestningar för barnen under sista tiden på förskolan och fram till barnen 

börjar årskurs 1 då övergångar ofta medför många splittringar i kamratrelationer. 

Sammanfattningsvis visar Ackesjös (2014) resultat på att barn vill ha kontinuitet inom vissa 

områden såsom relationer, gemenskaper och undervisning i övergångar. Samtidigt som de 

förväntar sig något Ackesjö kallas diskontinuitet i fysisk miljö och kulturell inramning av 

verksamheterna.  

 

3.5 Förskollärares uppfattningar om övergångar och överlämning 

Gannerud och Rönnerman (2006) beskriver i sin studie att både förskollärare och lärare i 

förskoleklass strävar efter gemensamma förhållningssätt och en gemensam pedagogisk 

grundsyn för att barnen ska kunna se en röd tråd mellan de båda verksamheterna. Detta anser 

Gannerud och Rönnerman vara viktigt för att barnen inte ska uppleva övergången från förskolan 

till förskoleklassen alltför stor. Ackesjö (2013a) visar på att förskollärarna som är verksamma 

i förskolan förbereder barnen för övergången till förskoleklass genom fysiska besök på skolan. 

Förskollärarna beskriver att övergången är något man pratar om nästan varje dag under slutet 

av barnens tid i förskolan. De besök man gör i skolan beskriver förskollärarna som både en 

förberedelse för det nya och en avslutning av tiden i förskolan och de beskriver att deras roll i 

övergången är att finnas till för barnen när de ställer frågor och bearbetar övergången efter 

besöken i förskoleklass. Förskollärarna berättar att de utgår från barnens frågor som 

uppkommer efter övergångsaktiviteterna för att förbereda barnen för förändringen som väntar 

dem. Vidare beskriver de att övergångsprocessen hos barnen startar när barnen börjar med 

besöken i skolan. Ackesjö frågar sig om avslutet på förskoletiden ska bäddas in i besöken på 

skolan eller om någon form av avslutande aktiviteter på förskolan skulle hjälpa barnen i deras 

förberedelse och förståelse för att tiden på förskolan är till ända. Ackesjö accentuerar att lärare 

måste bli mer tydliga gentemot barnen om vad syftet med besöken och aktiviteterna i 

förberedelsen för övergången har för roll för barnen, i sin studie hävdar hon att övergångarna 

som de var utformade blev otydliga för många av barnen. Hon föreslår också utveckling av 

samverkan för att skapa bättre förutsättningar för barns övergångar och framhåller att det bör 

finnas en ständigt pågående kommunikation mellan lärarna i de olika skolformerna gällande 

såväl innehåll som läroplaner. Ackesjö (2014) ger en bild av övergångsarbetet som att det har 

fokus på det som ska komma, det nya, och att förskollärarna förbiser aktiviteter eller 

förberedelser som specifikt ska avsluta det gamla, tiden på förskolan. Hon frågar sig hur barnens 

separation från förskolan kan underlättas och organiseras med en utgångspunkt om att barn 

behöver få stöd i att “packa ihop sina erfarenheter och upplevelser från förskolan” (s. 95). 

Ackesjös tolkning är att ansvaret lämnas över till lärarna i mottagande verksamhet.  

 

Alatalo, Meier och Frank (2014) har undersökt överlämningen lärarna gör av barn mellan 

förskola och förskoleklass med fokus på barns långsiktiga lärande i relation till målområdena i 

förskolans läroplan. I 85 procent av fallen överlämnas information mellan skolformerna, den 

överlämnas muntligt i 52,4 procent av fallen, skriftligt i 6,6 procent av fallen och både skriftligt 

och muntligt i 41 procent av fallen. 74 procent av de svarande i studien svarade att det finns en 

särskild handlingsplan för överlämnande av information. Ur de personliga erfarenheterna som 

förskollärarna gav uttryck för fanns upplevelser av att de verksamma i förskoleklassen var de 

som bestämde hur och när samarbetet mellan skolformerna skulle ske men också att samarbete 

och samverkan inte var något prioriterat område. Förskollärarna i studien beskrev 

organisationen för aktiviteter inom överlämnande, såsom skolbesök, som något som varierade 

från år till år. Vilka som deltog i överlämnandesamtal och skolbesök varierade, ibland var 

rektorn med, ibland inte och ibland förväntades föräldrar ansvara för besöken som 
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förskolebarnen gjorde på skolan. Informationen som överlämnas handlar i stor utsträckning om 

enskilda individer (51,6 procent), de informanter som inte svarat att den handlar om enskilda 

individer hade fokus på individen och gruppen (38,4 procent) eller barngruppen (10 procent), 

15 procent uppgav att ingen överlämning av information sker. Samtliga informanter i studien 

(Alatalo et al., 2014) beskrev det som att den viktigaste informationen vid överlämningar var 

barns sociala utveckling och särskilt då på de barn som sticker ut socialt och hur man i förskolan 

underlättat för de barnen. En förskollärare verksam i förskolan beskriver det som att 

förväntningarna från förskoleklassen inte stämmer överens med den barnsyn de har i förskolan. 

Förskolläraren beskrev det som att de i förskolan inte vill sätta etiketter på barn och säga att de 

är något utan har en syn på att barn blir något. En annan förskollärare beskrev det som att man 

inte var särskilt intresserad av vad barnen gjort på förskolan utan fokus hos förskoleklasslärare 

vid överlämningen låg på eventuella problem, exempelvis utåtagerande barn och barn som 

kräver extra resurser. Något som framgick hos förskollärarna från såväl förskolan som 

förskoleklassen var vikten av att barnen skulle få mötas av nya ögon som fick skapa sig en egen 

bild av barnet. Det som framträder i studien är en vi-och-dom-känsla hos samtliga där olika 

synsätt på barns lärande är en faktor som gör kommunikationen svår, en annan faktor som stör 

samverkan är organisatoriska hinder.  

 

Alatalo et al. (2014) framhåller att information om andra målområden än de sociala inte är något 

förskoleklasslärarna önskar vid informationsöverlämnandet. Alatalo et al påpekar att det kan ha 

att göra med den omsorgsrationalitet som präglar och länge har präglat förskolan trots att 

styrdokumenten idag har mycket kunskapsrationella influenser. Vidare visar studien på att 

förskollärarna i förskolan inte vill kännas vid att man inom förskolan gör bedömningar av 

enskilda barns kunskap och lärande och att det kan vara ett hinder för det långsiktiga lärandet 

och kontinuiteten mellan skolformerna. Författarna accentuerar att det i styrdokument framgår 

att varje barns utveckling och lärande ska dokumenteras och analyseras och att analysen i sig 

innehåller en form av bedömning. Ackesjö (2014) menar att de överlämningar lärare gör mellan 

olika skolformer bör studeras vidare för att underlätta för barnen. Alatalo et al. poängterar också 

att överlämningar bör studeras mer och att vad-, hur- och varför-frågor i överlämnandet mellan 

förskola och förskoleklass bör undersökas. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Studien vilar på socialkonstruktionistisk grund med fokus på hur sociala processer formar 

aktörers sätt att handla och tänka inom organisationer.  

 

4.1 Socialkonstruktionistisk teori - Institutionalism 

Forskaren eller studenten som tar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv har inte för avsikt att 

beskriva en sann verklighet som finns där ute någonstans som väntar på att bli berättad. Hur 

verksamma i förskolan tänker, handlar och talar om sitt yrke kan förstås och tolkas ur ett 

socialkonstruktionistiskt och (ny)institutionellt perspektiv. En institution tolkas i det här 

avsnittet som en grupp människor som handlar likformigt (Meyer & Rowan, 1977). Med 

likformighet avses gemensamma formella och informella regler som reproduceras inom 

institutionen med små möjligheter till att gå utanför de ramar som präglar institutionen (ibid.).  

 

De sociala processer förskollärare deltar i inom sin profession kommer, ur ett institutionellt 

perspektiv, att påverka dennes sätt att tänka och handla. Förhoppningen med examensarbetet är 

att visa på hur förskollärares normer och värden kommer till uttryck. För detta examensarbete 

handlar det specifikt om de normer och värden som kommer fram i de professionellas 

berättelser om övergångar mellan skolformer och samverkan mellan skolformerna. I denna 

studie har vi tagit del av förskollärares berättelser där deras berättelser har förståtts som sociala 

konstruktioner av kunskap och sanning (Johansson, 2005). Dessa sociala konstruktioner kan 

förstås både ur ett institutionalistiskt perspektiv där den organisation förskolläraren verkar i har 

påverkat hur man tänker och handlar och därmed hur förskollärare uttrycker sig inom sin 

profession men också ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i den mening att kunskap och 

subjektskapande produceras i intervjutillfällena (Berger & Luckmann, 1998). Kunskap 

konstrueras och utvecklas, vidarebefordras och bevaras i sociala sammanhang. I de sociala 

sammanhangen och genom språket, där det vokala språket har stor roll, konstrueras verkligheter 

genom komplexa processer och all kunskap kan förstås som delvis lokala produkter, de är 

kontextspecifika. Dels kan man ur det socialkonstruktionistiska perspektivet förstå att det finns 

många verklighetsperspektiv men samtidigt finns i institutionaliseringsteorin förklaringar till 

hur aktörer inom organisationer kommer att tänka och handla på liknande sätt (Berger & 

Luckmann, 1998; Meyer & Rowan, 1977).  

 

Människan berättar berättelser hela tiden, stora som små berättelser, för att skapa mening i 

tillvaron (Johansson, 2005). De professionella berättelser detta examensarbete bygger på kan 

förstås ur ett institutionalistiskt perspektiv. Det institutionalistiska perspektivet beskriver hur 

grupper av människor, i denna studie förskollärare verksamma inom olika organisationer, 

(re)producerar och upprätthåller sanningar som “färdas runt” och sällan ifrågasätts (Berger & 

Luckmann, 1998).  

 

Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga 

handlingar av typer av aktörer. Annorlunda uttryckt är varje sådan typifiering en institution. Vad 

som måste betonas är de institutionella typifieringarnas ömsesidighet och det typiska inte bara 

i handlingarna utan också hos aktörerna i institutioner. De typifieringar av vanemässiga 

handlingar som utgör institutioner är alltid gemensamma. De är tillgängliga för alla medlemmar 

av just den sociala grupp som det är fråga om, och själva institutionen typifierar både 

individuella aktörer och individuella handlingar (Berger & Luckmann, 1998, s. 70-71). 
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Ovanstående citat beskriver hur vanemässiga handlanden och beteenden inom institutioner kan 

förstås. Inom institutioner, som skulle kunna beskrivas som stora eller små sociala grupper, 

formas individer och en viss typ av normaliserat tänkande och handlande blir vanemässigt, 

något man skulle kunna kalla institutionella sanningar (Berger & Luckmann, 1998). Det 

vanemässiga kan förstås som att rutiner och handlande blir tagna för givna sanningar, sällan 

eller aldrig ifrågasatta, sådant vanemässigt handlande kan tolkas som institutionalism (ibid.). 

Tätt sammanlänkat med förståelsen av begreppet institutionalisering kan meningsskapande 

förstås, ty det som fyller människan med mening blir återupprepade, rutinmässiga handlingar 

som förs över mellan de som befinner sig i sammanhanget (ibid.).  

 

Man kan förstå normer och värden, sanningar och kunskaper, inom förskolan och skolan (där 

förskoleklassen ofta är belägen) som produkter av en historia med konstruerade institutionella 

sanningar (Berger & Luckmann, 1998). Institutionalisering beskrivs som en typ av kontroll av 

mänsklig existens och mänskligt handlande (ibid.). Ur Berger och Luckmanns (1998) teori om 

socialkonstruktionism och institutionalism har nya teoretiska förgreningar vuxit fram. Den 

nyinstitutionella teorin vidareutvecklar Berger och Luckmanns (1998) institutionalism för att 

beskriva hur organisationer påverkas även av det omgivande samhället i komplexa växelspel 

där likformighet inom organisationer inte bara kan förstås som lokala sanningar (Meyer & 

Rowan, 1977). Det framhålls att organisationers informella och formella regler är i samspel 

med det omgivande samhället och inbäddat i komplexa nätverk av tekniska relationer och 

utbyten över institutionella gränser (ibid.). Över dessa gränser formas organisationsstrukturer 

där professionen, policys och program tillsammans skapar och producerar produkter eller 

service som tenderar att bli likformiga (ibid.). I detta gränsöverbryggande arbete skapas det 

man kallar institutionella regler vilket blir till myter om hur organisationer ska vara och 

organisationer som lever upp till institutionella regler och myter blir stabila, legitima och 

överlever över tid och de verksamma som följer de normer och värden som finns inom 

institutionen får status (ibid.). När en institutions aktiviteter stämmer överens med 

omgivningens krav och institutionella myter talar man om institutionell isomorfism, där 

isomorfism kan förstås som likformighet i organisationers strukturer, det vill säga rutiner, 

handlande och tänkande av aktörerna inom organisationen (ibid.).  
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5. Metod 

Då syftet med examensarbetet är att beskriva förskollärares perspektiv på barns övergångar 

mellan förskola och förskoleklass fann vi muntliga intervjuer med förskollärare som mest 

lämplig metod. Nedan redogörs för examensarbetets metodologi med en början i kvalitativ 

metod och sedan beskrivs livshistorieintervjuer som är en narrativ intervjumetod. 

Avslutningsvis beskrivs narrativ och tematisk analys som ligger till grund för intervjuernas 

bearbetning och analys.  

 

5.1 Kvalitativ metod  

Denna studie avser att beskriva förskollärares beskrivningar av övergångar mellan förskola och 

förskoleklass. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning handlar om ord och då denna studie 

handlar om förskollärares berättelser och beskrivningar lämpar sig kvalitativ metod bäst. Den 

kvalitativa metoden karaktäriseras av att den är tolkningsinriktad utifrån teoretiska 

utgångspunkter forskaren tar och det innebär att metoden är mångfacetterad och vid i sin design 

(ibid.). Kvalitativ metod lämpar sig väl för att beskriva det omgivande samhället och dess 

aktörer och strukturer (Ahrne & Svensson, 2015). Den kvalitativa metodens syfte är att utforska 

samhället, samhällsfenomen och mänskliga aktörer och bidrar med kunskap om hur samhället 

kan tolkas och förstås (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2011). Kritiken som finns mot 

metoden är att metoden då den ställs mot den kvantitativa metoden kritiseras för att vara icke 

generaliserbar (Bryman, 2011). Dock måste en samhällsforskare fråga sig om det är samma 

kriterier för god forskning som ska gälla inom kvalitativ metod som i kvantitativ metod – det 

vill säga generaliserbarhet och validitet (ibid.). När forskare avser att studera människor och 

samhälleliga fenomen kan man anta att dessa inte går att generalisera utan att de är bundna till 

individuella skillnader i sätt att tänka och handla hos människor samt till kulturella skillnader. 

Den kvalitativa forskaren har inte för avsikt att komma med någon objektiv sanning om det den 

studerat som sedan ska kunna generaliseras vilket stämmer överens med syftet med denna 

studie (ibid.).  

5.1.2 Narrativ metod - Livshistorieintervjuer 

Narrativ kommer latinets narratiʹvus vilket betyder berättande (Nationalencyklopedin, 2017). 

Narrativ metod är en kvalitativ metod som avser att tolka och studera människors berättelser 

och det finns flera olika typer av narrativa metoder precis som begreppet kvalitativa metoder 

enligt Bryman (2011) kan ges varierande innebörd och syfte och innehåller ett spektra av olika 

varianter.  

 

För denna studie har vi valt att använda oss av livshistorieintervjuer som metod. 

Livshistorieforskningen har varit känd inom sociologin sen länge och startade i Chicagoskolan 

under 1920-och 30-talet och präglades till en början av en naturalistisk inriktning, det vill säga 

att det fanns en objektiv och universell sanning att förmedla (Johansson, 2005; Öberg, 2015). 

På senare år har den naturalistiska och realistiska hållningen fått kritik och det har skett en 

förskjutning mot uppfattningen om att livet, kunskapen och det vi berättar i intervjuer är 

konstruktion. Alla berättelser, såväl institutionella som vardagliga, berättas ur ett visst 

perspektiv och med något slags syfte (Johansson, 2005). Öberg (2015) beskriver 

livshistorieintervjuer som berättelser som skapas i en social handling och beskriver berättelsen 

om något som “Livet som ges mening finns inte utanför berättelsen som ett separat fenomen, 

utan livet både formar och formas av berättelsen. Livet imiterar berättelsen och berättelsen 

imiterar livet” (s. 57). Johansson (2005) accentuerar att “En berättare är aldrig ensam om att 

berätta sin historia. Som lyssnare eller publik är man alltid delaktig i att skapa berättelsen”. 
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Detta sammanfattar väl det komplexa växelsspel mellan handling, språk och det 

socialkonstruktionistiska perspektivet som denna studie vilar på.  

 

En livshistoria handlar om personens egna definitioner, beskrivningar och berättelse om sitt liv, 

eller delar av det (Johansson, 2005; Öberg, 2015). Livshistorieintervjuer har ett 

socialkonstruktionistisk perspektiv på det sätt att verkligheten inte återspeglas i berättelsen som 

någon sanning som finns där ute bortom här och nu utan verkligheten skapas i berättelserna 

likväl som den som berättar konstruerar sig själv som subjekt i berättelsen tillsammans med 

forskaren/studenten (ibid.). Livshistorieintervjuer kan enligt Johansson (2005) förstås som en 

“gemensam produkt av samspelet mellan lyssnare och berättare”.  

 

Livshistoriska intervjuer är vanligtvis halvstrukturerade med utrymme för informanten att ge 

sina perspektiv (Johansson, 2005). Patel och Davidsson (2011) framhåller att alla kvalitativa 

intervjuer “har så gott som alltid en låg grad av strukturering” (s. 81) vilket betyder att 

intervjuaren lämnar ett stort utrymme för den intervjuade att berätta och svara med egna ord 

och vilket gör att intervjufrågorna kan komma att komma i lite olika ordning och att det mer 

handlar om att beröra olika teman under intervjun vilket stämmer överens med den 

intervjuteknik vi använde.   

 

Intervjuer är ett oslagbart verktyg för att få höra flera personers perspektiv på ett fenomen dock 

har metoden sina svagheter i att den ger en begränsad bild av ett fenomen och ett annat problem 

är att man inte kan veta om människor gör det de säger (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Intervjuer som metod bör gärna kompletteras med andra metoder såsom observationer för att 

få en mer nyanserad bild (ibid.). Att transkribera, sortera och analysera material från intervjuer 

kan vara tidsödande men är en del av intervju som metod (ibid.). 

 

5.2 Analys och bearbetningsmetod 

För analysen i detta examensarbete har vi valt en kvalitativ metod i form av narrativ analys i 

kombination med tematisk analys. Patel och Davidsson (2011) understryker att det inte finns 

ett rätt sätt av kvalitativ metod utan snarare flera och att forskare tillämpar egna varianter och 

tolkningar inom fältet. I en narrativ analys är forskarens/studentens uppgift att uttolka en 

berättelse hon själv varit med och konstruerat (Johansson, 2005). I en narrativ analys är att tolka 

hur människan skapar mening i det som hände snarare än att finna någon sanning om vad som 

hände (Bryman, 2011; Johansson, 2005). En narrativ analys handlar om att i intervjuerna finna 

de historier människor berättar och vilken mening som framträder i dem (Johansson, 2005). 

Således handlar det inte att i första hand få fram objektiva fakta eller teoretisk mättnad utan 

intervjupersonernas perspektiv.  

 

När materialet bearbetades söktes efter teman som Bryman (2011) poängterar är en aktivitet 

som kan ses i bearbetningen av material i de flesta kvalitativa studier och som är ett sätt att 

bringa ordning i materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) redogör för tre grundläggande 

arbetssätt i kvalitativa analyser: i) att sortera ii) att reducera iii) att argumentera. Hur man 

sorterar, reducerar och argumenterar är tätt sammanlänkat med den frågeställning och teori man 

utgår från och innebär att forskaren/studenten måste göra val då det inte går att “visa allt” (s. 

220). Det är återkommande ideer och teman i materialet som forskaren vill få syn på (ibid.). 

Materialet sorterades under olika begrepp/teman i likhet med hur Öberg (2105) beskriver att 

analysarbetet kan gå till. I sökandet efter teman i kvalitativ forskning visar Ryan och Bernard 

(2003) på att man bland annat kan söka efter repetitioner, likheter och skillnader och saknade 

data. Med repetitioner avser de teman som återkommer gång på gång i materialet och med 



15 
 

saknade data gör forskaren/studenten en reflektion av vad som inte tas upp i det insamlade 

materialet.  

 

I en narrativ analys försöker man finna struktur, intrig och genre i intervjuberättelserna (Kvale 

& Brinkmann, 2014). I en narrativ analys är intrigen det som ger berättelsen ordning och i 

transkriberingen kan man experimentera med delarna i materialet för att skapa en historia 

(ibid.). Vulovic (2013) beskriver intrigen i en berättelse som “Sättet som en berättelses 

händelser och handlingar förmedlas på, det vill säga intrigen, spelar en avgörande roll för hur 

vi kan uppfatta berättelsen. Med intrigens ramar fokuseras kanske en viss tid eller en viss aspekt 

av en berättelse” (s. 109). Öberg (2015) beskriver intrigen som det som “gör det möjligt att 

summera berättelsen och komma ihåg vad den handlar om” (s. 56) och menar att innebörden i 

en berättelse skapas ur “interaktionen mellan händelsen och intrigen.  

 

I det här examensarbetet har vi valt att kombinera narrativ analys med intrigen i fokus med 

tematisk analys, där vi har sett intrigen och temat som tätt sammanlänkade och som det centrala 

i informanternas berättelser. Den narrativa tolkningen har hjälpt oss att finna det som ges 

personlig mening i varje unik berättelse medan det tematiska har handlat om att finna likheter 

och mönster i berättelserna. Den tematiska analysen gav oss också verktyg för att analysera vad 

som inte sägs (jfr Ryan och Bernard, 2003) i relation till förskollärares uppdrag med samverkan 

vid övergångar och detta i relation till kraven från nationella styrdokument och riktlinjer. Vidare 

kan förstås att de intriger och teman som framträdde i materialet har tolkats utifrån 

institutionaliseringsbegreppet och Berger och Luckmanns (1998) och Meyer och Rowans 

(1977) teorier om hur människor i sociala sammanhang skapar gemensamma språk, handlingar, 

rutiner, normer och värden som sällan ifrågasätts. 

 

Det inspelade materialet transkriberades av oss själva i sin helhet i snar anslutning till 

intervjutillfällena. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) poängterar att det oftast är så att 

intervjun i sin helhet bör skrivas ut för att kunna analyseras ordentligt.  

 

5.3 Urval 

I en narrativ studie kan urvalet bygga på selektiva, strategiska eller teoretiska urval (Bryman, 

2011). På grund av den begränsade tiden för examensarbetet så skedde urvalet genom ett 

bekvämlighetsurval där vi kontaktade personer med anknytning till förskolan och det område 

som vi ville undersöka som sedan själva kunde ställa upp eller hjälpa oss vidare med vidare 

kontakter. Bekvämlighetsurval kan motiveras med att forskaren eller studenten inte har en 

uppfattning om att frågor om representativitet är lika viktiga som i en kvantitativ undersökning 

då syftet är att djupgående analysera intervjusvar (Bryman, 2011). Detta kan ses stämma över 

med den teoretiska utgångspunkt examensarbetet har och dess metodologi och analysram. Vi 

valde att kontakta förskollärare och förskoleklasslärare på olika geografiska områden i Sverige, 

varav två i ett mindre samhälle, två i en mindre småstad och en vid en förskola på landsbygden. 

Totalt deltog fem förskollärare i studien, två var verksamma i förskolan och tre i förskoleklass. 

 

5.4 Genomförande 

Vi började med att kontakta förskollärare via telefon för att söka deltagare till studien. Totalt 

fick vi kontakt med fem stycken som ville delta. En vecka innan intervjuerna skickade vi ut ett 

mail till informanterna som skulle delta i vår studie, i mailet beskrev vi syftet med vår studie, 

samt informerade om att vi i vårt examensarbete följer Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om 

god forskningssed. Fyra av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, en i 

informantens hem, där vi återigen talade om syftet med denna intervju och på vilka premisser 

deltagandet var. Båda vi som skriver examensarbetet deltog under samtliga fem intervjuer. 
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Informanterna fick skriva under en samtyckesblankett där de skriftligt gav samtycke till 

deltagandet i vår studie. Med tillstånd från informanterna spelades samtalet in med hjälp av 

mobiltelefon, där den inbyggda appen, Röstmemon, användes, samt en iPad, där appen, 

Diktafon, användes. Vi valde ljudinspelningar för att metodens fördelar är att intervjuaren ges 

frihet att koncentrera sig på intervjuens dynamik (Kvale & Brinkmann, 2014). En annan fördel 

är att intervjuaren kan återvända till materialet gång på gång för omlyssning (ibid.). Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att en nackdel kan vara att den som intervjuas blir 

hämmad av inspelningstekniken och att viktigt innehåll berättas efter att ljudinspelningen 

stängs av därför kan det vara viktigt att ha anteckningsblock och penna tillgängligt vilket vi 

hade. Vi började intervjun genom att ställa lite bakgrundsfrågor med syftet att ta reda på vem 

personen vi hade framför oss var. Dessutom ville vi inge trygghet till personen genom att börja 

med lätta frågor som informanten kunde svara på utan att behöva tänka efter för mycket. De 

intervjuer vi genomförde varierade tidsmässigt mellan 20 till 40 minuter. 
 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Etiken accentueras som viktig vid livshistorieintervjuer, att få någon att berätta om sig själv och 

sina upplevelser ställer krav på empatiska förmågor hos forskaren (Öberg, 2015). Det forskaren 

måste fråga sig är vilka konsekvenser det ger för den intervjuade men också att i mötet behandla 

den intervjuade sensitivt, humant, förstående och att lyssna noga på vad den andre har att berätta 

(ibid.).  

 

För denna studie har vi tagit del av och beaktat Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om god 

forskningssed. När en forskningsstudie görs måste man ta hänsyn till de forskningsetiska 

principer som finns. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra grundläggande etiska 

principer att följa i forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att man ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vad studien handlar om och vilka villkor som gäller för dem, de 

skall även informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 

innebär att samtycke från uppgiftslämnaren och deltagare skall inhämtas. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga som deltar i studien på ett eller annat sätt omfattas 

av sekretesslagen, vilket menas att personerna i studien skall förbli anonyma. Allt material som 

insamlats för studien skall förvaras på ett sätt att utomstående inte kommer åt dem. Den sista 

etiska principen är nyttjandekravet, som innebär att insamlade uppgifter för forskningsändamål 

inte får användas i andra icke vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk 

(Vetenskapsrådet, 2012). 
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6. Resultat 
Resultatet visar på förskollärares beskrivningar av barns övergångar mellan förskola och 

förskoleklass ur två perspektiv - förskollärare verksamma i förskolans perspektiv kontra 

förskollärare verksamma i förskoleklass. Resultatet presenteras i form av tre teman där vi 

försökt finna intrigen i berättelserna som konstruerats av fem verksamma förskollärare. Vi har 

delat upp svaren utifrån var förskollärarna är verksamma - förskolan eller förskoleklass. Det 

första temat som resultatet presenteras i är Förskollärares konstruktioner av vad som är viktig 

information beskriver skillnader i hur förskollärare verksamma i olika skolformer beskriver vad 

som de anser är av vikt att få/ge information om vid överlämnandet. Det andra temat De tre 

besöken - en institutionaliserad sanning visar på att samtliga fem informanter konstruerar 

aktiviteter inom övergångsarbetet i det närmaste identiskt. Det tredje temat Övrig samverkan 

beskriver kort de konstruktioner av övrig samverkan mellan skolformerna som framträdde i 

berättelserna. De tre teman vi presenterar kommer en del gånger att överlappa varandra. 

 

6.1 Förskollärares konstruktioner av vad som är viktig information 

Det första temat som heter Förskollärares konstruktioner av vad som är viktig information 

beskriver på vilka sätt förskollärare beskriver vad som är det centrala i överlämnandet och 

mottagandet av information mellan skolformerna. Intrigerna kan förstås som förskollärare 

verksamma i förskolans önskan om att någon tar vid det pedagogiska arbetet de gjort i förskolan 

och för förskollärare verksamma i förskoleklass framträder bristperspektivet som intrig. 

 

6.1.1 Förskolan konstrueras som en arena för utveckling och lärande 

Båda förskollärarna verksamma i förskolan beskriver att det sker någon form av överlämning 

av information från förskolan till läraren i förskoleklass. Gemensamt för båda är att det de 

beskriver att det sker ett överskolningssamtal mellan förskollärare verksamma i förskolan och 

förskollärare verksamma i förskoleklass och att man använder någon form av blanketter för att 

skriftligen sammanfatta och komplettera den muntliga informationen om enskilda barn för att 

ge vidare det till läraren i förskoleklass. De blanketter man använder är antingen Skolverkets 

blankett för överlämnande eller en egen variant av blankett som skrivs för varje enskilt barn 

med liknande innehåll som Skolverkets. Gemensamt för de blanketter som används är att såväl 

föräldrar, personal från förskolan samt barn har utrymme att vara med att formulera innehållet 

i blanketterna. I blanketterna från Skolverket får barn beskriva vad de tycker är roligt att göra, 

vad de själva tycker de är bra på, vad de själva upplever att de behöver hjälp med samt hur de 

känner inför övergången. För vårdnadshavare innebär det att berätta om sitt barn genom att kort 

sammanfatta vad som kan vara bra för mottagande skola att veta om deras barn. Tredje delen 

av blanketten från Skolverket handlar om förskollärares del där förskolläraren får möjlighet att 

fylla i det som anses av vikt och detta i samråd med vårdnadshavare. Båda förskollärarna 

verksamma i förskolan beskriver vikten av föräldrarnas godkännande om den information som 

ges ut och båda beskriver att det aldrig varit några problem. Den ena förskolläraren framhåller 

att föräldrarna är kloka i det avseendet, och den andra poängterar att föräldrarna vill sitt barns 

bästa vid övergången och att det aldrig varit någon förälder som inte velat att förskoleklassen 

ska ha information om deras barn. 

 

En förskollärare beskriver att dessa överlämningssamtal sett olika ut från år till år och att det 

oftast är en pedagog från förskolan tillsammans med läraren för förskoleklass som deltar, något 

år bjöd man med föräldrarna men då dök inte en enda förälder upp. Båda förskollärarna 

beskriver i sina berättelser en önskan om att få berätta om de barn de haft i sin förskolegrupp 

och hur dessa barn ska bli bemötta för att känna trygghet och omsorg även i skolan med 
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påpekanden om att det behövs trygga barn för att kunna lära. En förskollärare beskriver det 

som: 
 

Jag tycker rent personligt att det är viktigt att få berätta om varje barn. Det här tycker det här 

barnet om, om det här händer så vill just det här barnet att man gör såhär eller om det här barnet 

blir ledset går det ofta iväg och vill vara själv. Just att få berätta lite om varje barn. Det behöver 

inte bara vara såna saker...det kan också vara att barnen älskar något särskilt. Bara att få berätta 

om varje enskild individ tycker jag är viktigt. 

 

Båda förskollärarna verksamma i förskolan accentuerade att det sker utveckling och lärande i 

förskolan och ger uttryck för att de har ambitioner om att föra information om vad man arbetat 

med för målområden vidare för att lärare i förskoleklass ska kunna ta över och skapa kontinuitet 

i barns utveckling och lärande. Ena förskolläraren beskriver att det känns viktigt att dels få 

berätta var barnen ligger kunskapsmässigt men att bemötande och förhållningssätt också är av 

stor vikt. Den andra förskolläraren berättar att det är av vikt att ge information om hur barn vill 

bli bemötta exempelvis om de är ledsna. Senare återkommer förskolläraren som talade om 

kunskap till att det finns ett visst ointresse från förskoleklassen håll om det lärande som sker i 

förskolan och hon beskriver det som: 

 
Jag tror inte riktigt dom förstår. Dom är så uppe i sitt eget så dom är inte riktigt insatta i vad 

förskolan håller på med. Dom förstår inte riktigt vilket lärande som sker i förskolan och hur 

mycket barnen hinner lära sig här. Det är matematik, språk, naturkunskap och teknik och dom 

har inhämtat så mycket kunskaper under dom år dom varit i förskolan. Förskolans dag pågår 

också under så lång tid, skolans dagar är mycket kortare. 

 

En förskollärare beskriver att de blanketter från Skolverket som förskolechefen ålagt dem att 

använda inte upplevs räcka och att man därför arbetat fram egna blanketter i arbetslaget. Det 

förskolläraren saknar i Skolverkets mall är de målområden förskolan arbetat med under barnens 

tid i förskolan. Förskolläraren beskriver det som: 

 
Vi har en egen blankett vi också skriver in litegrann om vad hela gruppen har gjort, om projekt, 

om att vi utvecklat särskilda områden som matematik eller designa och förklara eller språk och 

kommunikation. Och vi har inte riktigt hunnit arbeta med det än, vi har nyss ändrat de här 

blanketterna, det är lite under bearbetning. Det kände vi var ganska viktigt. Förut hade vi en 

annan blankett och den blanketten känner vi som var ganska bra men då ville våra chefer att vi 

skulle använda oss av Skolverkets blanketter och vi kände att vi inte fick våra tankar om vad vi 

gjort och vad vi arbetat med, det fanns som ingen förskolans del i den hära (visar blankett från 

Skolverket) så då arbetade vi fram en egen som är den här om gruppen. Så egentligen, 

Skolverkets blankett, den enda del vi har är den hära (visar kolumn i Skolverkets blankett) och 

det är liksom om barnet behöver något särskilt stöd eller om det är något väldigt speciellt med 

det här barnet. Vi själva känner att vi vill föra vidare det vi arbetat med. Vi ska som ändå vara 
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sammanknutna med skolan och då känner vi att vill skicka med vad barnen kan och vad vi 

arbetat med. 

 

Ovanstående citat visar på en förskollärare som önskar föra över information om de 

målområden man arbetat med för att skapa kontinuitet i barns utveckling och lärande. 

Sammanfattningsvis kan man förstå det som att förskollärare verksamma i förskolan inte talar 

alls om barn i behov av särskilt stöd och att de talar mycket om hur barn önskar bli bemötta för 

deras trygghets skull samt vilka målområden man arbetat med under åren i förskolan med en 

önskan om att förskoleklassen och skolan tar vid där man slutat i förskolan. 

 

6.1.2 Förskollärare i förskoleklass fokuserar det avvikande 

Samtliga förskollärare verksamma i förskoleklass beskriver det som viktigt att få information 

om barns eventuella rädslor. En förskollärare uttrycker det som att man vill ha information om 

något barn är rädd för någon specifik lek, eller vill att någon vuxen ska stå och vakta utanför 

toaletten. En annan beskriver det som att rädslor är något som ofta glöms bort. Förutom rädslor 

nämns saker som barn i behov särskilt stöd, allergier, sjukdomar och om det finns någon 

problematik kring enskilda barn som är viktig för mottagaren. En förskollärare talar om att man 

vill ha denna information för att göra övergången så mjuk och smidig som möjligt för barnen. 

Hur man i sina berättelser beskriver barn i behov av särskilt stöd varierar mellan informanterna, 

en talar om specialanpassningar, en om just barn i behov av särskilt stöd och en annan om det 

är barn som har speciella förutsättningar. En förskollärare beskriver att barn som behöver 

specialanpassningar för sin skolgång måste få detta lyft av förskollärarna verksamma i 

förskolan. Denne beskriver att det varje år förekommer barn som behöver specialanpassningar 

och att man på den skola då har ett möte tillsammans med förskollärare från förskolan, föräldrar, 

rektor samt lärare från förskoleklass för att diskutera hur man arbetar framgångsrikt runt just 

det här barnet, vad det behöver för att lyckas med sin tid i förskoleklass. 

 

En förskollärare berättar att det tidigare år funnits en förskoleavdelning som haft en åsikt om 

att de inte bör lämna någon information om enskilda barn från förskolan vidare till förskoleklass 

och orsaken beskrivs vara att den förskoleavdelningen handlade så på grund av att de ville att 

läraren i förskoleklass skulle få bilda sig en egen uppfattning av barnen: 

 
Nåt tag var det nån avdelning som tyckte att man inte ska lämna över nånting utan man ska få 

bilda en egen uppfattning och jag känner som att vissa saker är viktiga att få veta för att kunna 

göra det så bra som möjligt för barnet. Det här diskuterades när det hände, för då hade vi samma 

arbetsledare här som i förskolan och vi tog upp det i något sammanhang. Sen tror jag dom också 

haft utbildningar och sånt och tänkt om. 

 

Ett problem med överlämnande av information beskrivs av en förskollärare som att man i det 

rektorsområde hon arbetar i haft svårt att tolka sekretessen som råder kring överlämnandet av 

information och att skolledarna har kommit med olika bud över tid. De senaste två åren har det 

varit fritt att lämna information utan vårdnadshavares godkännande efter att en jurist tolkat det 

som att det är lagligt och att man då fått information om gruppen som helhet och om barns 

kamratrelationer av personalen på förskolan men att det nu blivit ändringar från och med i år 

igen. Så här beskrivs det i förskollärarens berättelse: 
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De två senaste åren har det varit öppet att lämna information från förskolan till förskoleklass 

utan föräldrarnas tillstånd i och med att man legat under samma förvaltning, nu har man återigen 

omtolkat lagen och bestämt att ingen information får lämnas mellan förskolan och skolan utan 

föräldrars medgivande. Förskolan har en annan sekretess, får dom inget säga för föräldrarna får 

dom inget säga, dom måste ha föräldrarnas medgivande. Det här har varit lite olika från år till 

år. Det har kommit tillbaka nu med den här sekretessen. Det är när man får en grupp barn och 

som alla vet så går inte alla barn så bra ihop och man kanske åker i den där fällan att just de här 

barnen som inte kommer överens så bra hänger bredvid varandra i hallen och man sätter dom 

bredvid varandra fast egentligen ska dom kanske inte sitta bredvid varandra. Det är sånt där dom 

inte får säga i dagsläget utan vi får som uppfinna hjulet en gång till. Det är alltid relationer som 

inte kommer fram som kan vara lite onödigt, allt gör vi för att det ska vara bra för barnen. Det 

här vet vi ju inte förrän vi haft de i några månader och det är som onödigt att vi ska uppfinna 

hjulet en gång till. Det här kommer att komma tillbaka igen för att sekretessen blivit hård igen 

från och med i år. Har sekretessen ändrats? Jo, dom har diskuterat det igen dom här juristerna. 

Det är en tolkningsfråga. Det kan jag tycka är lite onödigt men man får leva efter dom 

förutsättningar man har och uppfinna hjulet en gång till då. Den hårda sekretessen kan ge oss 

lite onödiga saker. Man kan inte be föräldrar skriva på när det handlar om andra barn eftersom 

man får bara skriva på sitt eget barn. 

 

De andra förskollärarna verksamma i förskoleklass beskriver inte något om sekretess eller att 

det skulle finnas några svårigheter med sekretess. 

 

Sammanfattningsvis skiljer sig förskollärarna verksamma i förskoleklass beskrivningar från de 

förskollärare verksamma i förskolan ger genom att fokus var på barns rädslor, barn i behov av 

särskilt stöd, hur barns kamratrelationer fungerar, avvikelser hos barn i form av sjukdomar eller 

annat och problem med sekretessen, om än samtliga poängterade att det mesta fungerar bra 

tycktes fokus skilja sig. Fokus hos förskollärarna verksamma i förskolan under det här temat 

kan förstås som en önskan att skapa en röd tråd, kontinuitet, i barns lärande och att få berätta 

om barns intressen och behov. 

 

6.2 De tre besöken - en institutionaliserad sanning 

Det andra temat som heter De tre besöken - en institutionell sanning beskriver de aktiviteter 

förskollärarna beskriver i sina berättelser om övergångar. Samtliga fem informanter beskriver 

tre besök som rutin för hur man organiserar för övergångar och beskriver aktiviteterna som 

ingår i besök i det närmaste identiskt. Intrigen, det som bär förskollärarnas berättelser, är de 

aktiviteter förskollärarna berättar om. 

 

6.2.1 De tre besöken - konstruerade av förskollärare verksamma i förskolan 

Båda förskollärarna beskriver tre besök som en rutin för övergångsarbetet i sina berättelser Vid 

en förskola har man en utarbetad handlingsplan för hur övergången ska gå till medan man på 

andra går på gamla rutiner för hur man brukar göra år till år. Båda förskollärarna är eniga om 

att besök i förskoleklassen är ett viktigt steg i övergången mellan de båda verksamheterna. 

Dessa besök inleds med att förskoleklassläraren först kommer till förskolan och bekantar sig 
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med barnen i deras nuvarande miljö. En av förskollärarna berättar att förskoleklassläraren först 

kommer till förskolan och träffar barnen, för att ge barnen ett ansikte, och att de ska få möjlighet 

att bekanta sig med den nya läraren i den miljö de redan känner sig trygg i. De två förskollärarna 

i förskolan beskriver båda att det finns en plan för hur övergångarna ska organiseras, på ena 

stället finns en nedskriven plan medan det på andra stället inte finns nedskrivet men det 

framkommer att de inom organisationen vet hur den ser ut. Båda förskollärarna verksamma i 

förskolan berättar att övergångsarbetet börjar med att läraren från förskoleklass kommer på ett 

besök i förskolan. Efter att förskolläraren verksam i förskoleklass besökt barnen i förskolan är 

det dags för barnen att göra ett första besök i förskoleklassen berättar båda förskollärarna. Båda 

förskollärarna beskriver två besök i förskoleklassen, varav första besöket går ut på att barnen 

ska få bekanta sig med miljön och återigen träffa den blivande läraren och vid det andra besöket 

var det återigen tryggheten med miljön som återspeglades i intervjuerna. 

Under dessa besök visas barnen runt på skolan och får bekanta sig med omgivningarna. Båda 

förskollärarna beskriver att det vid det andra besöket sker någon form av aktivitet och att barnen 

även får äta lunch i skolans matsal, vilket är en ny upplevelse för dem. Den ena förskolläraren 

beskriver att förskolan redan vid olika tillfällen besökt skolgården under utflykter, barnen har 

då även varit inne skolan för att låna toaletten. Såhär beskriver en av förskollärarna det andra 

besöket: 

Det jag minns de brukar göra vid andra besöket är att de tar kort, får rita en lapp som ska hänga 

i hallen, så de vet att här ska jag hänga mina kläder i höst när jag kommer. De går runt och kollar 

i skolan, vart toaletter finns, men mycket vet de redan för de har varit där tidigare. Idrott har de 

redan, de brukar få bada en gång på vårterminen med förskoleklassens personal. Men annars 

kan de redan allt annat, fritids kan de redan för de är ju redan i samma lokaler, matsalen äter vi 

redan i, så det är själva skolan de behöver bekanta sig med. Vad som gäller när de kommer till 

förskoleklassen. 

Gemensamt för båda informanterna i förskolan är att de återkommer till att övergångsarbetet 

fungerar bra. En av förskollärarna beskriver att även om det funkar bra så kan det förbättras 

under förutsättning att mer tid frigörs för utvecklingsarbete inom området. Om det skulle finnas 

möjlighet till fler tillfällen skulle man kanske kunna utveckla ett samarbete under övriga delen 

av året. I dagsläget är det väldigt lite samarbete i övrigt mellan förskolan och förskoleklassen. 

Såhär beskriver förskolläraren samarbetet mellan förskola och förskoleklass: 

Det är väldigt lite samarbete mellan förskolan och skolan, förutom att 5-åringarna träffar fritids, 

i och med att vi delar lokaler. När förskoleklassläraren lämnar 6-åringarna till fritids på 

eftermiddagarna träffar ju barnen förskoleklassläraren då. De träffar förskoleklassläraren under 

hela året och är väl bekant med ansiktet. De vet att hon ska bli deras fröken. De träffar henne i 

matsalen osv. Men vi skulle kunna ha idrott tillsammans, vi delar ju idrottshallen i dagsläget, 

drar bara igen en vägg i mellan oss. Men det finns ingen planerad idrott eller att vi ska ha den 

här utflykten tillsammans. Man skulle även kunna ha en del ämnen tillsammans. Jag hade gärna 

sett att vi haft något sådant samarbete. 
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Ovanstående citat visar på en förskollärare som har en önskan om att bygga broar mellan 

verksamheterna under den övriga delen av året. Ett kontinuerligt samarbete mellan förskolan 

och förskoleklassen, inte bara inför övergången mellan de båda verksamheterna. Vid den ena 

förskolan har man ingen speciell avslutning på förskoletiden. På den andra beskrivs avslutande 

aktiviteterna som att man har en sommarfest och med att barnen själva gör aktiviteter för att 

avsluta sin tid på förskolan. Hur förskoletiden avslutas beskrivs såhär: 

Det är väldigt mycket barnen själva som gör aktiviteter, de leker väldigt mycket skola, har 

mycket samling med varandra och gör mycket aktiviteter med varandra. Vi har ju en sommarfest 

här på förskolan varje vår och där får alla 5-och 6-åringar som ska vidare till skolan komma upp 

på våran lilla scen som vi har och så får de varsin sån här mapp med teckningar de gjort och 

sånt vi sparat. Sen sjunger vi sånger och har fika efteråt. Så det är vårat avslut. 

 

Sammanfattningsvis kan man förstå det som att de två berättelser från förskolan liknar varandra 

i det stora hela, man beskriver tre planerade besök med förskoleklassens lärare, varav det första 

var på förskolan och de två andra på mottagande skola. Skillnaderna ligger i om planeringen 

för samverkan vid övergångar finns nedskriven i en handlingsplan och huruvida man har någon 

form av avslut på tiden på förskolan där den ena förskolan hade en form av avslut medan den 

andra inte hade något avslut. 

6.2.2 De tre besöken - konstruerade av förskollärarna verksamma i förskoleklass 

Det framkommer under intervjuerna att alla förskollärare har en plan som de följer vid barns 

övergång från förskolan till förskoleklass, vid en skola fanns den nedskriven och var gemensamt 

utarbetad med förskolan i området. De andra beskriver det som att det finns en plan, men att 

den går på rutin och inte är något man reflekterat kring eller skrivit ned. En förskollärare berättar 

att hon fick sig en tankeställare gällande avsaknaden av handlingsplan, hon menar att när man 

jobbat länge har man planeringar i huvudet, men att de borde skrivas ned. Gemensamt för de 

tre förskollärarna verksamma i förskoleklass är att aktiviteterna som konstrueras i berättelserna 

om övergångsarbetet är desamma som för de intervjuade förskollärarna verksamma i förskolan. 

Det man beskriver är tre träffar under våren där den första träffen är på förskolan och de två 

nästkommande i förskoleklassens lokaler. Syftet med besöken och aktiviteterna är enligt 

samtliga förskoleklasslärare att barnen ska få bekanta sig med personalen, lokalerna och 

utegården för att skapa trygghet hos barnen inför deras blivande skolstart. Samtliga beskriver 

miljöns betydelse för tryggheten och att barnen ska få bekanta sig med den fysiska miljön tar 

stor plats i berättelserna. Ett annat tema som beskrivs är att mycket av tiden under besöken går 

åt till att svara på barnens frågor: 

 
Det vi gör under dom här tre besöken är dels att lyssna och svara på alla frågor barnen kommer 

med. Det är först en frågestund när jag hälsar på i förskolan. Barnen har tusen frågor om allt. 

De frågar om dom får vara ute och leka, om vi jobbar, om man ska läsa, vad det är för mat. 

 

Ett annat syfte som nämns är att barnen ska få lära känna varandra som grupp. Till den ena 

förskoleklassen kommer barn från flera olika förskolor, till de andra från två olika förskolor. 

Detta leder till att barnen får nya kamrater att bekanta sig med. Barnen kommer även att få nya 

bekantskaper bland de äldre barnen på skolan, dessa barn kommer de att träffa främst på 

rasterna men även under olika samarbeten tillsammans med skolan. Andra besöket i 

förskoleklassen beskrivs mer som en vanlig dag i förskoleklass av samtliga förskollärare. Såhär 

beskrivs det av en förskollärare: 
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De hänger av sig kläderna är med på samlingen och arbetspasset, sen har vi fri lek och de följer 

med på lunchen, är ute på lunchrasten. De får göra sina namnlappar de ska ha på sina lådor och 

klädhylla. Som vi då sparar så när de kommer till hösten. Vi brukar ta ett foto på dem på våren 

här, ibland sätter vi upp ett foto på deras klädhylla. Så det är väl det vi gör, det verkar inte 

behövas något mer, dom verkar då så trygga och glada då de kommer hit på hösten. Jaja här har 

vi ju varit förr. 

 

Sammanfattningsvis är trygghet något som kontinuerligt återkommer i förskollärarnas 

berättelser och att tryggheten kommer av att bekanta sig med miljön. I samtliga förskollärares 

berättelser konstrueras vikten av att barnen känner sig trygga vid övergången och att denna blir 

så smidig som möjlig för barns skull. Samtliga fem förskollärare beskriver tre planerade besök 

som en rutin för övergångsarbetet. Besökens utformning är i det närmaste identiska där första 

besöket är på förskola, andra besöket är ett kortare besök på skolan och det tredje besöket är 

också ett besök på skolan. Aktiviteterna under andra och tredje besöket beskrivs på liknande 

sätt – man fotograferar barnen, de får rita en namnlapp till sin hylla eller låda eller rita en 

teckning. Skillnaderna mellan de verksammas berättelser är inte så stora däremot framträdde 

vissa skillnader mellan organisationen för besöken om det var vårdnadshavare eller personal 

från förskolan som följde med på besöken i förskoleklass. En lärare verksam i förskoleklass har 

stort fokus på vårdnadshavarnas del i övergången och uttryckte det som att det var 

vårdnadshavarna som är mest oroliga och att förskollärarens uppgift är att trygga även dem 

inför övergången. Förskoleklassläraren poängterade att om föräldrarna är trygga blir barnen 

också trygga. 

 

När intervjuerna berör teman om hur övergångsarbetet skulle kunna utvecklas och förbättras 

framkommer att de flesta upplever att det är ett område som fungerar bra. En förskollärare 

nämner att det skulle vara bra att ha en handlingsplan som skulle kunna användas som underlag 

för utvärdering och reflektion.  

6.3 Konstruktioner av övrig samverkan 

Det tredje temat Konstruktioner av övrig samverkan handlar om de beskrivningar förskollärarna 

ger om samverkan mellan förskola och förskoleklass utöver de aktiviteter man gör i 

övergångsarbetet. Här kan man tolka det som att intrigen finns i att förskolan önskar samverkar 

uppåt med förskoleklassen men att förskoleklassen inte berättar om förskolan som 

samverkanspartner men gärna beskriver sin samverkan uppåt med den obligatoriska 

grundskolan. 

 

6.3.1 Förskollärare verksamma i förskolan konstruerar övrig samverkan 

Den ena förskolläraren berättar att de har gemensamma planeringsdagar med skolan och att det 

fanns en gemensam utvecklingsgrupp där lärare mellan F-9 medverkade. När man har 

gruppuppgifter att göra under planeringsdagarna delas man upp i tvärgrupper där de lärare som 

var verksamma i förskolan får utbyta erfarenheter med varandra och de i obligatoriska skolan 

får utbyta erfarenheter sinsemellan. Detta beskrivs så här: 

 
För det mesta har vi planeringsdag tillsammans med skolan. Mycket handlar om att cheferna 

kommer med information. På vissa planeringsdagar har vi olika uppgifter vi ska göra men vi är 

aldrig uppblandade med skolan utan är bara i tvärgrupper med varandra, förskolan för sig och 
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skolan för sig. Den bästa kommunikationen vi har mellan förskola och skola är genom 

utvecklingsgruppen. 

 

Den andra förskolläraren verksam i förskolan beskriver att det inte finns någon planerad 

samverkan alls mellan förskolan och förskoleklassen/grundskolan. Vidare beskriver hon att 

man delar på många utrymmen med fritidshemmet men att det inte finns någon samverkan. 

Sammanfattningsvis kan detta tema ses överlappa med temat Förskollärares konstruktioner av 

vad som är viktig information där båda informanterna verksamma i förskolan beskriver sitt 

arbete med målområden i sina berättelser och sin vilja till att föra det arbetet vidare. 

 

6.3.2 Förskollärare verksamma i förskoleklass konstruerar övrig samverkan 

En förskollärare verksam i förskoleklass berättar att det finns ett samarbete och kunskapsutbyte 

mellan förskolan och skolan under hela läsåret, inte bara vid barns övergångar mellan förskola 

och förskoleklass. Det samarbetet har rektor och förskolechef ålagt dem till att delta i 

framkommer det i förskollärarens berättelse. Det varierar från år till år vad man gör på dessa 

träffar, ett år hade man tillsammans utarbetat och skrivit ned en handlingsplan för övergångar 

mellan förskola och förskoleklass vilken man arbetar med idag. Just detta år hade man en 

bokcirkel där man läste en gemensam bok för att sedan diskutera innehållet vid 5-6 tillfällen. 

Boken hade rektorn och förskolechefen valt ut. Boken handlade om förhållningssätt och var 

skriven i caseform där man tillsammans fick diskutera hur man bemöter olika problemskapande 

beteenden som man kan möta i såväl förskola som förskoleklass. Detta beskrivs i 

förskollärarens berättelse genom: 

 
I år har vi haft en bokcirkel. Vi har läst samma bok och diskuterat. Det är jag som jobbar i 

förskoleklass och dom som jobbar i förskolan som träffats 5-6 gånger och diskuterat olika 

kapitel. Vi har diskuterat vilket förhållningssätt man har. Samarbetet har varit med pedagogerna 

på den förskola som dom flesta barn kommer ifrån och mig. Skilde det sig något hur man såg 

på det här med förhållningssätt? Nej, det var ganska lika tycker jag. 

 

Någon samverkan med förskolan finns inte hos de andra förskollärarna verksamma i 

förskoleklass, en av dem beskriver däremot ett väl fungerande arbete mellan förskoleklass och 

lågstadiet där man har faddersystem och särskilda fadderdagar och att man ofta arbetar över 

åldersgränserna beroende på barns intressen och kunskaper. Det beskrivs med andra ord ett 

framgångsrikt samverkansarbete mellan den obligatoriska grundskolan och fritidshemmet men 

inte med förskolan. Sammanfattningsvis kan man förstå att övrig samverkan mellan 

skolformerna förekom i två fall av fem och att det då var skolledare som skapat tillfällen för 

det.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis en reflektion över metoden, följt av en 

resultatdiskussion, där vi kommer att diskutera resultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar i relation till socialkonstruktionism, institutionalism och tidigare forskning. 

Avslutningsvis kommer vi att redogöra för relevanta slutsatser och förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien är kvalitativ och grundar sig i en livshistorisk metod. Då syftet med denna studie var 

att jämföra och beskriva förskollärare verksamma i olika skolformers beskrivningar av hur man 

organiserar för barns övergång mellan förskola och förskoleklass föll det sig lämpligt välja en 

kvalitativ intervjumetod. Vi valde att göra muntliga intervjuer då vi fann det mer troligt att få 

djupa och rika svar då än vid skrivna intervjuer via exempelvis mail. Dock fann vi svaren vara 

mindre uttömmande än vi väntat oss och i inledningsskedet av transkribering och analys kände 

vi stress över att vi hade för lite material. Vi tror att de korta svaren på intervjufrågorna kan ha 

att göra med att förskollärare inte är vana att tala om och beskriva sin profession utan att mycket 

av förskolans arbete sker på rutin, tradition och så kallad tyst kunskap. Vi tror att förskollärare 

kan vinna på ett gemensamt professionellt uttryckssätt med en vetenskaplig grund för att höja 

statusen på yrket. 

 

Valet föll på att använda en narrativ och tematisk analysram vilket vi upplever har varit en 

tillfredsställande metod för att sortera, analysera och presentera materialet. Att göra intervjuer, 

transkribera och analysera stora mängder utskrivet material är enormt tidskrävande (jfr Ahrne 

& Svensson, 2015; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) och för denna studie blev det därför 

endast totalt fem intervjuer. Önskvärt hade varit fler intervjuer, men tiden fanns inte. Om 

tidsutrymmet varit större, hade det varit önskvärt att samla in mer empiri från flera 

verksamheter, exempelvis från förskolor och förskoleklasser inom någon storstadsregion. 

Samtliga informanter för vår studie kom från mindre orter. Då studien har en kvalitativ ansats 

och endast omfattar ett urval på fem pedagoger går det inte att dra några generella slutsatser om 

resultatet vilket heller inte är syftet i narrativ teori och metod.   

 

Att göra intervjuer var svårare än vi någonsin kunnat ana. Under transkriberingen dök tankar 

upp om följdfrågor vi borde ha ställt och hur vi hade kunnat formulera oss annorlunda för att 

eventuellt få rikare och mer uttömmande svar. Vi upplevde att samtliga intervjuer var berikande 

för studiens syfte, men för att ytterligare fördjupa området hade det varit önskvärt med fler 

intervjuer, men också att genomföra observationer (jfr Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Problemet med intervjuer kan vara att det som sägs inte alltid överensstämmer med hur man 

gör i verkligheten vilket gör att det kan vara bra att kombinera intervjuer med exempelvis 

obseravtioner (ibid.). Vi vill poängtera att vår studie inte redovisar en absolut sanning utan 

diskuterar de deltagande förskollärarnas erfarenheter av samverkan och övergångar mellan 

förskolan och förskoleklass utifrån deras perspektiv. Under hela arbetet har vi tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Vi är medvetna om den komplexiteten de 

etiska övervägandet medför när vi som intervjuare har tolkningsföreträde samt står i en 

maktposition gentemot de vi intervjuat. Studien bygger på våra tolkningar av de intervjusvar vi 

fick och resultatet är subjektivt och konstrureat av oss forskare tillsammans med materialet. 

Eventuella felaktigheter eller missförstånd står vi för med hänvisning till att kvalitativa 

intervjuer innehåller ett stort mått av tolkning. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras under fyra rubriker. Under den första rubriken Olika 

konstruktioner av informationsöverlämning diskuteras vilken typ av information som lämnas i 

relation till tidigare forskning och framträdande normer i förskollärares konstruktioner. Under 

den andra rubriken Hur samverkan och samsyn mellan förskolan och förskoleklassen 

konstrueras diskuteras på vilka sätt förskollärarna konstruerar samverkan mellan de båda 

verksamheterna. Under den tredje rubriken Institutionella sanningar om övergångar diskuteras 

de informella regler som konstrueras om barns övergångar mellan förskola och förskoleklass. 

Under den fjärde rubriken Det som inte sägs säger också något diskuteras vad som inte sägs i 

relation till nationella policys. Avslutningsvis presenteras implikationer för förskollärarens 

profession och förslag på vidare forskning.  

7.2.1 Olika konstruktioner av informationsöverlämning 

För att övergången mellan förskola och förskoleklass ska fungera tillfredsställande sker 

vanligen ett överlämnande av information om de barn som ska göra övergången. Samtliga 

förskollärare i vår studie beskriver att de lämnade såväl muntlig som skriftlig information om 

enskilda barn och i ett fall lämnar man också en beskrivning av vilka målområden barngruppen 

har en relation till. I tidigare studier kan man se att det är vanligast för förskollärare att lämna 

antingen endast muntlig information eller muntlig och skriftlig (jfr Alatalo et al., 2014). När 

förskollärarna i vår studie beskriver överlämnandet av information kan vi se att de 

konstruktioner av vad som är av vikt att lämna över skiljde sig mellan förskollärare verksamma 

i förskolan gentemot förskollärare verksamma i förskoleklass. Ur berättelserna från 

förskollärarna verksamma i förskolan kan vi se att de konstruerar samverkan med 

vårdnadshavare som en viktig aspekt vid sammanställningen av information av det enskilda 

barnet. I berättelserna från förskolan konstrueras också trygghetens betydelse för barn och att 

de som verksamma förskollärare i förskolan har ett ansvar att berätta om varje barn för att alla 

individer ska få sina behov tillfredsställda. Tidigare forskning visar på att information om barns 

sociala utveckling och särskilt de barn som sticker ut socialt har tenderat att få fokus i 

förskollärares överlämnande (jfr Alatalo et al., 2014). Detta är inte någon konstruktion som 

framträder i de berättelser vi fått ta del av hos de verksamma i förskolan utan de fokuserar på 

alla barns behov och vikten av att få lämna information om alla barn och innehållet var såväl 

förhållningssätt vid svåra situationer men också vilka intressen barnen hade och 

undervisningens innehåll.  

 

Vår studies resultat kan ses överensstämma med Alatalo et al. (2014) studies resultat gällande 

den sociala utvecklingens fokus i överlämningen för förskollärarna verksamma i förskoleklass 

och deras beskrivningar om vad de anser de vill ha information om vid mottagandet av nya 

barn. Det finns hos förskollärarna verksamma i förskoleklass en önskan om att få reda på om 

det finns barn i behov av särskilt stöd eller om det är något barn som behöver någon särskild 

anpassning vilket vi tolkar som en form av bristperspektiv hos de verksamma. De barn som har 

brister i sin utveckling önskar man få information om för att kunna vara förberedd på att ge de 

särskilt stöd eller anpassning för sin tid i förskoleklass och vidare skolgång, detta för barnens 

bästa. Tidigare forskning har visat på att förskoleklassen många gånger skolifieras och detta 

tror man beror på att den är belägen i skolans lokaler och att förskoleklassens uppdrag är 

inskrivet i läroplanen för grundskolan (jfr Ackesjö & Persson, 2010; Kärrby, 2000). Det kan 

vara så att den obligatoriska skolan är mer präglad av ett bristtänkande och att bristperspektivet 

är normativt för den obligatoriska grundskolan och att förskollärarna som verkar i förskoleklass 

har blivit påverkade av den obligatoriska skolans normer, värden och traditioner. Detta kan 

förstås ur ett institutionalistiskt perspektiv genom att förstå att de strukturer, normer och värden 

som präglar en institution förmodligen kommer att anammas av den som verkar inom 



27 
 

organisationen då det leder till legitimitet, status och framgång för medarbetaren inom 

organisationen (jfr Berger & Luckmann, 1998; Meyer & Rowan, 1977). Alla förskollärare 

verksamma i förskoleklassen poängterar att de anser det vara av vikt att få information om barns 

eventuella rädslor, barn i behov av särskilt stöd, allergier samt om det finns någon form av 

problematik kring barnet, det vill säga barns brister. Intressant i sammanhanget blir att lyfta 

detta mot tidigare forskning som visar på att barns kamratrelationer är av allra största vikt och 

att barns sociala relationer är det som avgör om barn känner sig trygga i övergången eller inte 

(jfr Ackesjö & Persson, 2014). En av förskollärarna verksam i förskoleklass nämner barns 

kamratrelationer som något hon ville ha information om och särskilt om det var några barn som 

inte kommer överens. Återigen är det alltså ett bristperspektiv som framträder – det är 

svårigheter i barns kamratrelationer som lyfts. Detta stärker bristperspektivet hos förskollärarna 

verksamma i förskoleklass. Att övriga förskollärare inte alls talade om barns kamratrelationer 

kan ha att göra med sekretessen mellan skolformerna eller på de demografiska 

förutsättningarna. Med de demografiska förutsättningarna avses att studiens informanter verkar 

på mindre orter och på landsbygden, där barngruppen många gånger hålls i det närmaste intakt 

vid övergången. Forskning visar på att barn vill ha kontinuitet i sina kamratrelationer och i 

undervisningen men att de önskar sig diskontinuitet i miljö och kulturell inramning (jfr Ackesjö, 

2014). Många förskollärare i studien, såväl i förskolan som förskoleklass, beskrev utforskandet 

av den nya miljön som något som var avgörande för barns trygghet, vilket är intressant i relation 

till de perspektiv tidigare forskning visar på.  

 

Förskollärarna verksamma i förskoleklass fokuserar på barn i behov av särskilt stöd kan förstås 

och relateras till såväl förskolans som förskoleklassens läroplan i vilka barn i behov av särskilt 

stöd har en framskjuten plats i kapitlen om övergång och samverkan. I Lgr11 beskrivs det som 

att “Läraren ska vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd” (Skolverket, 2016b, s. 16) och i Lpfö98 som att “Förskollärare 

ska ansvara för att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling” (Skolverket, 2016a, s. 14). Barn i behov av särskilt stöd har en framskjuten plats i 

kapitlen om samverkan och övergångar men det har också det livslånga lärandet där båda 

läroplanerna förordar sammanhang, kontinuitet och långsiktighet i barns och elevers utveckling 

och lärande. Ingen av förskollärarna talar om läroplanernas skrivningar om barn i behov av 

särskilt stöd i relation till sina professionella ställningstaganden.  

 

7.2.2 Hur samverkan och samsyn mellan förskolan och förskoleklassen konstrueras 

Denna studies resultat visar att samverkan mellan förskolan och förskoleklassen i tre av fem 

fall inte sker förutom den samverkan som sker i och med barns övergång från förskolan till 

förskoleklass. Gannerud och Rönnermans (2006) studie visar att förskollärare och 

förskoleklasslärare strävar efter att hitta ett samarbete genom att ha gemensamma 

förhållningssätt och en gemensam pedagogisk grundsyn. Just bemötande och förhållningssätt 

är en viktig aspekt som förskollärarna i vår studie framhåller som det viktigaste vid övergången. 

Förskollärarna verksamma i förskolan har även en önskan om att förmedla information om vad 

barngruppen jobbat med under året i förskolan, för att på så sätt skapa kontinuitet, en röd tråd i 

barnens lärande. Davidsson (2002) framhåller i sin studie att tidigare synsätt lett fram till att 

barn behöver förberedas inför den blivande skolstarten, då skolan många gånger uppfattades 

som särskild från förskolan. Det ansågs kräva en samsyn från lärarna angående barns lärande 

för att barns behov av kontinuitet skulle kunna tillgodoses (ibid.). Några av förskollärarna i vår 

studie poängterar vikten av att få en inblick i den andres verksamhet, och att få till stånd en 

samverkan för att kunna skapa kontinuitet i barns lärande. Återkommande är dock att det inte 

finns något direktiv från ledningen vad gäller samverkan eller tid till planering för 

kunskapsutbyte mellan verksamheterna och att där övrig samverkan finns så är den påvisad av 
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skolledare. Munkhammar (2001) poängterar i sin studie att ett tydligt ledarskap och tiden är 

viktiga faktorer som har stor betydelse för samverkan. Det tydliga ledarskapet verkar finnas vid 

en av verksamheterna där man hade samverkan över hela läsåret och detta år i form av en 

bokcirkel, den förskolläraren beskriver att det var rektorn och förskolechefen som ålagt dem till 

detta utbyte mellan skolformerna. Detta visar på att skolledare har ett stort ansvar för att leda 

och organisera för att barns och elevers utbildning ska leva upp till de politiska beslut som finns 

i nationella policys och lagar. 

 

Det kan tänkas att skolans tradition och högre status blir dominerande i samarbetet mellan 

förskolan och förskoleklassen. Det kan vara så att traditionella mönster och förhållningssätt 

bevaras och att det blir då svårt att få en gemensam syn på kunskap och lärande vilket även 

Davidsson (2002) poängterar i sin studie. I relation till detta kan vi fundera över om det är 

anledningen till varför förskoleklassen oftast har en mer utvecklad samverkan med skolan men 

verkar ointresserade av samverkan med förskolan, vilket gick att utläsa av resultatet från vår 

studie. Något som bör tas i beaktning är att förskoleklassen inte ska vara enhetlig med förskolan, 

utan den ska bedriva en egen skolförberedande pedagogik, med influenser av såväl förskola 

som skola (jfr Ackesjö, 2011). En annan anledning som också glöms bort är att förskoleklassens 

traditioner vilar på skolförberedelse för barn (jfr Gannerud & Rönnerman, 2006). Om vi ser 

detta i ett större perspektiv tror vi att det finns en generell bild i samhället av att övergången 

från förskolan till förskoleklassen är synonymt med att börja skolan.  

 

Ur ett institutionalistiskt perspektiv kan vi tolka det som att samverkan mellan förskolan och 

förskoleklass som det är framskrivet i läroplaner inte har blivit institutionaliserad. Med det avser 

vi att varken läroplanen eller samverkan mellan skolformerna har blivit normativt i 

förskollärares beskrivningar. Att relatera sitt uppdrag till läroplanen är ingen konstruktion vi 

ser framträda i berättelserna från förskollärarna. Att samverkan inte sker kan bero på att 

förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet inte har någon önskan om att samarbeta med 

förskolan och att detta kan förstås i relation till tidigare forskning som visar på att skolan har 

högre status och dominerar eventuell samverkan (jfr Davidsson, 2002). Vi tolkar det som att 

intrigen finns i att förskolan har en önskan att samverka med förskoleklassen, men att det för 

förskollärare verksamma i förskoleklassen förefaller mer naturligt att samverka uppåt med den 

obligatoriska skolan. Detta kan ha sin förklaring i att förskoleklassen i många fall skolifieras 

och anammar skolans arbetssätt och traditioner, vilket tidigare studier visar på (jfr Ackesjö & 

Persson, 2010). Det kan också vara så att samverkan mellan förskoleklassen och skolan lättare 

kommer till stånd genom att man delar lokaler. 

 

Regeringens proposition (1997/98:6) visar på att det från politiskt håll finns en önskan om en 

enhetlig utbildning för barn i Sverige genom att beskriva det som att det ska finnas en levande 

dialog, medvetenhet och gemensam syn på kunskap och lärande. Tidigare forskning om 

övergångar mellan förskola och förskoleklass visar på en vi-och-dom-känsla (jfr Alatalo et al., 

2014) som också i viss mån framträder i de konstruktioner förskollärarna i vår studie bidragit 

med via sina berättelser. Förskollärarna verksamma i förskolans konstruerade sig själva som 

lärare och förskolan som en plats för undervisning och utbildning genom att beskriva en önskan 

om att någon tog vid det arbete man gjort i relation till målområden. Vi-och-dom-känslan 

framträdde särskilt i en berättelse där informanten talade om att skolan inte var så intresserad 

av det pedagogiska arbete man gjort under barnens förskoletid. Ur de två berättelser vi tagit del 

av från förskolan som institution kan vi förstå att dessa förskolor inte konstruerar sig som 

omsorgsinstitutioner utan att de är institutioner vars profession handlar om dels trygghet, det 

vill säga omsorg, men också att de är en arena för kunskap och lärande.  
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7.2.3 Institutionella sanningar om övergångar 

Såväl temat Förskollärares konstruktioner av vad som är viktig information som temat De tre 

besöken - en institutionaliserad sanning visar på liknande sätt att organisera för övergångar. 

Organisationen av dessa tre besök liknar den organisation av övergångar som Ackesjö (2013b) 

beskriver där hon framhåller att besöken har ett dubbelt syfte - avsluta förskoletiden likväl som 

att förbereda barnen för det nya. Detta stämmer överens med vårt resultat där de tre besöken 

kan förstås som både avslutande och förberedande för barnen genom att det var de aktiviteterna 

som får störst fokus i förskollärarnas berättelser. En förskollärare beskriver en avslutande 

aktivitet i form av en sommarfest, där barnen som ska göra övergången får gå upp på en scen 

och få med sig en mapp med teckningar och annat de skapat under förskoletiden. Syftet med 

detta är att barnen ska få en positiv avslutning av sin förskoletid. Fokus i berättelserna hos alla 

förskollärare låg på de besök barnen gjorde på mottagande skola och besöket mottagande lärare 

gjorde i förskolan. Förutom sommarfesten som avslutande aktivitet beskrev en informant att 

barnen själva lekte mycket skola för att förbereda sig för det nya. Ackesjö (2013b) accentuerar 

att ansvaret läggs på mottagande lärare att underlätta barns övergångar och att förskolans ansvar 

bäddas in i de besök som görs i förskoleklass. I vår studie framkommer det i en berättelse att 

barnen leker mycket skola under våren och att det är ett sätt för barnen att bearbeta det nya, i 

viss mån kanske det kan tolkas som att barnen själva får ta ansvaret för att knyta ihop sin 

förskoletid och förbereda sig för något nytt.  

 

Om än forskningsfrågorna är ställda i plural och med en önskan om att skildra vitt skilda sätt 

för förskollärare att beskriva delar av sin profession var svaren vi fick inte så skiftande som vi 

hade hoppats. Detta kan förstås ur ett (ny)institutionalistiskt perspektiv där förskolan kan ses 

som en institutionaliserad kontext med djupt rotade informella regler om hur barns övergångar 

mellan förskola och förskoleklass ska organiseras. Den informella regeln som präglade 

förskollärarnas berättelser var De tre besöken och att det funkar bra. De tre besöken förstod vi 

som en för förskollärare institutionaliserad sanning om hur man på ett framgångsrikt sätt 

organiserar för barns övergångar mellan förskola och förskoleklass. De svar vi fick av samtliga 

förskollärare visar på övergångsrutiner som är i det närmaste identiska i förskollärarnas 

berättelser. I relation till Meyer och Rowans (1977) teori om institutionell isomorfism kan vi 

förstå att rutiner för barns övergångar blivit till myter och förgivettagna sanningar. Samtliga 

verksamma i vår studie beskriver tre besök som rutin för övergångar vilket visar på att de 

förskolor våra informanter var verksamma vid präglas av institutionell isomorfism gällande hur 

man inom förskolan som organisation strukturerar för barns övergångar mellan förskola och 

förskoleklass (jfr Meyer & Rowan, 1977). Isomorfism står för likformighet i en organisations 

strukturer och samtliga informanter gav likformiga berättelser om hur man inom deras 

organisation strukturerade övergången genom de tre besöken under våren där även innehållet i 

de tre besöken liknade varandra i berättelserna.  

 

I en institutionaliserad kontext följer man informella likväl som formella regler och vilka som 

är de informella reglerna för barns övergångar mellan förskola och förskoleklass skulle kunna 

beskrivas som De tre besöken. Besöken organiseras på liknande sätt varav det första görs på 

förskolan och de två nästkommande i förskoleklass. Dessa tre besök framträder i materialet som 

en institutionell sanning, sällan eller aldrig ifrågasatt (jfr Berger & Luckmann, 1998). Det 

intressanta ur ett institutionellt perspektiv är inte om organisationen av övergångarna fungerar 

tillfredsställande för alla deltagande parter utan det handlar om hur aktörer inom organisationer 

införlivar och reproducerar myter utan att reflektera över varför man följer en viss mall (jfr 

Meyer & Rowan, 1977). Det handlar således inte om en förväntan från vårt håll om att 

omkullkasta framgångsrika arbetssätt utan om en önskan om att kunna förhålla sig kritisk, det 

vill säga ha ett vetenskapligt förhållningssätt, till sitt uppdrag som förskollärare. Särskilt 
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intressant är att ingen av informanterna nämner läroplanen under intervjuerna. Ur ett 

institutionalistiskt perspektiv skulle det faktum att läroplaner eller vetenskaplig grund inte 

nämns kunna tolkas som att läroplanen och vetenskaplig grund inte är institutionaliserade för 

de verksamma förskollärare studien bygger på. 

  

7.2.4 Det som inte sägs säger också något 

Resultatet i vår studie indikerar på att läroplanens riktlinjer gällande samverkan inte följs i den 

omfattning som läroplanerna syftar till. I jämförelse med vad litteratur och tidigare studier visat, 

så är inte resultatet i denna studie förvånande (jfr Ackesjö, 2011; Davidsson, 2002; 

Munkhammar, 2001). Studien visar på att samverkan främst sker i samband med barnens 

övergång från förskola och förskoleklass. Dock anser samtliga informanter i denna studie att 

det är viktigt med en samverkan mellan förskola och förskoleklass och den generella bilden är 

att det funkar bra. Samtidigt finns en önskan om ett närmare samarbete mellan de båda 

verksamheterna i alla fall från förskolans håll. I relation till det Ryan och Bernard (2003) 

framhåller i sökandet efter teman om att forskaren också kan analysera vad som inte berättades 

under intervjun var de första tankar vi fick att ingen av förskollärarna talade om läroplanerna 

eller vetenskaplig grund. Förskolans läroplan är uppdelad i sju avsnitt under rubrik två varav 

ett av avsnitten (2.5) handlar om övergång och samverkan för att stödja barnen i ett sin 

utveckling och sitt lärande i ett långsiktigt perspektiv. Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, har också ett helt avsnitt (2.5) som berör samverkan 

och övergångar som är formulerat på liknande sätt som det för förskolans del (Skolverket 

2016a; 2016b). Båda läroplanerna betonar att det mellan skolformerna ska ske samverkan för 

att gynna barns utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv (ibid.). All utbildning för barn 

och elever i Sverige ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, detta är sedan 

2010 reglerat i Skollagen. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att förskollärare verksamma i förskolans berättelser tenderar att 

likna varandra och att förskollärare verksamma i förskoleklass berättelser tenderar att likna 

varandra vilket kan förstås ur ett nyinstitutionellt perspektiv där man kan förstå att förskolans 

respektive skolans normer och värden är djupt rotade och att de kommer till uttryck i de 

verksammas sätt att uttrycka sig (jfr Berger & Luckmann, 1998M; Meyer & Rowan, 1977). 

Särskilt tydligt blev detta i resultatet som handlade om vilken typ av information som ska 

överlämnas.  

 

7.2.5 Implikationer för yrkesuppdraget  

Utifrån denna studie framträder en bild av en djupt rotad sanningsregim om De tre besöken som 

det rätta sättet att organisera för barns övergångar. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

blir sådana djupt rotade sanningar problematiska då det innebär att de verksamma förskollärarna 

fastnat i ett speciellt sätt att organisera verksamheter på och att den självkritiska, och därmed 

vetenskapliga, förmågan inte kommer till uttryck. Dock kan man förstå varför det blir så i 

relation till de processer som beskriver hur sociala konstruktioner av verkligheten uppstår och 

att de som följer de normativa antaganden som finns inom organisationer och institutioner blir 

accepterade och får status och legitimitet. Normer och värden reproduceras inom organisationer 

och blir till sanningsregimer. Vi kan tänka att om samverkan sker som en naturlig del av 

uppdraget för såväl förskolan som förskoleklassen så skulle kanske De tre besöken vara 

överflödiga. En annan framträdande implikation är att förskollärare bör bli bättre på att 

formulera sitt uppdrag och detta i relation till såväl vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet 

som till rådande styrdokument. Att kunna formulera sig professionellt och i relation till rådande 

policys kan höja statusen på yrket.  
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7.2.6 Förslag till fortsatt forskning 

I och med att övergången mellan förskola och förskoleklass är en händelse som rör nästan alla 

barn och deras familjer i Sverige idag så ser vi att forskning om vårdnadshavares perspektiv på 

övergångar skulle vara intressant och bidra till en djupare förståelse för förskolans plats i 

samhället och dess medborgare. Även skolledares perspektiv på kontinuitet mellan 

skolformerna skulle vara ett intressant perspektiv att undersöka. 
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Missivbrev      Bilaga 1 

 

Hej, 

 

Tack för att ni vill delta i vår studie om förskollärares beskrivningar av övergångar mellan 

förskola och förskoleklass som vi gör inom ramen för det avslutande examensarbetet i 

förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetets syfte är att 

analysera förskollärares beskrivningar av övergångar och samverkan vid dessa övergångar 

mellan skolformerna (förskola - förskoleklass) vid övergångar, deltar gör två förskollärare 

verksamma i förskolan och tre förskollärare verksamma i förskoleklass. 

 

Vi vill påminna er om att deltagandet är frivilligt och att ni när som helst kan dra er ur och att 

alla uppgifter och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. I vårt examensarbete har 

vi tagit del av och beaktat Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om god forskningssed (se 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf).  

Om ni har några frågor är ni när som helst välkomna att kontakta oss! 

 

Vänligen, Evelina Grenemark och Anna-Lena Lestander 

 

Evelina Grenemark evegre-9@student.ltu.se 07X-XXX XX XX 

Anna-Lena Lestander anales-4@student.ltu.se  07X-XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


 

 

Intervjufrågor     Bilaga 2 

 

 Vad har du för utbildning? 

 När gick du din utbildning? 

 Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 Beskriv på vilka sätt ni arbetar med överlämningen/mottagandet av barn från förskola 

till förskoleklass idag?  

 Finns det någon handlingsplan för överlämnande/mottagande? Om, berätta hur den ser 

ut?  

 Beskriv vad du upplever är av särskild vikt att få/överföra information om?  

 Vilka förutsättningar ser du som viktiga för goda övergångar mellan förskola och 

förskoleklass?  

 Beskriv vilka aktiviteter som ingår i övergångsarbetet/mottagandet?  

 Beskriv hur du upplever att övergången/mottagandet fungerar? 

 Finns det något slags samverkan/samarbete/utbyte mellan skolformerna i övrigt? 

Berätta om det samarbetet. 

 Vem tycker du har det övergripande ansvaret för att övergången mellan förskola och 

förskoleklass ska fungera på ett tillfredsställande sätt?  

 Vilket ansvar har du som förskollärare för att samverkan/övergången ska fungera?  

 På vilka sätt tycker du att samverkan/övergången kan utvecklas? 

 Har du något övrigt du vill tillägga?



 

 


