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Abstract 

Rotvold, L. & Sjöström, L. (2010). De lyckta dörrarnas praktik. Halmstad: Högskolan i 

Halmstad, Sektionen för Lärarutbildningen. 

 

Syftet med vår forskning är att få en fördjupad förståelse av förskollärares föreställningar om 

övergång mellan förskola och förskoleklass. De frågor vi söker svar på genom våra empiriska 

studier i förhållande till vår forskningsbakgrund är: Går det att urskilja likheter och skillnader 

i förskollärares föreställningar om övergången mellan förskola och förskoleklass? och Vad 

kan dessa likheter och skillnader bero på? Forskningens empiri bygger på en kvalitativ, 

halvstrukturerad intervjumetod. Det innebär att vi har intervjuat sex förskollärare verksamma 

i förskola och förskoleklass. Intervjuerna har skett mellan de verksamheter där övergången är 

aktuell. Forskningens bakgrund bygger på de historiska förändringar som har skett och som 

har kommit att påverka förskola och förskoleklass. Vi har även tagit del av forskning som 

berör ämnesområdet övergång. De slutsatser vi kan dra utifrån resultat- och analysdelen är att 

det mellan verksamheter inte råder någon smidig övergång. Vi tolkar att det beror på att 

förskola och förskoleklass har skilda läroplaner och att dessa bygger på olika traditioner som 

hämmar en övergång. Titeln, De lyckta dörrarnas praktik, bestämdes i slutskedet av 

forskningen. Den ger en bild av forskningens resultat- och analysdel.  
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Förord 

Vi vill skänka ett tack till alla intervjupersoner som har deltagit i vår forskning. Det är mycket 

tack vare Er att forskningen har gått att genomföra.   

 

Kort och koncist kan vi bekräfta att vi har tillfört lika stora delar genomgående till vår 

forskning. Den enda gång som arbetsfördelningen har skilt sig, var under intervjusamtalen. Då 

förde Lovisa intervjuerna och Linda intog en observerande roll. Vi har annars arbetat sida vid 

sida och fört fortlöpande diskussioner, därför anser vi oss ha fått en samstämmig insikt i 

arbetets alla delar. 

 

Tack! 

 

Lovisa Rotvold och Linda Sjöström 

Halmstad, 2011-01-03 
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1. Inledning 

Bakgrunden till att vi valde att fördjupa oss om förskollärares föreställningar om övergång 

mellan förskola och förskoleklass är för att det svenska skolsystemet har genomgått en del 

stora förändringar under de senaste två decennierna. Förändringarna har inneburit att 

förskolan blev en ny skolform. Förskolan löd tidigare under socialstyrelsen, men blev i mitten 

på 1990-talet en del av utbildningsdepartementets ansvar. Det innebar ytterligare att förskolan 

fick en mer påtaglig pedagogisk riktning tillsammans med omsorg och fostran.  

 

I Skollagen 1985 togs det även beslut om att den dåvarande sexårsverksamheten skulle utgöra 

en frivillig och egen skolform (SOU, 2010:67). 1998 kom sexårsverksamheten att utvecklas 

och benämndes som förskoleklass och kom att ingå inom det offentliga skolväsendet 

(Munkhammar, 2001). Genom att förskoleklassen blev en del av det offentliga skolväsendet, 

reviderades den dåvarande Lpo 94 med tillägg för förskoleklass och fritidshem.  

 

Med en kort bakgrundsbeskrivning av de förändringar som har skett, kan vi med 

utgångspunkt i den, ta relevant forskning till hjälp för att förstå vad övergång mellan förskola 

och förskoleklass innebär. Vi kan anta att det har skett både rent organisatoriska såsom 

lagstyrande förändringar inom skolväsendet. Det är i spänningsfältet mellan förskola och 

förskoleklass vi väljer att rikta vårt intresse mot. Vår definition av problematiken står i fokus i 

förhållande till den målbild som förskoleklassen ska innebära, att ge barnen en mjuk och trygg 

övergång mellan förskola och förskoleklass. Medan förskolan i sin tur har funktionen enligt 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, att finna former och avsluta förskoleperioden för att 

förbereda barnet inför den nya skolformen (Skolverket, 2006a). Det är i detta spänningsfält 

som en övergång blir aktuell att studera ur ett förskollärarperspektiv. 

 

Genom att tolka de förändringar som har skett mellan förskola och förskoleklass bekräftar 

SOU (2010:67) att förskoleklassen befinner sig på en ny arena, där förskollärarna balanserar 

mellan två traditionstyngda utbildningskulturer, förskola och skola. Förskollärarna i 

förskoleklassen ingår i en utbildningsgemenskap med förskollärare i förskolan och i en 

läroplansgemenskap med skolans lärare.  

 

Eftersom vi får en lärarexamen för barn mellan 0-12 år känns det därför angeläget att studera 

övergång mellan förskola och förskoleklass. Begreppet övergång har under arbetets gång 
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förändrats, då vi till en början benämnde processen som en överlämning. När vi har tagit del 

av tidigare forskning och rapporter inom ämnesområdet har vi märkt att övergång är 

begreppet som används. Vi har även själva analyserat begreppet överlämning och kommit 

fram till att det i bemärkelsen ligger ett förhållningssätt som är mer riktat mot förskolehåll. 

Därför känns begreppet övergång mer korrekt utifrån vårt ställda syfte.  

 

1.2. Begreppsdefinition 

I vårt arbete kommer vi att använda oss utav ett antal begrepp. Dessa begrepp bör definieras 

eftersom att de kan ha olika innebörder beroende på vilken kontext de ingår i. Begreppen är 

grundade i arbetets syfte. 

 

Övergång ses som den process, då ett barn ska lämna förskola och börja i förskoleklass. 

 

Samverkan innebär enligt Munkhammar (2001) att verka eller arbeta i en bestämd riktning för 

ett bestämt syfte. Samt att stödja, hjälpa och koordinera varandra. Samverkan innebär vidare i 

detta arbete endast att ha för avsikt att belysas mellan förskola och förskoleklass. Vi använder 

samverkan synonymt med begreppet samarbete. 

 

Integration innebär att verksamheterna arbetar mot gemensamma mål med utgångspunkt i 

läroplanerna. 

 

Förskollärare innebär att pedagogen har en förskollärarexamen och är verksam inom förskola 

eller förskoleklass. Vid vissa tillfällen benämns förskollärarna som pedagoger.  

 

Verksamhet innebär i vår mening ”skolverksamheter” som går under olika läroplaner. Dessa 

kan även benämnas som arena, institution samt skolform. 

 

När vi använder begreppet skola, innebär det verksamheterna som ingår i Lpo 94. 

 

Pedagogisk grundsyn innebär pedagogens syn på barn, lärande och kunskap. Grundsynen är 

påverkad av den kontext samt de erfarenheter individen har med sig.  
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2. Bakgrund och syfte 

Den bakgrundsforskning som presenteras nedan ligger till grund för problematiseringen i 

inledningen. När vi forskar kring övergång mellan förskola och förskoleklass berör vi två 

olika verksamheter, vilka har förändrats och utvecklats genom åren, från dess att det blev en 

obligatorisk skolgång. Det krävs att lyfta fram bakgrunden till dessa förändringar och 

utvecklingsfronter, för att få en djupare förståelse för hur detta kan ha påverkat 

verksamheterna samt människorna som arbetar där. Alvesson & Sköldberg (2008) hänvisar 

till en metodologisk princip, som blir en viktig del i ett resultat- och analysskede. I en utav 

punkterna finns en aspekt som benämns kontextualitet vilket menas att ”texten bör sättas in i 

sitt historisk-kulturella sammanhang” (s. 203). Detta blir ett viktigt led till varför vi väljer att 

strukturera bakgrunden som vi gör. 

 

2.1. Debatten om förskola ur ett historiskt perspektiv 

För att förstå hur förskolan blev en ”ny” skolform är det intressant att förstå hur debatten har 

förts under historien. Förskolan har sedan lång tid tillbaka tillsynes varit en institution för 

omsorg och fostran. Det hela startade under mitten av 1800-talet då de så kallade 

barnkrubborna bildades. I barnkrubborna arbetade ofta mödrar, som kom att bli en typ av 

ansvarsperson för bygdens barn. Barnen lärde sig främst uppfostran och läsning ur bibliska 

texter. Allt annat var ointressant! Vid sidan av barnkrubban utvecklades barnträdgården. Den 

hade till skillnad från barnkrubban utbildade barnträdgårdslärarinnor. För barnen innebar 

verksamheten en pedagogisk förändring i förhållande till barnkrubban, då den gav utrymme 

för fri lek och skapandet av fria intresseområden.  Institutionerna som beskrivs ovan bedrevs 

huvudsakligen, innan andra världskriget, av frivilliga insatser och donationer. Därefter fick 

verksamheterna alltmer statliga bidrag och 1968 tillsattes Barnstugeutredningen, vilken 

bidrog till den kommande Förskolelagen 1975. Med Barnstugeutredningen följde diskussioner 

gällande förskolans betydelse för både familj samt för barnens utveckling. Förskolelagen 

innebar rättigheter för sexåringar att börja i allmän förskola och kommunerna blev därmed 

skyldiga att ordna denna placering (Munkhammar, 2001).  

 

I Sverige kom den första skolstartsfrågan på tal genom folkskolestadgan 1842. I denna fanns 

bestämmelser om att skolstarten kunde ske mellan fem och åtta års ålder. När barnen trädde in 

i folkskolan förutsattes det att de kunde läsa, då de tidigare hade fått hemundervisning. 
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Framtill 1882 var hemundervisning ett godtagbart utbyte mot skolan och det fastställdes även 

detta år en skolpliktsålder från barnets sjunde till fjortonde år. Anledningen till sju års ålder 

för skolstart var snarare av fysisk aspekt än pedagogisk, då det ansågs att barnen skulle klara 

av att gå den ibland långa vägen till skolan (Hedman, 1997).  

 

2.1.1. Flexibel skolstart 

Debatten kring när barnet har ansetts vara mogen för inträdandet i skolan har alltså varit 

aktuell sedan folkskolestadgan 1842. På grund av den debatten, har det även förts 

diskussioner kring förskolans roll i förhållande till skolans och hur samverkan mellan dessa 

ska ske (Pérez Prieto, 2003). Enligt SOU (2010:67) är forskningsresultat entydiga angående 

förskolans betydelse för barnets senare utveckling. Det kan utläsas genom följande citat: 

 

Barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer med möjligheter till interaktion och 

lek med kamrater, och med kunniga och intresserade vuxna har större möjligheter 

att lyckas i skolan, än barn som inte har haft tillgång till dessa miljöer. Det är 

förklaringen till att forskning som belyser förskolans betydelse för hur elever 

lyckas senare i skolan och i vuxenlivet är mer entydig. (s.70) 

 

I Barnstugeutredningen 1968 och SIA-utredningen 1970 togs diskussionen om förskolans roll 

på allvar upp och stiftades i termer av kontinuitet och samverkan. Utredningen presenterade 

dessutom omfattande och genomgripande förslag till förskolans arbete och uppbyggnad. Den 

betonade samarbete mellan förskolans och skolans personal, för att göra övergången smidig 

för barnen. Konkret innebar det att förskolan skulle informera skolan om sin verksamhet och 

ge upplysningar om barnets utveckling och erfarenheter (Pérez Prieto, 2003). Davidsson 

(2000) beskriver hur Socialstyrelsen formulerar sig i en arbetsplan för förskolan 1975, om 

målet för samverkan mellan de två skolformerna. De skriver i termer om ”att uppnå en så 

långt gången stadielös integration som möjligt”. Denna integration skulle innebära, menar 

Davidsson, att förskollärarna skulle fortbildas och ömsesidigt utbyta information med 

varandra.  Det samarbete som diskuteras ovan kom att innebära att den dåvarande 

skolministern, Göran Persson, gav förslag om en så kallad ”flexibel skolstart” (Hedman, 

1997). Regeringens proposition om den flexibla skolstarten inleddes på följande sätt: 
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Skolplikten skall som hittills inträda höstterminen det år barnet fyller sju, men 

barnets vårdnadshavare får bestämma att barnet skall börja skolan det år barnet 

fyller sex år. Kommunerna får dock under en övergångstid om sex år bestämma i 

vilken mån sexåringar skall tas in i skolan. (Hedman, 1997, s. 1) 

 

Den flexibla skolstarten, med sexåringar i skolan, tycktes ha som syfte att både skapa en 

gemensam läroplan och att förändra skolans traditionella pedagogik (Hedman, 1997). Enligt 

Hedman innebar pedagogik i detta sammanhang: arbetssätt, arbetsmetoder och pedagogens 

förhållningssätt till barn. Enligt SOU (2010:67) innebar även syftet, med en individuellt 

anpassad skolstart, att barnet skulle mötas efter individuella behov och förutsättningar i 

undervisningen. I Betänkandet Grunden för livslångt lärande – en barnmogen skola 

reflekterar Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) om möjligheten att skapa en mötesplats mellan 

förskola och skola. Fastän att verksamheterna har haft två skilda pedagogiska traditioner fanns 

ändå ambitionen om ett möte. Det skulle ses som positivt samt att en gemensam grundsyn 

kunde utvecklas.  

 

2.2. Förskoleklassen – ett försök att integrera förskola och skola 

Förskoleklassen, det som tidigare var förskolans sexårsverksamhet, utgör från den 1 januari 

1998 en egen skolform inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Inrättandet av 

förskoleklasser hade för avsikt att föra in förskolepedagogiken i skolan och att stödja en 

integrering av förskola och skola (Pérez Prieto, 2003).  För att åstadkomma denna integration 

skriver Pérez Prieto (2003), utifrån läroplanskommittén, att den viktigaste faktorn var att ha 

”en väl fungerande samverkan mellan de olika personalgrupperna som bygger på en 

ömsesidig respekt för varandras yrkeskunnande” (s. 62). Munkhammar (2001) menar att 

själva integrationen skulle leda till ett utarbetande av gemensamma måldokument, där en 

gemensam syn på utveckling och lärande skulle vara påtalig.  

 

Första ledet i den kommande integrationsprocessen var att förskolan blev en del i 

utbildningsdepartementets ansvarsområden och att det kom att utarbetas en läroplan för 

förskolan 1998, Lpfö 98. Det innebar ytterligare att förskolan hade kommit att närma sig 

skolans sfär med en förskjutning mot tydligare riktlinjer för kunskap och lärande. Andra ledet 

av integrationen var att, utifrån debatten kring flexibel skolstart 1990, medföra att en ny 

skolform stadgades, förskoleklassen. Den dåvarande läroplanen för det obligatoriska 
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skolväsendet, Lpo 94, reviderades och 1998 blev förskoleklassen en del av den. Munkhammar 

(2001) väljer att kalla det ovanstående för en integrationsreform. Denna integrationsreform 

hade som strävan att skapa en helhetssyn på barn, lärande och kunskaper som i sin tur skulle 

innebära att kontinuitet skulle präglas över verksamheterna, förskola, förskoleklass och skola. 

 

Begreppet kontinuitet kan ses som ett viktigt led i en strävan efter samverkan mellan förskola 

och förskoleklass. Munkhammar (2001) diskuterar kontinuitet i förhållande till utredningen 

för förlängd skolgång, Grunden för livslångt lärande (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Det 

innebär både att skapa trygghet och helhetssyn men även att den påverkan som barnet blir 

utsatt för i de olika miljöerna inte ska ske på alltför motsägelsefullt sätt, utan snarare 

komplettera varandra. Pérez Prieto (2003) menar att kontinuitetsfrågan, som har pågått sedan 

Barnstugeutredningen, inte har lagts större vikt vid i dagens offentliga dokument som tar upp 

relationen förskola – skola. Vi citerar målet i Barnstugeutredningen där det grundläggande 

antagandet skulle innebära att ”smidigheten i övergången, kontinuitet mellan och 

integrationen mellan verksamheterna är av godo; det är bra för barnen, för verksamheterna, 

för alla parter.” (s. 90-91). Pérez Prieto (2003) menar att denna kontinuitet för barnen sker 

åtskilt på grund av olika faktorer såsom sociala och kulturella segregeringar, samt att 

förskolans och skolans verksamheter sker utifrån både privata och kommunala intressen. 

Detta medför, enligt Pérez Prieto, att det inte finns ett enhetligt utbildningssystem som gör att 

denna kontinuitet och smidiga övergång kan aktualiseras. 

 

2.3. Yrkesidentiteter i möte..? 

Med begreppet yrkesidentitet menar vi i detta sammanhang vad Hansen (1999) beskriver som 

den yrkestillhörighet eller sociala gruppering en förskollärare tillhör, och hur denna 

tillgörighet eller gruppering ger uttryck i värderingar och föreställningar. Detta kopplar vi till 

vår forskning eftersom förskollärarna som ingår i den, har en gemensam yrkesidentitet och 

tillhör en gemensam grupp. Likt Hansens beskrivning innebär yrkesidentitet i denna forskning 

förskollärarnas påverkan och tolkning av yrket och yrkeskulturen. Innebörderna i denna 

forskning är begränsade till pedagogernas föreställningar till övergång. Enligt Dahlberg och 

Lenz Taguchi, (1994) innebär de föreställningar en människa har, genom det uttryckssätt hon 

visar. Det betyder mer signifikant till vår forskning att förskolläraren tolkar utifrån den 

yrkeskultur hon ingår i och hon blir påverkad av de erfarenheter hon har med sig. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att förförståelse bygger på fördomar, det vill säga att den kunskap 
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och de handlingar en människa förmedlar beror alltid på en viss bakgrund eller kontext av 

föreställningar och värden.  

 

Diskussionen angående yrkesidentitet är beroende av den kultur och tradition som implicit 

existerar i en verksamhet, därför är det av väsentlighet att belysa verksamheterna utifrån 

dessa. Begreppet kultur i detta sammanhang definieras av Hansen (1999), som en 

mellanmänsklig verksamhet och skapande. Det handlar även om individens sätt att förstå sig 

själv i relation till sin omgivning och hur omgivningen i sin tur påverkar den enskilda 

individen. Hansen diskuterar begreppet ”skolkod” i förhållande till kulturbegreppet. Det 

innebär en så kallad arbetsplatskultur eller organisationskultur. Just begreppet skolkod i detta 

fall avser vara den kultur som råder mellan eller också inom skolor, det vill säga skolkultur. I 

fokus för vår forskning behandlas en gemensam yrkeskultur det vill säga, förskollärare. Det vi 

menar på är att förskollärarna har en gemensam yrkestradition, så tillvida att de har en 

likvärdig utbildning. Det är därför aktuellt att diskutera traditioner och deras påverkan av 

verksamheterna. 

 

De traditioner som finns i en skolkultur är grundade utifrån samhällets förändringar och 

utveckling. Det har även historiskt inneburit att förskola och skola har haft en gemensam 

utgångspunkt utifrån det samhälliga behovet. Allteftersom samhällets och människors 

föreställningar förändras, har även det gemensamma behovet och syftet förändrats (Dahlberg 

& Lenz Taguchi, 1994). De aspekter som till synens utgör olika traditioner i verksamheter 

kommer att påverka hur pedagogen praktiserar sin pedagogik. De aspekter som är av 

betydelse är mellanmänskliga relationer och maktrelationer. Enligt Dahlberg & Lenz Taguchi 

är dessa relationer de mest påtagliga och påverkande faktorerna, men även faktorer av 

ekonomisk och materiell art har betydelse.  

 

Det har nu diskuterats i termer om yrkesidentitet, -kultur och -tradition och hur dessa påverkar 

varandra . Med hänsyn till dessa begrepp och innebörder kan det därför följa en mer ingående 

diskussion kring samverkan.  

 

2.4. Läroplaner och samverkan 

Munkhammar (2001) diskuterar två olika samverkansformer, samverkan för skolförberedelse 

och samverkan mot integration. Den förstnämnda kan betraktas rent historiskt, att förskolan 
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har haft funktionen att förbereda och göra barnet moget inför skolan. Vidare har det inneburit 

att förskolan har tillrättalagt brister hos barnet för att underlätta övergången till skolan. 

Mognadsperspektivet som framgår har rent praktiskt inneburit att förskolan har tränat barnet i 

olika typer av kognitiva övningar med papper och penna, men det har även handlat om att 

stärka barnets självförtroende. Munkhammar refererar till Kihlströms (1995) forskning, Att 

vara förskollärare. Om yrkets pedagogiska innebörder, där förskollärarna i studien visade sig 

vara inriktade på att stärka varje barns förutsättningar för att utveckla kunskaper. 

Munkhammar konstaterar utifrån forskningsresultatet att det råder en ambivalens i förskolans 

tradition som innebär att främja skolförberedelse, samtidigt som det allsidiga lärandet och 

utvecklingen hos barnet ska uppmuntras. 

 

Den senare samverkansformen, samverkan för integration, handlar till skillnad från 

samverkan för skolförberedelse om att höja kvaliteten på pedagogiken av de två 

verksamheterna och att kontinuitet ska skapas. Det som är väsentligt för att en integration ska 

bli möjlig är att pedagogerna tillsammans har en gemensam helhetssyn på både barn, lärande 

och kunskap, men även på synen av pedagogernas roll och arbete. För att kunna nå dit menar 

Munkhammar (2001) att förskola och skola behöver utbyta kvaliteter med varandra. 

 

I läroplanerna för de båda verksamheterna kan det utläsas att förskola och förskoleklass ska 

sträva efter en samverkan. I Lpfö 98 kan det utläsas följande: ”Förskolan skall sträva efter att 

nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen […] för att stödja barnens allsidiga 

utveckling och lärande […]” (Skolverket, 2006a, s. 12). I Lpo 94 kan det utläsas följande: 

”För att stödja elevernas utveckling och lärande […] skall skolan också sträva efter att nå ett 

förtroendefullt samarbete med förskolan […]” (Skolverket, 2006b, s. 14). Vidare bekräftar de 

båda läroplanerna angående övergång, att det ska ägnas särskild uppmärksamhet mot barn i 

behov av särskilt stöd.   

 

Genom att ha läroplanerna som en medveten tanke, belyser vi en forskning inom området.  

Jan Hjelte (2005) analyserar och beskriver i sin forskning, Samverkan i gränslandet, hur 

relationer och samarbetet mellan yrkesgrupper inom skola och barnomsorg framträder. Vi tar 

fasta på det som rör relationer mellan förskollärare i förskola och förskoleklass. Hjelte 

påpekar utifrån sina empiriska studier att förskollärare i förskolan har en generellt låg 

frekvens av kontakt med andra yrkesgrupper inom skolan. Även mellan förskollärare i 

förskola och förskoleklass visade sig samarbetet vara lågt. Däremot gav det empiriska 
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materialet indikationer på att de hade återkommande kontakt vid enstaka tillfällen. Det 

samarbete som förekom mellan förskola och förskoleklass var vid övergångar och inträffade 

därför ofta på våren. Hjelte kunde även tyda att förskollärare i förskola och förskoleklass gav 

antydningar sinsemellan om att det fanns en låg grad av beröringspunkter mellan förskola och 

förskoleklass. På grund av att lärarna i de båda verksamheterna ansåg att det var svårt att finna 

gemensamma beröringspunkter, medförde detta att kontakten minskade emellan dem. Hjelte 

gör ytterligare tolkningar där förskollärare i förskolan menar att det var i hög grad 

förskollärare i förskoleklassen som bestämde ramarna för samarbetet och att det var dessa 

som påverkade för hur ett samarbete skulle vara möjligt eller inte. 

 

I SOU (2010:67) påtalas ett samverkansdilemma som råder mellan förskola och förskoleklass. 

Det innebär att gemensamma möten saknas mellan dessa verksamheter, vilket inte möjliggör 

en varaktig samverkan och integration. Detta resulterar i en diskontinuitet vid övergången för 

barnet. Det går även att utläsa en strävan om ett stödmaterial, för att göra frågan om övergång 

och samverkan mer naturlig i verksamheterna.  

 

2.5. Sekretess 

Eftersom vår forskning syftar till förskollärares föreställningar om övergång måste vi ha i 

åtanke att sekretesslagen skiljer förskola och förskoleklass åt. I förskola och skola råder 

sekretess på olika nivåer. Förskolans sekretess kallas för stark sekretess, medan den i skolan 

kallas för svag sekretess (Bengtsson & Svensson, 2006). Enligt Bengtsson och Svensson 

innebär det skillnader i hur sekretessen ska förhållas till. De menar att förskola och skola kan 

ses som två skilda sekretessområden eller verksamheter, i fråga om hur de anställda inom 

myndigheten hanterar integritetskänsliga handlingar. För personal inom samma 

sekretessområde, till exempel två förskolor inom samma förvaltning, finns det enligt 

Bengtsson och Svensson inga formella hinder för utbyte av viktig information. Däremot 

menar de att det skiljer sig i ett informationsutbyte mellan förskola och förskoleklass. Finns 

det integritetskänslig information som bör komma personalen i förskoleklassen till kännedom, 

krävs det vårdnadshavarens samtycke. Ger vårdnadshavaren samtycke kan informationen 

lämnas över till förskoleklassen och blir då fortsättningsvis beroende av den svagare 

sekretessen som råder inom skolan. 
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Enligt Bengtsson och Svensson (2006) kan material som portfolio och IUP som förskolan 

utarbetat om det enskilda barnet, tolkas att inte uppfylla kraven för ”allmän” handling. Dessa 

handlingar har inte prövats rättsligt och därför råder det fortfarande en oklarhet vad gäller 

överlämningen av materialet till en annan verksamhet. Bengtsson och Svensson hävdar att 

sekretessen kan medföra att formerna för samverkan mellan förskola och förskoleklass 

hämmas. En viktig notering i detta sammanhang är vad SOU (2010: 67) påpekar, att 

sekretessbestämmelser kan ändras över tid. 

 

2.6. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få en fördjupad förståelse av övergången mellan två pedagogiska verksamheter 

med skilda bakgrunder och traditioner. Sker övergången smidigt tack vare en lyckad 

integration, eller kan man se tecken på en ”kulturkonflikt” mellan förskola och förskoleklass?  

 

Med bakgrund av syftet formuleras följande frågeställningar: 

 Går det att urskilja likheter och skillnader i förskollärares föreställningar om 

övergången mellan förskola och förskoleklass?  

 Vad kan dessa likheter och skillnader bero på?  

 

2.7. Avgränsning 

Den avgränsning vi har valt att göra är att vi enbart utgår ifrån förskollärares föreställningar i 

forskningen. 

 

3. Metod 

Under detta kapitel väljer vi att först beskriva hur vårt problemområde har vuxit fram. Sedan 

belyser vi hur en etnografisk ansats är en del av vår empiriska studie, för att sedan komma in 

på hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt genomgående i vår forskning. Efter det 

följer en beskrivning av de urval vi valt att göra, samt tillvägagångssätt. Utifrån urval och 

tillvägagångssätt följs det upp mer specifikt vilka metoder vi valt. Sedan följer vilka etiska 

aspekter som bör tas hänsyn till. Till sist beskriver vi genomförandet av intervjuerna. 
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Vårt ursprungliga problemområde innebar en forskning om hur pedagoger hanterade 

överlämningen av internationellt adopterade barn i förskolan. Intresset väcktes för att studera 

hur barnets erfarenheter togs hänsyn till vid en överlämning. Därför tog vi kontakt med en 

förskola där vi fått kännedom om att det fanns ett antal internationellt adopterade barn 

inskrivna. Vi insåg efterhand att det fanns för lite teoretisk bakgrund för att kunna bedriva en 

forskning inom området. Därför förändrades problemområdet till det nuvarande. Den kontakt 

vi hade fått med förskolan behölls och det innebar vidare att vi genomförde en del av vår 

empiriska studie där. 

 

3.1. Etnografisk ansats 

Valet av att använda oss utav en etnografisk ansats görs utav oss på grund av att vi går ut och 

gör en empirisk studie i en mänsklig verksamhet, det vill säga förskola och förskoleklass. 

Termen etnografi beskrivs av Hansen (1999), inte enbart som en metod, utan snarare som en 

uppsättning metoder. Utifrån det Hansen menar, använder vi en etnografisk ansats för att 

genomföra forskningen med intervjuer och att dessa intervjuer sedan har sina grunder i den 

bakgrund och teori som vi tidigare har förankrat oss i. Hammersley & Atkinsson (se Hansen, 

1999) menar att etnografi delvis handlar om människans sätt att förstå sin omvärld på. Detta 

har i motsättning till naturvetenskapliga metoder setts som en problematik och därmed 

inneburit ett ifrågasättande av metodens vetenskapliga giltighet. Vi är medvetna om denna 

problematik, då vi inte är ute efter att få ett giltigt svar utan snarare kunna reflektera och tolka 

resultaten mot den teoretiska bakgrunden. Enligt Davidsson (2002) sker den etnografiska 

studien i ett naturligt sammanhang. Det handlar om att vi i denna kontext söker förståelse i det 

som pedagogerna framhåller och bekräftar. Förhållningssättet vi underbygger dessa tankar 

med är hämtade ifrån ett hermeneutiskt tankesätt. Alvesson & Sköldberg (2008) menar på att 

hermeneutiken är en typ av förståelsetradition, där ett förklaringsinriktat teoretiserande är 

snarare främmande. 

 

Det är viktigt att vi har i åtanke vid genomförandet av intervjuerna, att hur mycket vi än är 

förberedda och inlästa på vårt forskningsområde, finns det sociala fenomen som kan komma 

att påverka intervjusituationen. Det är därför viktigt att vi förhåller oss reflexiva. Genom att ta 

del av Denscombes (2008) tankar kring reflexivitet, tolkar vi detta i förhållande till vår 

forskning. All den kunskap och material vi har samlat in, är avgörande för hur vi tolkar 

resultatet och hur vi tar oss an den problematik vi har formulerat. 
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3.2. Hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt 

När vi som forskare förhåller oss till en etnografisk ansats som beskrivits ovan, intar vi 

samtidigt ett vetenskapligt förhållningssätt. Förhållningssättet kan delvis vara styrande och 

delvis vara ett öppet sinne för hur vi ska ta oss an vår forskning. Det innebär även hur vi kan 

skaffa sig oss en förståelse om det. Förhållningssättet vi underbygger vår forskning på är ett 

hermeneutiskt synsätt. 

 

Det hermeneutikiska synsättet kommer till uttryck i vår forskning, genom att vi tolkar det 

empiriska materialet utifrån delar och helhet. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

delarna och helheten är beroende av varandra. Det är genom intervjuerna och de språkliga 

handlingar som sker där, som vi kommer att analysera och tolka delar och helhet i förhållande 

till varandra. Förhållningssättet hjälper oss att få en fördjupad förståelse om problemområdet.  

 

3.3. Urval och tillvägagångssätt 

I vår intervjuundersökning har sex förskollärare deltagit. Intervjuundersökningen har ägt rum 

i en större stad och i en mindre ort i södra Sverige. Skälet till att vi valde just de områdena har 

varit av olika skäl. Ett av skälen var att vi kom i kontakt med en förskola i den större staden i 

ett tidigt skede av examensarbetet och vi valde att ha kvar den kontakten. I detta skede blev 

det aktuellt för oss att få veta vilken förskoleklass deras barn går över till. Vi blev senare 

informerade om två skolor som huvudsakligen tar emot dessa barn. Därefter tog vi kontakt 

med rektorn vid en av skolorna och vi fick bekräftat att vi fick genomgöra en studie där. Detta 

urval som vi har presenterat kan benämnas som ett strategiskt urval eftersom att vi vill få 

validitet i det vi söker. Validitet i denna bemärkelse är att vi väljer de verksamheter som har 

en gemensam övergång. Förskollärarna i forskningen kan ses som vad Stukát (2005) 

benämner som en definierad gemensam urvalsgrupp, de har den gemensamma egenskapen att 

de är förskollärare. 

 

Parallellt med våra kontakter i den större staden, hade vi en ambition att även kunna göra en 

likvärdig studie i Halmstad Kommun. Vi efterfrågade ett samarbete med kommunen som 

Högskolan i Halmstad hade samordnat. Via den kontaktperson vi blev tilldelade, förde vi en 

del samtal, inklusive ett personligt möte, där vi presenterade vårt syfte och problemområde. 
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Varvid personen blev väldigt intresserad och villig att hjälpa oss att finna en förskola och 

förskoleklass i utkanten av Halmstad. Dock fick vi aldrig någon kontakt där.  

 

Samtidigt som bortfallet av denna kontakt, besökte vi förskolan och skolan i den större staden. 

Syftet med besöken var att både vi och undersökningspersonerna skulle få ett ansikte på 

varandra. Vi ville även göra en presentation av vårt syfte och frågeställningar. Vi anser att 

detta första möte skulle innebära en inre förberedelse både för oss som intervjuare likväl för 

intervjupersonerna. Genom att vi hade haft ett ”ansikte mot ansikte - möte” innan vi 

genomförde intervjuerna behövde vi inte ägna tid åt vissa sociala aspekter som ingår vid ett 

första möte. 

 

Vi genomförde intervjuerna i den större staden utan vetskap om att vi skulle få möjlighet att 

faktiskt genomföra en andra studie i den mindre orten. Vi diskuterade sinsemellan huruvida vi 

skulle behöva fler intervjupersoner och om hur viktig en annan kommun eller stadsdel skulle 

vara för utfallet av vår resultat- och analysdel. Diskussionen gick även i banor om att vi med 

säkerhet hade möjlighet att genomföra en andra studie i någon utav våra VFU-skolor. Vårt 

ställningstagande till detta har från början varit att vi inte har velat ha för mycket insikt och 

kännedom om personen i fråga, samt den verksamhet som personen arbetar i. Efter att vi hade 

genomfört intervjuerna i den större staden, kände vi ändå att det hade varit intressant att få ett 

bredare perspektiv på vårt problemområde. Därför tog vi kontakt med en tidigare känd skola 

för en av oss. Studien i den mindre orten var att genomföra två intervjuer istället för fyra, som 

vid studien i den större staden. Detta på grund av att resursen om tid har varit begränsad. 

 

3.4. Informationshämtande metoder 

Utifrån vårt syfte, gör vi valet att genomföra enskilda intervjuer med 

observationsanteckningar med förskollärare i förskola och förskoleklass. Dessa enskilda 

intervjuer är kvalitativa, vilket betyder att vår forskning har som strävan att belysa problem på 

djupet (Stukát, 2009). Vår metod innebär en noggrann mätning som sker utifrån en liten 

urvalsgrupp. Eftersom urvalsgruppen är liten kommer resultatet att bli unikt, det vill säga att 

vi inte kan generalisera utifrån ett större perspektiv.  
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3.4.1. Intervjuer och observationsschema 

Enligt Kvale (1997) är intervjumetod en typ av hantverk. Detta innebär att vi i förväg bör vara 

försiktiga med att sätta upp för snäva ramar kring hur intervjuprocessen ska fortskrida. 

Intervjun ska snarare vara öppen och flexibel i situationen, för att vi som forskare ska kunna 

utveckla djupare insikt, kunskap och intuition i det som förmedlas från intervjupersonen.  

 

För att i analys- och resultatdel kunna tolka intervjupersonernas bakomliggande grundtankar i 

intervjuerna, kan det underlätta att parallellt utföra en typ av observation. Stukát (2009) 

framhåller att forskaren ska vara kreativ när det kommer till val av metod och att det inte 

enbart behöver handla om en metod. Genom att använda sig utav flera metoder, menar han, 

att vi som forskare på detta sätt kan tränga djupare in i problemet och belysa det utifrån flera 

perspektiv. 

  

3.4.2. Kvalitativ intervju – halvstrukturerad 

Det som benämns vara en halvstrukturerad intervjumetod hävdas av Gillham (2008) vara en 

viktig forskningsmetod. Detta baserar han på att den är flexibel, samtidigt som den är 

strukturerad, vilket medför att kvaliteten och djupet av data blir god. Utifrån Gillhams sätt att 

beskriva den halvstrukturerade intervjun, kan vi medge att den fordrar en medvetenhet om att 

tolkning och presentation av intervjumaterial kräver att arbetet sker på djupet. 

 

Den kvalitativa forskning vi genomför belyser aspekter i det som pedagogen förmedlar. 

Pedagogen är själva aktören som deltar och svarar på intervjufrågorna det vill säga att 

pedagogen ger sin subjektiva syn och uppfattning på dessa frågor. Det innebär att vi som 

forskare bör interagera med aktören för att lättare kunna knyta an till dennes tänkande värld 

(Aspers, 2007). Den interagering som blir påtaglig under vår studie är genom våra intervjuer 

och att vi där låter intervjupersonen få utrymme för att tolka frågorna och kunna ”tala utifrån 

hjärtat”. Detta ger i sin tur ett tolkningsutrymme för oss. 

 

När vi bearbetade intervjufrågorna, skapade vi dem utifrån de frågeställningar som ligger till 

grund i vår forskning (se Bilaga 1). Frågeställningarna hjälpte oss att kategorisera underfrågor 

som blev till det intervjumaterial vi använde oss utav vid intervjuerna. Vi ser huvudfrågorna 

och underfrågorna som delar i varandra och som bidrar till helheten. När vi formulerade 

frågorna till intervjuerna hade vi i åtanke att försöka vara så objektiva som möjligt. Vi har 
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medvetet försökt förhålla oss på ett sådant sätt att inte försöka lägga några större värderingar i 

frågorna och samtidigt då förhålla oss till validiteten i detta. 

 

3.5. Etiska aspekter 

Inför intervjuundersökningen skickade vi ut ett informationsbrev till respektive förskola och 

skola (se Bilaga 2). Brevet berörde de etiska aspekterna som är viktiga för oss att ta hänsyn 

till när vi studerar mellanmänskliga situationer. Vi utgick ifrån vad flera forskare har beskrivit 

som forskningsetiska riktlinjer, när vi formulerade brevet (Gillham, 2008; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi gjorde en kort presentation av oss som forskare. Syfte och 

frågeställningar synliggjordes tillsammans med ett informerat samtycke och anonymitet. Vid 

själva intervjutillfället lämnade vi ett kompletterat och uppdaterat brev, där även 

konfidentialitet och publicering framgick (se bilaga 3). 

 

3.6. Genomförande av intervjuer 

Vi har genomgående under våra intervjuer med förskollärarna använt oss av intervjuguide, 

observationsschema och diktafon. Innan samtalet tog vid informerade vi återigen 

intervjupersonerna om vårt syfte och de etiska aspekterna. Vi inledde samtalet med att fråga 

om examensår, tidigare arbetslivserfarenheter, samt storlek på den befintliga barngruppen. 

Intervjuupplägget var likvärdigt under de olika tillfällena. 

 

Intervjuerna mynnade ut i ett resultat i form av samtalsupptagning på diktafon, samt de 

anteckningar som observationen gav. Samtalsupptagningarna transkriberades i anslutning till 

intervjuernas genomförande på grund av att lättare kunna tolka inspelningen, då 

informationen var färsk i minnet. 

 

4. Resultat och analys 

I denna del kommer resultatbeskrivning av det insamlade empiriska materialet att presenteras 

växelvis med en analys. Lundgren (2008) menar att detta sätt att parallellt arbeta skapar en 

meningsfull enhet för läsaren som lättare kan orientera sig i forskarens tolkningar och utsagor. 

Vi väljer att kort presentera de förskollärare som ingår i vår forskning samt de verksamheter 

de arbetar i. För att avidentifiera förskollärarna väljer vi att ge dem fingerade namn. 
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I den större staden intervjuades fyra förskollärare vilka kommer att benämnas i denna 

presentation som Anneli, Bettina, Diana och Elsa. Anneli arbetar i en förskola och har arbetat 

som förskollärare i ca tre år, hon arbetar på en avdelning med 14 barn i åldrarna tre till fem år. 

På samma förskola arbetar Bettina som har arbetat som förskollärare i 21 år, varvid hon har 

fortbildat sig under de senaste åren. Förskolan de arbetar på är privatägd och belägen i ett 

lägenhetshus centralt i staden. Diana och Elsa arbetar i två olika förskoleklasser på en och 

samma kommunala skola i staden. Barnen i förskoleklasserna kommer delvis ifrån förskolan 

ovan, men även ifrån andra förskolor i staden. Diana har varit verksam som förskollärare i 27 

år med undantag för en paus för fortsatt utbildning. I klassen hon arbetar i går 21 barn. Elsa 

har varit verksam i 16 år och arbetat i nio år på den aktuella skolan. I klassen går 18 barn. 

 

I den mindre orten intervjuades två förskollärare, Cecilia och Filippa. Förskolans 

femårsgrupp, där Cecilia arbetar, är stationerad i skolans lokaler och delar utemiljö med 

förskoleklasserna. Cecilia har arbetat som barnskötare i ca 20 år, men tog förskollärarexamen 

för ca ett år sedan och barngruppen hon arbetar i består av 27 femåringar. I förskoleklassen 

arbetar Filippa som varit verksam förskollärare sedan 18 år tillbaka och har 21 barn i klassen. 

Förskoleklassen får i största utsträckning barn ifrån två förskolor, femårgruppen som vi talar 

om ovan och en privat förskola i samhället. 

 

Utifrån vårt vetenskapliga förhållningssätt, innebär det att vi i detta kapitel ska tolka 

meningen i de texter vi transkriberat fram. Nedan följer två teman, som visade sig vara 

framträdande i samtliga intervjuer. Utifrån dessa teman tolkar vi meningen i det som sägs. Det 

innebär att vi lyfter fram uttalanden ur intervjuerna som är viktiga att tolka i förhållande till 

forskningens syfte. Rubrikerna är hämtade ifrån citat ur intervjuerna. Frågeställningarna 

lägger grunden till hur vi väljer att tolka olika perspektiv ur teman. Ur teman har vi kunnat se 

likheter och skillnader i vad förskollärarna säger. Citaten kommer att vara olika långa och det 

beror på att de återger intervjun i sin helhet. Citaten är tagna ur olika delar av samtalen som 

fördes men som ändå har samma beröringspunkter. I vissa fall kan citaten upplevas vara 

upprepningar av det som pedagogerna säger. Vi menar att dessa upprepningar är viktiga för 

analysen då det blir påtagligt att pedagogerna trycker på en viss sak.  
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4.1. Tema 1: ”De är ju oftast inte tomma, utan långt därifrån” 

Under detta tema kommer vi att presentera citaten ur två underkategorier. Den första tolkas av 

oss utifrån de föreställningar förskollärarna har angående om barnet bör vara ”känd” eller 

”okänd” inför de nya förskollärarna i förskoleklassen. Det handlar om förskollärarnas 

föreställningar om barnet som individ och dess förutsättningar. Den senare kategorin 

presenterar citat med tydligare inriktning kring pedagogernas föreställningar kring 

information som kan följa med barnet vid en övergång.  

 

4.1.1. Föreställningar om barnet 

Här nedan följer tre citat ifrån förskollärare i förskolan som vi har tolkat har en gemensam syn 

på barnet vid en övergång. 

 

Kanske mest för de som tar emot barnen, att [barnen] inte ska komma som 

oskrivna små kort. Jag menar inte att man ska sitta och berätta alltig om barnen och 

så. Jag vet att det är många av pedagogerna i förskoleklassen speciellt då gärna 

som inte vill veta någonting, för att de inte vill sätta in barnen i speciella fack och 

sådär. Att [barnen] inte ska få någon stämpel på sig ”Pelle är alltid busig, Lisa hon 

är alltid tyst”, utan för att underlätta för barnen. […] Och att man då som pedagog i 

förskoleklassen inte ser det som att man stämplar barnet på något vis, utan att man 

vill lyfta dem istället. […] Det tycker jag också är viktigt att man i förskoleklassen, 

precis som vi då när man får nya barn, att knyta tillbaka till det som har varit, den 

här återknytningen tycker jag är bra. De är ju oftast inte tomma, utan långt därifrån 

(Bettina, förskola – större staden). 

 

Det [barnet] har i sin ryggsäck, och den kunskapen som nästa personal har om det 

barnet. [Får den nya förskolläraren den informationen,] då behöver man inte göra 

misstag [och] man behöver inte börja om på nytt. (Cecilia, förskola – mindre orten) 

 

Att man skulle kunna underlätta så mycket för den nya läraren, i att lära känna 

barnen lite snabbare och kanske inte behöva göra de misstagen som vi har gjort i 

beteendebemötande (Anneli, förskola - större staden). 

 

Förskollärarna ovan uttrycker en likvärdig syn på vikten av att barnet är bärare av erfarenheter 

och kunskaper ifrån förskolan. Vi tar avstamp i uttrycken som förskollärare Bettina uttrycker 
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”att [barnen] inte ska få någon stämpel på sig” och vad förskollärare Cecilia uttrycker ”Det 

[barnet] har i sin ryggsäck”. Vad menar egentligen Bettina att barnen får en stämpel på sig? 

Vi tolkar detta som att Bettina upplever att förskollärarna i förskoleklassen gärna vill se 

barnet som ett tomt blad vid övergången. Vi tolkar att Bettina anser sig se att förskollärare i 

förskoleklassen många gånger inte vill ha någon information kring barnet vid en övergång. I 

detta sammanhang framhäver Bettina att det handlar istället om att ”lyfta barnet” och ta 

utgångspunkt i dess kunskaper och erfarenheter.  Detta kopplar vi till Cecilia som menar på 

att förskollärarna i förskoleklassen kan få hjälp av den ”ryggsäck” som barnet har med sig.  

Både hon och Anneli uttrycker att förskolläraren då inte behöver göra ”misstag” och ”börja 

om på nytt”. Detta tolkar vi som att de menar att man ska möta barnet där det befinner sig, 

lärande- och utvecklingsmässigt. Genom att hänvisa tillbaka till SOU 2010:67 citat angående 

förskolans betydelse för barnets senare utveckling (Se kapitel 2.1.1., s.8), tolkar vi det som att 

förskolan har en viktig betydelse för att barnet ska utvecklas i interaktion med andra i 

stimulerande lärmiljöer.  

 

I de uttalanden som blir synliggjorda ovan, tolkar vi att pedagogerna har en gemensam 

föreställning om barnet och att utifrån den forskning vi har refererat till (Munkhammar, se s. 

10), gör vi vidare tolkningen att pedagogerna är inriktade på att stärka barnets förutsättningar 

att utveckla kunskaper. Det innebär då att de gärna ser att den kunskapen och de erfarenheter 

barnet har med sig från sina första år, bildar helhet tillsammans med den nya verksamheten.  

 

Vi kan utläsa att det råder skilda meningar i föreställningen om barnet ska vara känd eller 

okänd för förskollärarna i förskoleklassen vid en övergång. Här nedan följer ett citat som vi 

tolkar står i motförhållande till de ovan citerade: 

 

När jag började i den här verksamheten så trodde jag att det skulle vara ett stort 

steg för barnen, att börja skolan. Men det är det inte! Utan [barnen] kommer hit, 

och de har levt i alla sina år med att vara i grupp, så det är inget konstigt för dem 

[att] komma hit här. […] De kommer in i vårt klassrum, och sen så går de ut på rast 

och dom bara springer rätt ut på skolgården och beblandar sig med alla andra. […] 

Så, för att klara vardagen här, för att sen när man börjar i ettan kan man bara sätta 

sig där i bänken och bara suga åt sig en massa kunskaper. Men med det menar jag 

ju inte att vi inte lär dem någonting, för det gör vi också på leken, ja, genom lek 

och så (Diana, förskoleklass – större staden). 
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Vi tolkar, utifrån den föreställning som Diana har om barn, att hon inte anser sig behöva 

information om barn vid en övergång. Hon är tydlig med att poängtera att det inte är något 

som är märkvärdigt med att gå över till en ny skolform och att barn har lätt för att anpassa sig 

till den nya miljön. Tillskillnad från pedagogerna i förskolan, som vill se en kontinuitet för 

barnet, tolkar vi det som att Diana snarare förutsätter att alla barn oberoende av tidigare 

erfarenheter kommer från en gemensam bakgrund och att barn tillsynes verkar vara trygga 

och därför kan byta miljö utan konstigheter. I förhållande till den forskningsbakgrund 

angående förskolans betydelse för barnet samt den diskussion om kontinuitet som ska prägla 

övergången mellan förskola och förskoleklass, tolkar vi att det har varit och är viktigt att 

kontinuitet präglar verksamheterna. Det innebär att skapa trygghet och helhetssyn mellan 

verksamheterna, men även att den påverkan som barnet blir utsatt för i de olika miljöerna ska 

komplettera varandra (Se s. 10). Utifrån den strävan angående hur en övergång ska bli smidig, 

förstår vi att det råder en oenighet mellan de olika förskollärarna som vi har citerat ovan. 

 

4.1.2. Föreställningar kring information 

Nedan följer två citat hämtade ifrån en förskollärare i förskoleklassen och en förskollärare i 

förskolan. Citaten, tolkar vi, har skilda syner på den information som kan gå över vid en 

övergång. 

 

Alltså IUP:er ska ju skrivas i framåtsträvande syfte och … då är det ju svårt att i en 

IUP se, att det här barnet, hur det är egentligen. Det går ju inte att läsa ut av en 

IUP, mer än möjligtvis kanske intresseområde eller något sånt där, men nej, jag 

tycker det är… jag tycker inte att det funkar jättebra. […] Utan då får man bara 

information om någon ”Olle” liksom, men jag vet inte vem ”Olle” är (Diana, 

förskoleklass – större staden) 

 

Men just för barnen att kunna se sitt lärande. Jag tycker det är viktigt att även 

berätta vidare, lite tips och idéer kring hur det här barnet tänker och vad de är bra 

på och vad man kan bygga vidare på och… för barnets skull för att barnet ska få 

vara på den nivå det är.[…] Jag menar att det gäller ju för oss att verkligen sålla 

vad det är vi säger när vi lämnar över (Cecilia, förskola – mindre orten). 
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De två citaten talar för att det råder en skillnad i vad en förskollärare i förskolan och en 

förskollärare i förskolklass anser vara behövd information och till vilket syfte det har. Diana 

tolkar vi som att hon inte anser sig behöva veta var barnet är kunskapsmässigt, utan ser enbart 

ett behov av information då det rör speciella omständigheter kring barnet. Cecilia däremot 

uttrycker sig att informationen är av två syften, både för pedagoger och för barnet själv, att 

kunna se utvecklingen. Cecilia trycker på att det från förskolehåll, finns ett ansvar i att 

”leverera” en information kring barnet som är väsentlig för förskoleklassen. Vi tolkar vidare 

att Diana inte ser någon som helst mening av att få veta något om ett specifikt barn, eftersom 

hon inte tycker sig kunna avläsa ett barn ur en skriven information. Detta tolkas av oss att 

Diana kan ha tidigare erfarenheter kring överföring av information som inte har varit henne 

tillgodo i verksamheten. Vi refererar tillbaks till Dahlberg och Lenz Taguchi (se s. 11), som 

talar om att pedagogens föreställningar är påverkade av tidigare erfarenheter. Utifrån detta 

tolkar vi att Diana blir hämmad av sina tidigare erfarenheter, istället för att se till det ”goda” i 

informationen. 

 

En utav förskollärarna i förskoleklassen säger följande angående information om barnet: 

 

Det är olika, pedagoger är väldigt olika. En del tycker om att informera mycket, 

och en del tycker att man ska få upptäcka själv. Men jag hade nog tyckt att för 

barnets del, så skulle jag nog vilja veta hur man ska jobba framåt, och då menar jag 

bara framåt. Jag behöver inte veta för mycket av vad som inte fungerat, men lite 

grand var står barnet, hur ska jag jobba? Hur ska jag jobba framåt? (Elsa, 

förskoleklass – större staden). 

 

Ur citatet tolkar vi att Elsa gärna vill se information som gynnar barnet och hur hon kan 

utifrån den hitta arbetssätt som möjliggör en fortsatt utveckling för barnet. Samtidigt menar vi 

på att hon inte vill ha någon ”onyttig” information kring barnet. Vi kan urskilja att Elsa anser 

att det är viktigt att individanpassa skolstarten, detta är i enlighet vad SOU:s rapport säger 

(2010:67, se s. 9).  

 

I samtliga intervjuer har pedagogerna uttryckt att en smidig övergång ska gälla framförallt för 

barn i behov av särskilt stöd. Vi har valt ut tre citat som indikerar på detta.  
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Ibland har man ju känt att man har barn som man har funderingar över och då har 

det känts synd att man inte har fått en bra överlämning. […] Så att man inte 

behöver börja om och se på problemet igen, utan istället kunna gå in i där [barnet] 

var när de lämnade förskolan, men det är bara om det är något speciellt.  […] Det 

är ju då om det är barn som har speciella behov så vill vi absolut veta det. […] Det 

som skulle vara annorlunda var då att man skulle vilja ha mer tid för överlämning 

på speciella barn. Det kan ibland bli lite hastigt i telefon alltså så. […] Men då 

pratar jag om barn som har särskilda eller speciella saker som man behöver veta. 

Sen menar jag inte att man behöver lämna över alla barn exakt likadant, det är inte 

likadant överallt. Det är väldigt olika när det handlar om barnen (Elsa, 

förskoleklassen – större staden).  

 

Har vi ett barn som behöver mycket stöd och hjälp i vissa situationer, så tycker jag 

att det ska komma fram. […] Alltså barn med, och det behöver inte bara vara barn 

som har någon diagnos så här, utan det kan vara barn som är lite känsligt inför 

någonting. Jag tycker det är viktigt att man för över det (Bettina, förskola – större 

staden). 

 

Oftast är det ju de barnen med problem som det är faktiskt där man skulle behöva 

ha den där goda informationen. Men om föräldrarna stoppar det så är man ändå på 

”scratch” på något vis. Om det har varit väldigt mycket problem så har det ju oftast 

kommit någon slags överrapportering. […] Det är klart att det finns enstaka barn 

som alltid har det lite tufft i början, så gör man ju det bästa av det. […] Just att man 

får mycket, bra information kring de barnen som det är problem runt (Diana, 

förskoleklass – större staden). 

 

I de tre citaten framgår det att pedagogerna gärna ser att de får information kring barn som på 

ett eller annat sätt är i behov av extra stöd vid en övergång. Det vi ändå kan urskilja, är att 

pedagogerna uttrycker detta på olika sätt och det tolkar vi har att göra med de föreställningar 

de har av barnet vid en övergång. Elsa uttalar sig om att det bör framgå information som 

gynnar barnets utveckling. Hon menar att det flera gånger är denna information som har 

saknats. Vi knyter tillbaka till den kontinuitet vi tidigare talat om och tolkar i detta 

sammanhang att det bör finnas gemensamma beröringspunkter mellan verksamheterna, för att 

förskolan ska bli medveten om vad som anses vara viktig information som efterfrågas av 

pedagogerna i förskoleklassen. Vi utläser även ifrån Elsa att hon anser att det är viktigt att 

utgå ifrån ett individperspektiv på barnet, ”att man inte ska dra alla över samma kam”. Därför 
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tolkar vi vidare det som hon avslutar med att säga, att en smidig övergång är viktig för alla 

barn oberoende vad de har med sig i sin ryggsäck. Detta förstås även ur det Bettina uttalar sig 

om. 

 

I sammanhanget angående information som kan föras vidare talar Diana om den sekretess 

som råder vid en övergång mellan förskola och förskoleklass. Hon menar att föräldrar kan 

stoppa information som hade varit viktig att få. Vi hänvisar tillbaka till den sekretess som 

skiljer verksamheterna åt och vi kan tolka det som att flera av pedagogerna upplever 

sekretessen som ett dilemma för att en övergång ska bli smidig (se kapitel 2.5. s. 13-14). Då 

Diana talar om att falla tillbaks på ”scratch”, tolkar vi det som att hon egentligen anser att 

informationen som skulle kunna gå fram är ett onödigt arbete, eftersom hon inte vet om 

informationen kommer henne till känna.  

 

Det råder en tvetydig bild av citaten nedan angående föreställningar kring information vid en 

övergång.  

 

Men vi vill ju gärna veta om det är någon som har problem med toalettgrejer eller 

annat som är viktigt för barnen när de kommer. […] Hade det funnits tid, så hade 

det varit bra om man hade vetat mer om varje barn som kom. Men, i verkligheten 

fungerar inte det, faktiskt. För det är ju bra när vi får veta… Men är det inte så 

mycket [och] så, så tycker jag att, då profilerar [barnen] sig här och då tycker jag 

det är bra att [när] de, alltså går mellan ett och ett nytt så ska de få lov att vara lite, 

inte för kändis där på något sätt, utan [barnet] får lov att börja om, om [den] nu 

skulle vilja göra det (Elsa, förskoleklass – större staden). 

 

I ett tidigt skede så är det ju bra att veta. […] Så skriver ju pedagogerna en 

dokumentation i förskolan och jag säger, är det ingenting, att de säger att ”’Linda’, 

där är ingenting med henne”, ja då behöver jag inte se det heller. Men är det som så 

att de säger att ”ja, det här bör ni tänka på”. Det kan vara till exempel [vara], uttal, 

det kan vara kompisrelationer, det kan vara mycket, det kan vara mattsituationer 

också (Filippa, förskoleklass – mindre orten). 

 

Den tolkning vi gör av citaten, är att pedagogerna vill ha information ifrån förskolan då det 

”är något” eller ”är problem” med barnet. Däremot har Elsa uttryckt vid ett tidigare citat, att 

hon gärna vill ha sådan information som gör att hon kan arbeta framåt. Vi återkopplar det till 
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vad Cecilia uttrycker (se s. 24), då hon framhäver att det är viktigt att sålla den information 

som ska gå över. Vi tolkar att förskollärare i förskoleklassen ofta får information som inte är 

av väsentlighet vare sig för barnet eller för den övriga verksamheten. Vi väljer att knyta 

tillbaka till strävan angående kontinuitet och gemensam grundsyn mellan verksamheterna. Det 

vi menar på i detta sammanhang är att det är viktigt som Davidsson (se s. 8) hävdar, att 

förskollärarna ömsesidigt ska utbyta information med varandra. Det kan därför vara viktigt att 

ordna en gemensam mötesplats, som lägger grunden för en gemensam grundsyn, menar 

Dahlberg och Lenz Taguchi (se s. 9).  

  

4.1.3. Sammanfattning och slutsatser 

Vi vill under denna rubrik försöka konkret sammanfatta och ge svar på våra frågeställningar i 

förhållande till temat ovan, ”De är ju oftast inte tomma, utan långt därifrån”. Genom våra 

tolkningar av temat, har vi förstått att det råder både likheter och skillnader i pedagogernas 

föreställningar kring de två underkategorierna. Eftersom kategorierna är beroende av att 

förstås utifrån varandra, sker diskussionen som en helhet över dessa. 

 

Vi har förstått att alla förskollärare i förskolan som ingår i forskningen ser barnet som bärare 

av kunskaper och att de gärna ser att dessa kunskaper och erfarenheter ska vara en del i 

övergången. Det vi kan förstå av detta, är att förskollärarna i förskolan vill se en slags 

kontinuitet mellan verksamheterna. Det som barnet har upplevt i förskolan ska inte gå 

förlorat, utan det ska bilda helhet med förskoleklassen.  

 

Genom den tidigare forskningen kan vi förstå att förskollärarna i förskolan har det ”nya” 

synsättet på barnet. Det innebär att de har föreställningen att barnet tidigt utvecklar 

kompetenser som är viktiga för den framtida skolgången, såsom i livet övrigt. Det som kan 

vara intressant att lyfta i sammanhanget är att flera av pedagogerna i förskolan ger signaler 

om att pedagogerna i förskoleklassen vill ha barnet ”okänd” eller ”tomt” vid övergången. Vi 

kan bekräfta att det faktiskt stämmer, då i alla fall en utav förskolläraren i förskoleklassen ger 

bilden av att hon inte behöver veta något om barnet, då hon har föreställningen om att barn 

snabbt anpassar sig till nya miljöer. Flera av de andra förskollärarna i förskoleklassen ger 

istället en tvetydig bild av hur balansen mellan att förstå barnet som enskild individ med 

speciella behov och förutsättningar och hur de vill ha kännedom om detta.  
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De slutsatser vi kan dra av sammanhanget är att det inte är en smidig övergång för barnet 

mellan de olika verksamheterna. Slutsatsen vi gör, är utifrån den premissen att det bör finnas 

en gemensam grundsyn på barnet mellan verksamheterna. Vidare menar vi att, om finns en 

gemensam grundsyn blir det lättare att verksamheterna etablerar en kontinuitet mellan 

varandra och då upplever vi det som att hänsyn kan tas till det enskilda barnet. Vi kan endast 

spekulera i varför det i vissa fall råder en oenighet mellan verksamheterna. Vi förstår det som 

att grundsynen vi talar om ovan, speglar den tradition som verksamheterna präglas utav. Det 

vi menar är att historien har satt sina spår i pedagogernas föreställningar. Fastän att 

pedagogerna ingår i en gemensam yrkeskategori, skiljer sig deras syn åt många gånger. Det vi 

tycker är märkligt, är att synen på förskolan som skolförberedande fortfarande lever kvar idag. 

Att förskolan ska ge barnet vissa rutinmässiga bitar för att barnet sedan ska ”klara av skolan”. 

 

En förskollärare i förskoleklassen uttalar sig vid ett tillfälle att förskoleklassen står med det 

ena benet i förskolan och med det andra i skolan. Vi förstår att detta kan komma bli ett 

dilemma för övergången, då föreställningarna i de två traditionsbundna verksamheterna ska 

mötas och integreras. Vi förstår det även som att förskoleklassen ändå på något sätt befinner 

sig närmre skolan, eftersom de ingår i en gemensam läroplan med den. Genom samtliga 

intervjuer kan vi bekräfta att sekretessen är en viktig del i övergången. Pedagogerna uttrycker 

ett dilemma kring sekretessen, då de menar på att den ibland sätter stopp för information om 

barnet. Vi kan ibland se en tendens ur intervjuerna, att pedagogerna tar sekretessen som ett 

medel för att nästan ursäkta sig för att övergången är som den är. Vi vill tro och hoppas att 

pedagogerna kan förmedla till vårdnadshavare, vikten av vad det innebär att göra övergången 

smidig för varje enskilt barn.  Det vill säga att information som gagnar barnets utveckling och 

som inte ”stämplar” barnet ska få lov att gå fram. I sammanhanget citerar vi vad en 

förskollärare i förskolan säger ”det gäller ju för oss att verkligen sålla vad det är vi säger”.  

 

4.2. Tema 2: ”Jag hade önskat att det hade varit mer samverkan mellan 

förskola och förskoleklass” 

Under detta tema kommer vi att även här presentera citaten ur två underkategorier. Den första 

tolkas av oss utifrån de föreställningar förskollärarna har angående samverkan. Den andra 

kategorin tolkas av oss utifrån vad förskollärarna anser vara syftet med en samverkan. 
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4.2.1. Föreställningar om samverkan 

Nedan presenteras ett citat ifrån en förskollärare i förskolan som handlar om hennes syn på 

samverkan. 

 

Det känns som om det är lite upp till den nya läraren om de vill ha 

[dokumentationen] eller inte. Hör de av sig så gör vi det givetvis. Problemet är att 

det är ju ingen riktig överlämning, övergång. Det är ju ingen [förskoleklass] som 

ber om det. […] Föräldrarna berättar ju [om övergången], men vi får inte höra 

någonting från personalen. Så den kontakten finns inte. […] Annars, [samverkan], 

ingenting, och skulle det vara något så är det just: vi skriver, skickar med 

föräldrarna, föräldrarna skriver på och föräldrarna skickar med till de nya 

fröknarna. […] [En] reflektion [är] att vi ifrån denna sida måste bli bättre. Så det är 

nog både vårt fel och deras fel, att det har blivit som det har blivit. […] Det är väl 

egentligen [via] telefon som skulle vara det smidigaste, ta ett telefonmöte. Det 

räcker med en tio minuter en kvart. Det absolut bästa hade ju kunnat vara om man 

hade kunnat få ha möten, och sätta sig ner med person till person. Men tiden, vi 

hinner inte (Anneli, förskola – större staden). 

 

Genom samtalet med Anneli framgår det tydligt att hon menar på att det inte sker någon som 

helst samverkan mellan de två verksamheterna. Hon uttrycker en slags hopplöshet och anser 

att ansvaret ligger på förskolläraren i förskoleklassen om den vill ha någon dokumentation 

eller information angående barnet. Det går att förstå att Anneli gärna hade sett en mer tydlig 

samverkan dem emellan och ger förslag på hur detta hade kunnat bli möjligt. Hon gör även en 

reflektion kring varför det inte finns någon samverkan och menar på att det är en ömsesidig 

brist från både förskola och förskoleklass. Det som bekräftas av Anneli, att det inte finns en 

samverkan mellan verksamheterna kan vi hänvisa till det Munkhammar benämner som 

samverkan för skolförberedelse (se s. 12). Vi tolkar ur sammanhanget att verksamheterna är 

åtskilda i den bemärkelse, att de inte har nått upp till ett utbyte av varandras pedagogiska 

arbetsmetoder och förhållningssätt. 

 

Citatet nedan är hämtad ifrån en förskollärare i förskolan. Hon beskriver en bild av hur 

samverkan har sett ut en gång i tiden till hur det ser ut idag. Hon ger sken av att förskolans 

arbete inte är så viktig i förhållande till det som förskoleklassen gör. Vi tolkar det som att hon 

upplever en maktposition ifrån förskoleklasshåll. 
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Alltså är det bara vanliga barn som ska över, så är det ingen som tar kontakt 

överhuvudtaget. Har vi barn som behöver lite extra stöttning, så är det vi som har 

gjort det. […] Jag vet inte riktigt hur de [i förskoleklassen] jobbar faktiskt. […] Jag 

tror att, hade vi känt någon där, så är det enklare med samverkan. […] Jag kan inte 

hitta några faktorer som det finns som gör att man inte skulle ha någon samverkan, 

från vår sida i alla fall. Nej, jag kan tycka att det bara hade varit positivt. Vi har 

efterfrågat detta i flera omgångar men det kommer liksom inte fram. […] Alltså det 

hade ju kanske varit värdefullt att få reda på hur en dag ser ut eller har sett ut för 

barnet man får. Vi har ju en skola som jag tycker är jätteduktiga på det här med att 

de vill att vi ska fylla i det här med den sociala utvecklingen, ja lite allt möjligt om 

barnet. […] Kanske att dagispersonalen inte är så attraktiva att lyssna på, eller vad 

man ska säga. Men kanske kan den där nya läroplanen göra på nått sätt broar 

emellan [förskola och förskoleklass], jag hoppas på det i alla fall. Jag har jobbat 

sedan sexåringarna var kvar i förskolan, då var det helt andra övergångar, helt, helt, 

annorlunda, då var vi med dem i skolan, man gick med skolgruppen, det var helt 

annorlunda, så det var en helt annan samverkan då (Bettina, förskola – större 

staden). 

 

I detta sammanhang tolkar vi det som att Bettina tar ett förskoleklassperspektiv genom att 

tala lite nedlåtande om pedagogerna i förskolan som ”dagispersonal”. Genom att hon tar 

perspektivet och uttrycker sig som hon gör, tolkar vi det som att hon menar på att förskolan 

och dess pedagoger där, inte har någon större betydelse för pedagogerna i förskoleklassen. 

Detta knyter vi samman med Hjeltes resultat, om att förskollärarna i förskolan upplever det 

som att det är förskollärarna i förskoleklassen som bestämmer ramarna för ett samarbete (se 

se s. 12 - 13). 

 

I sammanhanget pratar Bettina även drömmande om hur samverkan verkligen har existerat 

en gång i tiden, då sexåringarna var kvar i förskolan och sedan gick direkt in i skolan. Detta 

tolkar vi som att Bettina egentligen inte ser hur en samverkan ska kunna bli möjlig, men hon 

uttrycker lite vagt, om en önskan att den nya reviderade läroplanen för förskolan ska 

möjliggöra en integration mellan verksamheterna. Underförstått råder det någon slags 

outtalad konflikt mellan förskola och förskoleklass enligt henne. Detta kan möjligtvis förstås 

i relation till den tradition och kultur som råder inom verksamheterna. Vi tolkar det som att 

Bettina tar ett ovanifrånperspektiv. Perspektivet kan komma att innebära vad Munkhammar 

menar på är en ambivalens angående förskolans roll (se s. 12). Det kan tolkas att det 
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förskolan gör i sitt arbete inte är viktigt. Bettina anser att denna föreställning lever kvar i 

skolans värld. Bettina uttrycker även att samverkan hade varit naturligare om det hade funnits 

en bättre relation förskollärarna emellan. Detta kan förstås i relation till Pérez Prieto, att en 

väl fungerande samverkan bygger på en ömsesidig respekt mellan pedagogerna i de två 

verksamheterna (se s. 9). Vad Pérez Prieto talar om i detta sammanhang, kan även förstås i 

relation till citatet nedan. 

 

Det är nog ganska ömsesidigt, tycker jag. Vi ser nog [samverkan] lika viktigt från 

båda hållen. Vi skulle ha mer utbyte av varandra [av att] gå in i varandras 

verksamheter. Tyvärr i praktiken är det inte så. Vi pratar om det att vi vill ha det så, 

men så är det att förskoleklass har ju samarbete uppåt mot ettan, och det är ju 

viktigt att jobba på det hållet också. Men, jag hade önskat att det hade varit mer 

samverkan mellan förskola och förskoleklass. […] Man vinner så mycket med att 

alla barn är allas barn [och att arbeta] mer över gränserna […] Alltså det är ju 

egentligen, det som påverkar [samverkan] är ju… deras tids, alltså de har … Det de 

gör i förskoleklass som är inplanerat som ska göras på något vis, är mer inrutat än 

vad vår vardag är, och det påverkar mycket samarbetet eftersom att det är bestämt 

att de ska göra vissa saker. Vi är kanske lite friare i vår tanke hur vi kan lösa saker, 

jag tror att det är en faktor. […] Därför är det viktigt att man har samma visioner 

om vad man vill. Jag hade önskat ett mer samarbete, och då måste man jobba över 

gränserna (Cecilia, förskola – mindre orten). 

 

Cecilia talar om ett utbyte i form av de båda verksamheternas pedagogik som en betydelsefull 

faktor om varför det ska finnas en samverkan. Vi tolkar att Cecilia gärna hade velat ha en mer 

kontinuerlig samverkan med förskoleklassen, men att det finns hinder som stoppar varför det i 

praktiken inte fungerar. Hon menar att förskoleklassen är mer styrd av ett schema som ska tas 

hänsyn till, samt att de även ska samverka uppåt med första klass. Hon uttrycker det som att 

förskoleklassen är begränsade med tid och detta tolkar vi som att hon gärna hade sett att mer 

tid hade avlagts ifrån förskolklassen till samverkan. Detta kan även ses som ett led i den 

kulturkonflikt vi tidigare har varit inne på, då pedagogerna i förskolan känner sig åsidosatta.   

Cecilia talar även om att alternera med personal i de två verksamheterna för att, tolkar vi, 

skapa en gemensam helhetssyn, detta relaterar vi till vad Munkhammar benämner som 

samverkan mot integration (se s. 12). Vidare tolkar vi det som att Cecilia upplever att flera 

förskollärare oftare borde reflektera över sitt arbetssätt för att gynna barnets utveckling. 

Cecilia påtalar även en önskan om att alla förskollärare ska ha samma vision om vad en 
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samverkan ska innebära för verksamheterna. Även detta uttryck sätter vi i relation till 

samverkan mot integration. Utifrån visionen om samverkan ser vi att en gemensam vision och 

förståelse för varandra skulle kunna bidra till att gynna och utveckla den egna verksamheten i 

riktning mot att främja en individanpassad verksamhet med barnet i fokus. Därför tror vi att 

det blir viktigt för pedagogerna att hitta gemensamma beröringspunkter att utgå ifrån. Ett steg 

i rätt riktning kan vara att utgå ifrån läroplanerna och reflektera över vad som ska uppnås. 

 

Citatet nedan har en föreställning om samverkan som visar sig genom att pedagogen ser 

samverkan som tidskrävande men samtidigt har hon heller inga vidare visioner kring hur det 

hade kunnat vara.  

 

Vi gjorde ett försök för många år sen med att åka runt och få överlämnande från 

alla förskolor, men det innebar att den klassen vi hade nu, den missade oss i flera, 

flera dagar. Vi fick fara runt i hela stan, så det är en omöjlighet, alltså det ger 

ingenting. Det ger inte så mycket att det känns mödan värt, för den klassen man har 

och för oss, att fara runt så. […] Vi har ju haft någon slags förväntningar på oss att 

samverka med förskolor, men vi ser ingen vinst med det. Eftersom om jag skulle 

samverka till exempel med förskolan vi har här på gården, så vet jag ju inte vilka 

barn jag kommer att få, jag kanske inte får någon därifrån. Och då finns det ingen 

anledning och ta tid till det, att samverka, eftersom vi vet att barnen faktiskt går rätt 

in i klassrummet och sen rätt ut på skolgården och det fungerar bra. […] Det är 

liksom en orimlig tidsaspekt att lägga ner om man skulle ha en samverkan och det 

är ju faktiskt inte rimligt att fungera. Det finns ju också en gräns för vad man kan ta 

in och så, men jag ser inte det som ett problem att vi inte har mer samarbete eller 

får mer information och så. Jag tycker det fungerar (Diana, förskoleklass – större 

staden). 

 

Diana uttrycker ett dilemma kring samverkan, då den tar tid ifrån den nuvarande klassen hon 

har. Skulle det ske en samverkan mellan verksamheterna, ser hon ändå ingen vinst med det. 

Vi tolkar det som att Diana utifrån detta och hennes föregående citat (se s. 25), enbart ser 

samverkan i form av information kring barn med problem, som hon uttrycker det. Vi tolkar 

det som att hon inte har någon ambition om att samverkan hade kunnat se annorlunda ut, då 

hon säger att det fungerar bra. I sammanhanget vill vi uppmärksamma att hon talar om riktade 

förväntningar angående en samverkan med förskolan, men hon ser ingen egen vinning med 
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det. Vi tolkar att dessa förväntningar hon talar om är kopplade till vad intentionen är angående 

en samverkan i Lpo 94. Vi hänvisar till rubriken 2.4. Läroplaner och samverkan (se s. 12). 

 

I förhållande till föregående citat med Diana tolkar vi det som att citatet nedan med Filippa 

visar en skillnad i föreställningar om samverkan. Vi förstår det som att Filippa ser samverkan 

som en utveckling mellan pedagoger och kanske inte enbart i anslutning till en övergång. 

 

Samverkan är ju när vi har samtal, överlämnandesamtal, det är ju inte bara så, utan 

det kan ju vara när vi träffas ute på gården. […] Samverkan är ju också när man har 

en pedagogisk diskussion om barn, det är också en samverkan, pedagoger emellan. 

Det är inte bara att vi träffar barnen, utan det är också med pedagogerna. […] 

[Samverkan innebär] öppenhet och tilltro till varandra (Filippa, förskoleklass – 

mindre orten). 

 

Vi kan utläsa ifrån Filippa att samverkan inte behöver vara något märkvärdigt i den 

bemärkelsen, utan att samverkan kan ske på mindre plan genom vardagliga möten i 

verksamheten. Vi tolkar det som att Filippa menar att samverkan måste ske ömsesidigt genom 

öppenhet och tilltro till varandra. Detta kan ses som att pedagogerna sinsemellan har 

föreställningen om en respekt för varandras yrkeskunnande och att de ser ett utbyte av 

kvaliteter är av godo, för båda parter och verksamheter.  

 

4.2.2. Syfte med samverkan 

Följande citat beskriver tydligt vad Diana anser vara syftet med samverkan. Vi tolkar utifrån 

det hon säger att samverkan handlar om att förmedla till förskolan hur de ska arbeta, för att 

hennes verksamhet ska gynnas. 

 

Om vi säger att vi bara hade haft ett par förskolor att jobba med hade jag liksom 

åkt ut och sagt: ni måste rusta [barnen] för detta. […] Att vi försöker förmedla att 

det är viktigt att man preparerar [barnen] så de har färdigheter för att klara sig 

själva. […] Och det enda jag skulle vilja säga, det är att inte förskolan ska hålla på 

med att göra såna material, som finns i förskoleklassen, så att dom tar, att man 

håller på hela tiden och skjuta det ner i åldrarna. […] Utan de kan skynda långsamt 

och hellre lägga energi på det här med att klara sig själv. Sen är det klart, så tycker 

vi det är jättebra att de kan sitt namn, sitt telefonnummer och sin adress och allt det 
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där. Men det ingår ju i också i det där, som jag kallar färdigheterna snarare än 

kunskaperna (Diana, förskoleklass – större staden). 

 

Som det går att utläsa av citatet ovan påtalar Diana vid ett flertal gånger att förskolans uppgift 

är att förbereda barnen inför en övergång. Hennes föreställningar stämmer överens med vad 

Munkhammar benämner som samverkan för skolförberedelse (se s. 12). Vi tolkar även att 

Diana menar att förskolan ålägger sig sådana uppgifter som hon anser ska vara 

förskoleklassens uppgift. Hon understryker att förskolan bör fokusera på vad hon kallar för 

”färdigheter”. Vi tolkar det som att Diana förhåller sig i motsättning till vad förskollärarna i 

förskolan har uttalat sig om tidigare, angående övergång och samverkan. Pérez Prieto talar om 

en ömsesidig respekt för varandras yrkeskunnande, för att en samverkan ska vara möjlig att 

nå. Vi tolkar och reflekterar vidare kring detta då vi tar avstamp i Lpfö 98 och den historiska 

utveckling som förskolan har genomgått, att förskolan idag handlar om så mycket mer än 

omsorg och fostran (färdigheterna). Ett helhetsperspektiv ska genomsyra hela barnets 

utveckling och därför har förskolans pedagogiska riktning förändrats för att närma sig 

skolans. 

 

Elsa och Filippa i citaten nedan ser visionerna om samverkan och vad vinsterna med detta kan 

komma att innebära. 

 

Att byta idéer framförallt [för en samverkan], tycker jag är jättebra. Jag går kanske 

in och lånar någon ide från förskolan och de kan gå in och låna en ide från oss. 

Vad gäller för pedagogerna [smidig övergång], så tycker jag att, det hade varit bra 

om man hade kunnat hitta en träff med förskolan innan [barnen går över] (Elsa, 

förskoleklass – större staden). 

 

Alla pedagogiska diskussioner, leder framåt.  För i förskolan arbetar man mer åt 

förskolepedagogiken. I förskoleklass så står vi lite med ena benet i skolans värld 

och ena benet i förskolan. Det finns ju mycket i båda världar som förskoleklassen 

har stort utbyte av: arbetssätt, hur man arbetar tillexempel tematiskt med vatten i 

förskolan. Den delen skulle vi vilja ha med oss, så att vi fortsätter att bygga. Där 

känner jag att vi skulle behöva ha de pedagogiska diskussionerna och lägga fokus 

på det, vad, hur, har ni arbetat? Vad har ni gjort inom detta tema? Det utbytet har vi 

inte idag (Filippa, förskoleklass – mindre orten). 
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Det är tydligt att både Elsa och Filippa anser att en samverkan innebär ett viktigt led i 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Pedagogerna uttrycker sig likvärdigt, då de positivt 

vill utnyttja förskolans kunskaper, för att bidra till den egna verksamheten. De vill i sin tur 

dela med sig idéer och tankar till förskolan. Det är denna strävan som har levt kvar sedan 

arbetsplanen för förskolan 1975 (se s. 8). Vi kan bekräfta genom att utläsa citaten, att denna 

strävan fortfarande inte är uppnådd. 

 

4.2.3. Sammanfattning och slutsatser 

Under detta tema kan vi se en påtaglig diskussion ifrån pedagogerna angående hur en 

samverkan ska se ut och vad den ska ha för syfte. Vi kopplar denna diskussion till den strävan 

som Dahlberg och Lenz Taguchi (1994, se s. 9) talar om, en ambition om ett möte samt ett 

utvecklande av en gemensam grundsyn. Utifrån de samtal vi har haft med pedagogerna, i både 

förskola och förskoleklass, kan vi dra slutsatsen om att en gemensam grundsyn inte är 

påtaglig mellan verksamheterna. 

 

En förskollärare i förskoleklassen talar om en strävan efter ett utbyte mellan verksamheterna i 

form av pedagogiska diskussioner och att genom dessa närma sig varandras ”pedagogik”. 

Genom att de inte har möjlighet till de utbytena skapas en diskontinuitet. Denna diskontinuitet 

är genomgående påtaglig ur intervjuerna då det inte finns någon samverkan för integration. 

Varför det inte finns någon påtaglig samverkan kan vi endast spekulera i, då vi tror att det inte 

finns utarbetade beröringspunkter och gemensamma visioner. Några av pedagogerna uttrycker 

sig nöjda med hur övergången sker idag och vi tror att nöjdheten kan vara i alla fall en faktor 

till varför det inte finns någon samverkan. Vi upplever att det är fler pedagoger i förskolan än 

i förskoleklassen som ser samverkan som en viktig faktor för att utveckla verksamheten. Vi 

ser även att pedagoger i förskoleklassen talar om vikten av att utbyta idéer och kompetenser 

med varandra, men vi upplever detta som lite motsägelsefull bild, då flera av dem samtidigt 

påtalar att de är nöjda med hur det redan är. Vi tror att denna ambivalens beror på den 

tradition som speglar verksamheterna. Det finns så att säga något underförstått i traditionerna, 

som menar på att verksamheterna ska ”blicka uppåt”. Om detta skulle vara en sanning, kan vi 

förstå varför förskolan åberopar denna samverkan tydligare än förskoleklassen. 

 

Vi ser sammanhanget ovan, angående en slags tradition om att arbeta uppåt i verksamheterna, 

som en maktrelaterad faktor. Vi kan förstå att denna maktfaktor kan vara svår att rubba, men 
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hade det funnits lagstadgade restriktioner om hur samverkan från alla håll ska förhållas till, 

tror vi att denna maktposition hade jämnats ut i längden. 

 

5. Diskussion och kritisk reflektion 

Innan genomförandet av intervjuerna hade vi ingen vetskap om att frågorna i intervjuguiden 

skulle mynna ut i de resulterade teman och underkategorier. Vi hade som tidigt syfte att få 

förståelse om pedagogernas förhållningssätt till övergång. Däremot hade vi inte någon djupare 

tankegång i vilka delar i samtalet som förhållningssättet skulle urskiljas. Teman och 

underkategorier framkom tydligt under arbetet med transkriptionerna av intervjuerna. För att 

få fram substans i teman plockade vi ur och särskiljde vissa delar, för att se dem i ett nytt 

sammanhang, det vill säga de aktuella teman. Det är genom en analys av dessa teman som vi 

har kunnat fördjupa vår förståelse kring övergång. Det är i denna process som vi har 

inspirerats av hermeneutiken. 

 

Att inta hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt har för oss inneburit ett 

tidskrävande arbete i ett resultat- och analysskede.  Vi har dock varit medvetna om detta 

dilemma, eftersom vi har en begränsad tidsram att förhålla oss till. Vi har redan från ett tidigt 

skede i forskningen velat göra tolkningar ur det empiriska materialet. Därför föll det sig 

naturligt att vi valde ett hermeneutiskt förhållningssätt. Genom att inta ett sådant 

förhållningssätt har det inneburit både för- och nackdelar för oss. Vi har kommit att stöta på 

en del problem kring hur en analys ska genomföras, då vi hade föreställningen om att det 

skulle ske på ett visst korrekt sätt. Senare blev vi medvetna om att analysen inte skulle 

krånglas till, utan att vi faktiskt kunde bli mer subjektiva än vad vi trott vara vetenskapligt 

rätt. Subjektiviteten öppnade våra sinnen för att faktiskt våga använda de verktyg vi hade 

framställt i inledningskapitlen. När vi arbetade med resultat- och analysdelen blev vi 

medvetna om att förförståelsen vi hade skaffat oss i det tidiga skedet av forskningen, på något 

sätt blev väldigt påtaglig. Vi märkte detta genom att vi plötsligt fick en helhetsförståelse. Det 

var i detta sammanhang som vi tror att den hermeneutiska spiralen var i spinning. 

 

Vi har reflekterat över hur väl intervjuguiden är framställd i förhållande till syftet, eftersom 

syftet och frågeställningarna successivt har förändrats. Förändringarna har skett då vi har 

blivit mer medvetna och fått en djupare förståelse för ämnet. Vi hade kanske fått ett tydligare 
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resultat att analysera om intervjuguiden varit strukturerad annorlunda, men det är bara något 

vi kan spekulera i. 

 

Vi anser oss ha uppnått vårt syfte, då vi har fått en fördjupad förståelse om att det faktiskt 

råder en slags outtalad konflikt mellan de två traditionsbundna verksamheterna i 

övergångsskedet. Vi kan nu i efterhand säga att vi gärna hade utvecklat denna problematik 

mer grundligt. Utifrån detta kan vi konstatera att forskningsbakgrunden hade fått se 

annorlunda ut, så att en djupare analys angående konflikten hade kunnat ske. Vi konstaterar ur 

vår fråga i syftet, att det faktiskt inte råder någon smidig övergång, varken i den större staden 

eller i den mindre orten. Däremot tolkar vi att övergången och samverkan sker annorlunda på 

grund av att det geografiska avståendet mellan förskola och skola skiljer sig åt i de två fallen. 

En faktor som även kan komma att påverka hur övergång och samverkan sker mellan 

verksamheterna, är det faktum om verksamheterna är kommunala eller privatägda. Vi 

refererar tillbaka till Pérez Prieto, som menar att dessa faktorer kan påverka att en kontinuitet 

inte alltid kan aktualiseras, eftersom utbildningssystemet inte är enhetligt. 

 

Forskning inom området övergång och samverkan, hade varit intressant att belysa ur ett 

skolchefsperspektiv (förskolechef och rektor). Vi relaterar till vår forskning där vi har förstått 

att det inte finns några övergripande riktlinjer för hur en övergång ska gå till. Det är just mot 

denna bakgrund som vi ser att det hade varit av intresse att faktiskt ta ett sådant perspektiv. Vi 

kan bekräfta genom läroplanerna för verksamheterna och ur intervjuerna, att skolchefer bär 

huvudansvaret för att övergång och samverkan ska bli möjlig. 

 

Sammanfattningsvis anser vi oss att ha vunnit ny kunskap i ett ämne som tidigare var okänt 

för oss. Vi vill lyfta fram ny kunskap, den skilda sekretess som råder inom förskola och skola. 

Hade vi inte satt oss in i ämnet så hade kanske denna kunskap, som är betydelsefull för ett 

arbete i förskola och skola, gått förlorad. Vi kan även konstatera, utifrån de intervjuer vi har 

genomfört, att en smidig övergång är lättare att uppnå då det inte finns allt för många 

förskolor och skolor inblandade i ett område. Vi anser utifrån vår resultat- och analysdel, att 

skolchefer i en större stad behöver ta ett större ansvar då det är flera upptagningsområden där. 

Kanske hade det varit bra med en utarbetad arbetsplan kring hur en smidig övergång ska 

genomföras. Vi tror även att det är betydelsefullt att det framgår vad som är viktigt för båda 

verksamheterna i en övergång och vad som är viktigt för det enskilda barnet. Det är ju faktiskt 

barnet som är den gemensamma och primära beröringspunkten mellan verksamheterna. Just 
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diskussionen om barnet som den gemensamma beröringspunkten saknar vi tyvärr i flera av 

intervjuerna. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide till förskollärare verksamma i förskolan 

 

1. Hur sker en övergång från förskola till skola? 

 

Vad anser du är syftet med en övergång mellan förskola och förskoleklass? 

Vilka förberedelser görs inför en övergång? 

Vem tar den första kontakten? 

Var sker det första mötet mellan barnet och förskolläraren i förskoleklassen? 

Hur finner ni på förskolan former för att avrunda och avsluta förskoleperioden för barnet? 

 

 

2. Vad anser förskolan respektive förskoleklassen vara viktig information i en övergång och 

hur hanteras informationen?  

 

Vilket material följer med barnet vid en övergång? 

Vilken information anser du är viktigast att lämna över till förskoleklassen? 

     På vilket sätt sker ”materialöverlämningen”? 

     Vilket material efterfrågas från förskoleklassen? 

 

 

3. Hur sker en samverkan mellan förskola och skola?  

 

Vad innebär en samverkan mellan förskola och förskoleklass? 

Vad anser du är viktigt i en samverkan mellan förskola och förskoleklass?  

Hur ser en samverkan mellan er ut? 

Vilka faktorer påverkar hur en samverkan er emellan nås? 

Hur utbyter ni i förskolan kunskaper och erfarenheter med förskoleklassen?  

 

 

4. Hur kan den pedagogiska grundsynen komma att påverka en övergång? 

 

    Hur definierar du begreppet smidig övergång? 
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Intervjuguide till förskollärare verksamma i förskoleklassen 

 

1. Hur sker en övergång från förskola till skola? 

 

Vad anser du är syftet med en övergång mellan förskola och förskoleklass? 

Vilka förberedelser görs inför en övergång? 

Vem tar den första kontakten? 

Var sker det första mötet mellan barnet och förskolläraren i förskoleklassen? 

Hur finner ni former i förskoleklassen som möjliggör en god start för barnet? 

 

 

2. Vad anser förskolan respektive förskoleklassen vara viktig information i en övergång och 

hur hanteras informationen?  

 

Vilket material följer med barnet vid en övergång?  

På vilket sätt sker ”materialöverlämningen”? 

Vilket material efterfrågar ni ifrån förskolan? 

Vad anser du är den viktigaste informationen från förskolan som du behöver veta om ett 

barn? 

 

      

3. Hur sker en samverkan mellan förskola och skola?  

 

    Vad innebär en samverkan mellan förskoleklass och förskola? 

Vad anser du är viktigt i en samverkan mellan förskoleklass och förskola?  

Hur ser en samverkan mellan er ut? 

Vilka faktorer påverkar hur en samverkan er emellan nås? 

Hur utbyter ni i förskoleklassen kunskaper och erfarenheter med förskolan?  

 

 

4. Hur kan den pedagogiska grundsynen komma att påverka en övergång? 

 

    Hur definierar du begreppet smidig övergång? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från högskolan i Halmstad, som är inne på vår sista termin. Just nu har 

vi påbörjat arbetet med vår c-uppsats, vilket innebär att vi skriver en uppsats på 15 hp. 

Strukturen i arbetet kommer att innefatta en studie ute i verksamheten. Studien är en del av 

det empiriska material vi använder oss utav för att söka svar på våra frågeställningar.  

 

Nedan följer en kort presentation av arbetet. 

 

Huvudfokus i arbetet är att undersöka hur en överlämning från förskola till skola sker, dvs. 

själva processen från att ett barn lämnar förskolan till det träder in i skolan. Vi vill undersöka 

ev. dokumentation som överförs eller efterfrågas i förskola/ skola, samt hur samverkan sker 

mellan dessa verksamheter. Arbetet skrivs utifrån ett lärarperspektiv och därför vill vi 

intervjua pedagoger i förskola som lämnar över barn till skolan samt pedagoger som möter 

dessa barn i skolan. 

 

De verksamheter som väljer att medverka kommer att avidentifieras i arbetet. De kan även när 

som helst under processen välja att hoppa av studien. 

 

Tack på förhand! 

Linda Sjöström & Lovisa Rotvold 

lovrot06@student.hh.se 

mailto:lovrot06@student.hh.se
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Bilaga 3 

Tack för att DU väljer att delta i vår studie. Det hjälper oss genom vår strävan att svara på de 

formulerade frågeställningarna. 

 

Vi vill informera dig att ditt deltagande är frivilligt och att du därför när som helst under 

arbetsprocessen kan välja att hoppa av. Vi kommer att avidentifiera alla deltagare i arbetet. 

Arbetet kommer att publiceras elektroniskt på Halmstad Högskolas databas ”DiVA” och 

kommer därför att vara tillgänglig för allmänheten.  

 

Studien syftar till att redogöra för och analysera processen vid en övergång för barn mellan 

förskola och förskoleklass, samt hur samverkan mellan dessa verksamheter sker. Detta görs 

med utgångspunkt till hur förskollärare i förskola och förskoleklass förhåller sig till dessa 

aspekter. 

 

Med bakgrund av syftet formuleras följande frågeställningar: 

 Hur sker en övergång från förskola till förskoleklass? 

 Vad anser förskolan respektive förskoleklassen vara viktig information vid en 

övergång och hur hanteras informationen? 

 Hur sker en samverkan mellan förskola och förskoleklass? 

 Hur kan den pedagogiska grundsynen komma att påverka en övergång? 

 

 

Våra kontaktuppgifter: 

 

Lovisa Rotvold 

lovrot@student.hh.se 

 

Linda Sjöström 

linsjo07@student.hh.se 

mailto:lovrot@student.hh.se
mailto:linsjo07@student.hh.se

