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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att studera förskollärarnas syn på samverkan mellan förskola 

och förskoleklass i två olika rektorsområden i samma stad, och mer specifikt hur man 

uppfattar överlämningen mellan de olika verksamheterna och vilken roll förskolebarns 

språkutveckling spelar för denna överlämning. Studien belyser frågor om hur 

förskollärarna upplever samverkan och överlämningar till andra verksamheter. Studien 

klarlägger också hur förskollärarna aktivt arbetar för att främja barnens språkutveckling 

inför skolstarten. 

Genom en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer har empiri samlats in i en 

mellanstor svensk stad från fem förskolor i södra stadsdelen och fem förskolor i norra 

stadsdelen. Den insamlade empirin har sammanställts och jämförts, för att se efter 

eventuella skillnader mellan två olika rektorsområden. I litteraturöversikten presenteras 

tidigare forskning inom området samverkan, överlämning och barns språkutveckling. 

Genom Ackesjö och Perssons artikel om gränslandet har en teoretisk ansats arbetats 

fram. Förskoleklassen ingår varken i förskolan eller i skolan och placeras därför i ett 

gränsland. Detta gränsland existerar på grund av förskolans och skolans skilda traditioner 

och positioner i utbildningssystemet. I artikeln framgår det att förskoleklassen har 

”skolifierats” och liknar allt mer skolan med utsatta tider för olika aktiviteter liknande ett 

schema.  

Resultatet visar att samverkan är en betydande del av arbetet med överlämningar mellan 

två verksamheter. Barnen kan då känna sig trygga och utvecklas på ett givande sätt. 

Förskolan är ansvarig för att samverkansarbetet ska fortgå. Förskolans och skolans 

traditioner skiljer sig åt och ska mötas i förskoleklassen. Genom ett aktivt arbete med 

språket och leken som en central roll skapar förskollärarna möjligheter till utveckling för 

barnen. Slutsatsen pekar på att det krävs mer än en part för att samverkan ska kunna 

genomföras. Minst två parter måste samarbeta och sätta upp gemensamma mål.  

 Nyckelord: Samverkan, Överlämning, Förskola, Intervju, Språkutveckling.  
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Förord 

Vi som skrivit detta examensarbete heter Carolin Jennung och Marie Klasson. Vi vill 

passa på att tacka alla pedagoger på de förskolor som ställt upp på intervjuer och bidragit 

med en bild av samverkansarbetet i sina verksamheter. Vi vill även tacka vår handledare 

Ylva Bergström. Tack till Agneta Jennung och Catharina Björklund som korrekturläst vår 

text. Tack också till våra familjer som stöttat och haft förståelse för vårt uppsatsskrivande 

under denna period, TACK! 

 

Visby våren 2013. 
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Inledning 

I detta arbete undersöker vi samverkans roll i förskolan utifrån förskollärarnas 

uppfattning. Överlämningar är en viktig del av samverkansarbetet vilket har gjort att vi 

har valt att fördjupa oss i vad dessa överlämningar innebär. Överlämningen präglar tiden 

i förskolan och inte bara tiden innan och precis efter själva överlämningen. Vi kommer 

även att behandla språkutvecklingens betydelse för barnen i förskoleåldern. Vad språket 

innebär och vad barnen behöver ha med sig för att klara av en överlämning till ny 

verksamhet. Vi anser att samverkan är en viktig del i arbetet på förskolan. Vad vi menar 

är att det är viktigt att pedagogen har en inblick i överlämningen till förskoleklassen så att 

barnet får en trygg och betydelsefull överlämning mellan verksamheterna. Pedagogerna 

har kunskap om vad som förväntas att barnen bör kunna och ha med sig till den nya 

verksamheten.  

Intresset för detta område uppkom under lärarutbildningen då vi upplever att vi har fått 

en alldeles för liten inblick i ämnet samverkan. Vi har fått en uppfattning om att 

samverkan finns överallt på förskolan. Mellan avdelningar och pedagoger men även 

mellan förskolan och skolan, samt mellan förskolan och föräldrar. Barn och föräldrar ska 

känna sig trygga oavsett verksamhet, pedagog eller vilken ålder barnen befinner sig i. Vi 

anser att en god samverkan bör innehålla öppna dörrar och en tydlig dialog mellan 

inblandade parter. I samverkan kan pedagogerna använda och utbyta sina kunskaper och 

erfarenheter mellan verksamheterna. Alla pedagoger i verksamheterna borde ha en 

inblick i vad samverkan innebär. Det skulle kunna främja deras samverkansarbete. 

Samverkan ter sig för oss intressesant då det gagnar barnen och bidrar till en ”vi-känsla” 

mellan verksamheterna.  

Då många barn tillbringar större delen av sin dag i förskolan och i skolan, det vill säga de 

träffar pedagogerna i förskolan och skolan mer än de träffar sina föräldrar, anser vi att 

pedagogernas arbete i verksamheterna är mycket viktigt och de har ett stort ansvar som 

påverkar det lilla barnets liv och dess framtid. Vi finner att en samverkan och ett 

samarbete är viktigt för alla parter men framför allt för barnen. Barnen ska känna sig 

välkomna i den nya verksamheten och trygga i överlämningen till annan verksamhet. 

Överlämningen bör därför inte bli en laddad upplevelse för barnet och dess familj. Det 

bör vara en smidig överlämning, som känns spännande och motiverande för barnet. 

Vi har under studien utför tio intervjuer och sammanställt dem för att analysera dessa 

enskilt och sedan jämfört resultatet i analyskapitlet. Vi har valt att göra en jämförelse 

mellan två olika rektorsområden för att se om de skiljer sig åt när det gäller samverkan 

och överlämning mellan olika verksamheter. Det sammanställda materialet har vi därefter 

jämfört sinsemellan och kopplat ihop med teori, syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning. 
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Bakgrund 

Tema för denna studie är samverkan mellan förskolan och skolan utifrån förskollärarnas 

uppfattning. Studien belyser också förskollärarnas syn på språkutvecklingens betydelse 

inför överlämningen till annan verksamhet.  

Läroplanen för förskolan 

I läroplanen Lpfö98/10 står det följande om samverkan:  

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller 
för respektive verksamhet. När barnets överlämning till de nya verksamheterna närmar sig 
har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta 
förskoleperioden. Vid överlämningen till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet 
ägnas de barn som behöver särskilt stöd (Lpfö 98/10, 2010, s.31).  

Förskolläraren ska enligt läroplanen ansvara för att samverkan sker med personalen i 

förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens överlämning till dessa 

verksamheter. Arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem, och tillsammans med 

personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av 

stöd och stimulans (ibid., s.32).  

Förskolan ska enligt läroplanen även arbeta för att nå de mål som ställts upp för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Arbetet ska formas med omsorg av det enskilda 

barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande. Man bör ta hänsyn till barnens 

olika förutsättningar och behov. I förskolan ska man sträva efter att lägga grunden till ett 

livslångt lärande. Verksamheten ska upplevas rolig, trygg, stimulerande och lärorik (ibid., 

s. 22–23). Enligt läroplanen för förskolan hör språk och lärande ihop. Det påverkar 

barnets identitetsutveckling. Förskolan ska lägga tid på att stimulera varje barns 

språkutveckling, uppmuntra och tillgodose barnets nyfikenhet och intresse för 

skriftspråket (ibid., s. 25). 

Ordet samverkan definieras enligt svenska akademins ordbok som en grupp personer som 

samverkar, samarbetar och strävar efter att nå ett eller flera gemensamma mål eller som 

utövar en gemensam verksamhet.1 I denna studie används ordet samverkan och syftar till 

att beskriva det arbete som förväntas finnas mellan förskola och förskoleklass och deras 

erfarenheter och kunskap.  

Enligt Eriksen Hagtvet (2004) får barn i åldern tre till fem år mer insikt, översikt och 

kontroll i sitt språk. Språket används aktivt och tankeväckande av barnet, språket kan bli 

överdrivet på ett fantasifullt sätt. Barnet kan använda sitt språk utan ansträngning och det 

                                                 
1 SAOB (2013-04-22).   http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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blir alltmer sammanhängande. Barnet behöver inte i den här åldern leta efter orden 

eftersom att språket flyter på bra i både struktur och uttal. På förskolan kan barnet 

använda sig av och förfina det språkliga redskapen som barnet har tagit till sig från 

tidigare år (Eriksen Hagtvet, 2004., s.63-66). Ett samarbete mellan förskolan och 

förskoleklassen för barnets språkutveckling är viktigt då det gäller att bygga vidare på de 

kunskaper som barnet har erövrat sig i förskolan.  

Språk och språkutveckling intar en betydelsefull plats i förskolans verksamhet och 

möjligen är det just i fråga om språk och språkutveckling som en stor del av 

förväntningarna på vad förskolan skall ägna sig åt och uppnå kommer till uttryck. Frågan 

är om samverkan mellan förskola och skola eller förutsättningarna för överlämning också 

kan sökas i hur man ser på barns språk och språkutveckling. Arbetet med barnens språk 

bör ske på ett varierat arbetssätt som uppmuntrar, upplevs meningsfullt och roligt efter 

barnens behov och förutsättningar. 

Eftersom det hör till pedagogernas uppgift att stödja barnen och samverka med andra 

verksamheter, samt uppmärksamma olika individers behov och ge dem stöd menar vi att 

det är en intressant forskningsfråga att närmare studera hur denna samverkan ser ut, vad 

som karaktäriserar den och i någon mån hur den fungerar – hur ser inblandade parter på 

samverkan och överlämningen mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. I vår 

uppsats har vi dock inte haft möjlighet att studera fler parter än just förskollärarna. 
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Litteraturöversikt 

Här presenteras historiska översikter, erfarenhetsbaserad litteratur, samt tidigare 

forskning inom området samverkan, överlämning och barns språkutveckling.  

Erfarenheter av och forskning kring samverkan 

Samverkan - en historik 

Johansson & Holmbäck Rolander (2007) presenterar i sin bok pedagogikens historia och 

en aktuell lägesrapport över pedagogiken i förskolan och fritidshem. De har kommit 

fram till hur pedagogikens roll ser ut i det svenska utbildningssystemet. De beskriver i 

boken Vägar till pedagogiken i förskola och fritidshem att det genom åren har funnits flera 

försök till samverkan mellan olika verksamheter. Under åren har vissa förändringar skett 

och dessa har inneburit att förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare bildar 

arbetslag som har gemensamt ansvar för barnens lärande. Deras respektive roller måste 

definieras och det krävs en ömsesidig förståelse för varandras yrkeskompetens för att 

samarbetet skall fungera. Förskolans pedagogik bygger på idéer om barns växande och 

utveckling som gestaltas fristående från den officiella ideologin inom utbildningssektorn. 

Förskolan har historiskt sett varit till för vissa barn men med åren har det förändrats. 

Skolan har varit obligatorisk för alla barn ända sedan folkskolestadgans tillkomst år 1842. 

Skolan har länge varit och kommer så att fortsätta att vara en grundläggande del av vårt 

samhälle med gemensamt ansvar för barns fostran och kunskapsutveckling. Detta 

avspeglar sig i läroplanerna. Skolan fick sin första läroplan år 1919 och i statlig utbildning 

av lärare samt lagstiftning om att alla barn ska gå i skolan under en viss bestämd tid 

(Johansson & Holmbäck Rolander, 2007, s.191).  

Förskolans samverkan med skolan har förändrats med åren. I förskolan hade man sin 

”egen” barngrupp, det vill säga de barn som ännu inte hade börjat skolan. 

Överlämningen mellan förskola och skola skedde genom en inskolningsperiod. Den 

reglerades i den läroplan som skapades för skolan år 1969. Inte förrän på 80-talet blev 

samverkan aktuell i och med att frågan om skolstarten togs upp och sexåringarnas 

tillhörighet i skolsystemet kom upp till debatt. En annan omständighet som påverkat 

samverkan är utbyggnaden av förskolan och fritidshemmet på 60-talet. Utbyggnaden 

kallades, ”en förskola för alla”. Den innebar att de flesta sexåringarna från mitten av 80-

talet gick först i förskolan och sedan i skolan. Utbyggnaden av förskolan och 

skolbarnomsorgen berörde många barn i de åldersgrupper de var riktade till, på så sätt 

skapades förutsättningar för en kvantitativt jämbördig samverkan med skolan. 

Förutsättningarna för samverkan med skolan skiljer sig från samverkan med 

fritidshemmet. Förskolans starka tradition och uttalade pedagogiska profil finns inte i 

fritidshemmet (ibid., s.192-193).  

Skolan har av tradition länge varit en statlig angelägenhet med en egen tillsynsmyndighet, 

skolöverstyrelsen, som 1991 ersattes av skolverket. Skolan styrs centralt med fast 
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reglering via lagstiftning. I förskolan och på fritidhemmet har förhållandena sett 

annorlunda ut. Deras tradition är lokal förankring och svag reglering. De har inte hela 

tiden haft centrala styrdokument i form av läroplaner. Skolan har haft en naturlig 

förankring inom det utbildningspolitiska området då förskolan och fritidhemmet växte 

fram inom den socialpolitiska sfären. Det har dock förändrats med åren då förskola, 

skola och fritidshem formellt förts samman under ”samma hatt”, det vill säga centralt 

under Utbildningsdepartementet och Skolverkets ansvarsområde (ibid., s.193). 

Resultat från tidigare forskning om samverkan har visat att officiella måldokument inom 

barnomsorgen och skolan har ett symbolvärde men målen uppfattas inte vara sådant att 

de styr innehållet i det dagliga arbetet. Läroplansreformerna påverkar inte lärares sätt att 

arbeta. Det finns tecken som tyder på att en yrkesidentitet och tradition som utformas 

under lång tid inte påverkas särskilt mycket av samverkan med en annan verksamhet 

(ibid., s.194).  

Olika uppfattningar om samverkan 

Enligt Johansson & Holmbäck Rolander (2007) är samverkan ett begrepp som ter sig 

svårt att förklara utan att specificera det sammanhang i vilket arbetet ska utföras. Att 

verka tillsammans är ett gammaldags och högtravat ord i ett språk som sällan används 

idag. Grundläggande kan man beskriva samverkan i skolans värld som att en eller flera 

parter inom svensk utbildningsverksamhet gör något som innebär någon grad av 

gemensam måluppfyllelse. Det säger dock inget om vilka relationer mellan parterna som 

avses. En god samverkan kan innebära samordning, att inrätta sig efter varandra och ta 

hänsyn till den andre. Avsikten med samverkan mellan skolans verksamheter är att en 

eller flera av skolans aktörer uppfattar att det finns ett gemensamt behov av att göra en 

gemensam sak. Ambitionen är att genom samverkan nå mål som inte kan klaras av någon 

enskild part. Målet är även att samverkan ska innebära vinst av något slag för den egna 

verksamheten. Det kan finnas förväntningar och bilder hos parterna som formar vad 

som kommer att hända i det som kallas samverkan (Johansson & Holmbäck Rolander, 

s.194–195).  

Enligt Johansson & Holmbäck Rolander kan alltså samverkan vara ett 

konsensusperspektiv, alltså att man betonar en gemensam uppgift och sluter upp 

tillsammans för att lösa uppgiften i samförstånd. Det är vad som betonats i vad som kan 

vara samverkan mellan förskola, fritidshem och skola. En idealistisk sida av en sådan 

samverkan, som man inte moraliskt kan ta avstånd ifrån är att man samverkar för 

barnens skull, så att deras behov tillgodoses på ett bättre sätt än vad som gjorts tidigare. 

Samverkan behöver dock inte bara vara ett positivt arbetssätt, samverkan innehåller 

ibland en del konflikter. Såsom det som rör avgränsning av ansvarsområden, ledning, 

pedagogiskt innehåll och huvudmannaskapet. Samverkan kan vara något som läggs på 

verksamheten uppifrån. Det pågår diskussion om att förhållandena ska ändras så att 

samverkan kan äga rum. Även ”underifrånperspektiv” har förkommit genom åren och 

förekommer, det vill säga när personal och föräldrar samverkar. Det bygger på de 

inblandade personernas egen vilja och engagemang att gemensamt skapa något som 

fungerar bättre än det som redan finns. Det är oklart i hur stor omfattning sådana lokala 
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initiativ till samverkan förekommer eftersom det inte finns någon kartläggning eller 

statistik på det. Johanssons uppfattning är att den sortens samverkan blivit allt vanligare 

då självständigheten ökat inom lokala enheter och där gemensamt resursutnyttjande blivit 

nödvändigt (ibid., s.196). 

Danermark (2005) har under flera år samlat på sig erfarenheter och tankar i frågor om 

samverkan. I sin bok tar Danermark upp tre grundläggande typer av faktorer som 

påverkar samverkan. Det är kunskaps- och förklaringsmodeller, mer allmänt kallat 

perspektiv, organisatoriska förhållanden och de regelverk som styr verksamheten och 

som påverkar samverkan (Danermark, 2005, s.46). Danermark vill i sin studie presentera 

hur man bör arbeta för att en god samverkan skall infinna sig. Studien bygger på 

Danermarks egna erfarenheter om samverkan och inte på empiriska undersökningar. 

Han vill att man inför och under en samverkansprocess identifierar, lyfter fram och 

tydliggör kunskapsmässiga olikheter, organisatoriska skillnader och skillnader i regelverk 

samt hur man utesluter hindrande skillnader eller utvecklar tekniker att hantera de 

skillnader man inte kan påverka. På det sättet kan man skapa förutsättningar för en 

positiv samverkan (ibid., s. 13). 

Enligt Danermark kan problemet med samverkan innebära att man inte planerat 

tillräckligt och att man inte har skapat förutsättningar för samverkan mellan 

verksamheterna. Förutsättningar infinner sig inte bara av sig själv för att man har planerat 

för att samverka. Förutsättningarna måste skapas och det ansvaret ligger hos ledningen 

(ibid., s.49). Hela det sociala livet bygger på samarbete i förhållande till människor. Att 

samverka däremot medför att man tillsammans med andra, ofta personer med en annan 

utbildning, och som är ledda av andra regelsystem och i annan organisatorisk ställning, 

arbetar mot ett ömsesidigt mål. Samverka är alltså medvetna avsiktliga handlingar som 

utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett preciserat problem 

och syfte (ibid., s. 15). 

Danermark delar in samverkan i fyra olika nivåer. På den lägsta ambitionsnivån talar man 

om att samverkan kan innebära att en yrkesgrupp kallas in för att ge stöd och råd i ett 

arbete. Nästa nivå som är något mer ambitiös nivå innebär att man på ett mer 

strukturerat arbetssätt samordnar åtgärder så att de kan sättas samman till ett gott 

resultat. En tredje nivå av samverkan handlar om avgränsade frågor där de som 

samverkar skapar nya arbetssätt för ett samarbete. Den mest ambitiösa nivån inom 

samverkan är när två eller flera verksamheter går ihop och bildar en gemensam 

verksamhet (ibid., s.17-18).  

Pramling Samuelsson och Mauritzson skrev 1997 en kunskapsöversikt om utveckling av 

verksamheten för barn i åldrarna kring skolstarten med utgångspunkt i tidigare forskning 

genom rapporter, artiklar och tidsskrifter. En förutsättning för samverkan inom ett 

arbetslag kan vara att man skapar gemensamma mål. Man ska dock vara medveten om att 

det inte behöver innebära en garanti för att en samsyn kan ske. Det är även viktigt att 

lägga upp gemensamma strategier för hur målen ska uppnås. Som tidigare forskare har 

nämnt kan det krävas en gemensam pedagogisk syn och vilja att utveckla något nytt. 

Pedagogers olika kompetenser upplevs som en styrka och en tillgång men ibland kan det 
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upplevas som ett hinder (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997, s.52). I förskolan 

innebär verksamheten att barnet socialiseras, lär sig samspela och utvecklar de grunder 

barnet behöver för att bemästra tiden i skola. I skolan skall barnet lära sig att ta eget 

ansvar och bli allt mer självgående. Barnen i skolan kräver inte samma omsorg av 

pedagogerna som barnen i förskolan. 

Språkutveckling i förskolan  

I följande kapitel presenteras förskolans arbete med barns språkutveckling. Hur barn i tre 

till sex års ålder utvecklar sitt språk och sin mognadsnivå.  

Förskolebarns språkutveckling 

Lindö (2009) har fått inspiration från Reggio Emilia och Nya Zeeland. Genom 

upplevelsepedagogik anser Lindö att barnen själva kan förankra sitt språk i egna 

erfarenheter. Hon anser att språket har en frigörande funktion som är livsviktig i en 

demokrati. För att människan ska kunna påverka sitt och andras sätt att leva behöver 

människan ett rikt språk och ett språkligt självförtroende. Ett av målen för förskolan och 

skolan skulle kunna vara att alla barn får möjlighet att lämna grundskolan som språkligt 

kompetenta personer som både kan och vågar föra sin egen talan i tal och skrift (Lindö, 

2009, s.19). 

Barns språkutveckling skiljer sig från individ till individ, men när barnet börjar skolan 

brukar de kunna ungefär 10 000–14 000 ord. Det betyder inte att alla dessa ord ingår i 

barnets ordförråd men barnet känner till många av ordens betydelse (ibid., s.62). Barnet 

utvecklar sin språkliga kompetens med andra barn och betydande vuxna i lek och 

samspel, där barnets erfarenhet och förmågor uppmärksammas. Språklig kompetens 

innebär att man kan utbyta tankar och känslor, kunna berätta och beskriva, fabulera. Vårt 

ordförråd består av två delar, en passiv och en aktiv. Det aktiva ordförrådet använder vi 

dagligen och det passiva används vid behov. 

Den språkliga förståelsen kommer långt innan barnet kan formulera orden själv. Under 

de första levnadsåren tar barnet till sig den så kallade språkliga basen som innehåller uttal, 

grammatik och flytande tal. När barnet har de kunskaperna inträffar den språkliga 

utbyggnaden som i sin tur innehåller ordförråd, pragmatik och med tiden skriftspråklig 

kompetens. Den språkliga utbyggnaden är beroende av våra erfarenheter, i jämförelse 

med den språkliga basen som skapas oberoende av de områden som språket används i. I 

förskolan är det till barnens fördel att ta tillvara alla tillfällen att lyssna och tala med 

barnen. Till exempel i de vardagliga situationerna såsom vid av och påklädning, 

matsituationen och i leken på förskolan (ibid., s.72-73).  

Eriksen Hagtvet (2004) har studerat svenska och norska förskolebarns språkutveckling. 

Hon utgår från en konstruktivistisk syn på lärande utifrån bland annat 

utvecklingspsykologisk och didaktisk teori. Utifrån tidigare forskning har Eriksen 

Hagtvet sammanställt ett antal olika studier om svenska och norska förskolebarns 

språkutveckling. Enligt Eriksen Hagtvet är barn i förskoleåldern som gjorda för att lära 
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sig, hjärnan är formbar och utvecklingstempot är högt. Barnens motivation och 

mottaglighet är även hög. På förskolan är kraven färre än de är i skolan och det ger 

barnen tid och ro för att lära på egna villkor och i sitt eget tempo (Eriksen Hagtvet, 2004, 

s.8). 

Enligt Ackesjö och Persson går förskoleklassen under skolans läroplan och ser till 

förskolans förhållningssätt i kunskap och lärande. Förskoleklassen är som en brygga 

mellan de båda verksamheterna.  Två institutioner ska skapa en gemensam pedagogik, 

förskolepedagogiken ska utgöra fundamentet emellan enheterna. Förskolepedagogiken 

ska färga av sig på skolans verksamhet och skolan bör likna förskolans arbetssätt med lek 

och lärande. Lärarnas förskolepedagogiska förhållningssätt ska genomsyra arbetet i 

förskoleklassen. Det är viktigt att barnen sätts i centrum. Barnens behov och intressen 

ska tillgodoses (Ackesjö & Persson, 2010, s.143-144). Även på förskolan är det viktigt att 

barnet sätts i centrum och att barnets behov och intressen tillgodoses. 

Ofta är förskoleklassen placerad i skolans lokaler. Verksamheten påverkas och blir 

begränsad, barnen ges inte samma möjlighet till fysisk aktivitet. I skolverkets utvärdering 

framkommer det att placeringen av lokalerna i skolans miljöer kan bli ett hinder i 

samordningen mellan förskolan och skolan. Inte heller skolmatsalen är anpassad för 

sexåringarna. Det saknas utrymme för den lek, skapande verksamhet och rekreation som 

är nödvändig för sexåringarnas utveckling. Liknande studier har gjorts av en rad olika 

forskare och de har kommit fram till liknande resultat. Lokalerna i skolan med sina 

begränsningar påverkar möjligheten till att utöva en pedagogisk verksamhet som lämpar 

sig för sexåringarna som har behov av lek och rörelse. En pedagogisk miljö byggd på 

förskoletraditioner är svår att efterlikna i ett klassrum (Ackesjö & Persson, 2010, s.145).  

All undervisning sker i mellanrummet mellan lärare och elev och undervisningen 

organiseras genom interaktioner, relationer och delaktighet. Undervisningen går ut på att 

läraren visar vägen för barnen så de kan se möjligheter. Relationen lärare och barn 

karaktäriseras av ömsesidighet. Det är kontexten som styr mötena mellan lärare och barn. 

Begreppet lärare-i-relation markerar de värden som lärare i förskoleklassen föreställer sig 

att de andra skolformernas lärare omfattar. 

Skriftspråksutveckling i förskolan 

Enligt Hagtvet (2004) har det tidigare funnits funderingar på om skriftspråkstimuleringen 

hör hemma i förskolan. Numera är det mer en fråga om hur stimulansen ska se ut. Man 

har tillägnat sig mer kunskap om hur skriftspråket kan utvecklas på ett naturligt sätt i 

hemmet och i förskolan. I likhet med detta har skriftspråkstimuleringen blivit en del av 

vardagen i förskolan. Barn i förskolan har ofta en stor lust att lära och visar ett stort 

intresse för bokstäver och ordbilder. Metodiken som används där är ofta famlande då 

pedagoger innehållsmässigt inte vet hur långt in i skriftspråksvärlden de ska våga gå. Det 

finns en oro för att barnen ska känna press och krav. Om det skriftliga aktiviteterna är 

självvalda och ingår i barnens intresse så kan bokstävernas form och utseende bygga upp 

lekens innehåll. Det kan även göra att skrivaktiviteten upplevs som lek och inte något 
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tvång. Barnen kopierar den skrift och handling som de sett vuxna utföra men på sin egen 

nivå och sina egna villkor (ibid., s.10-11). 

Emergent literacy-traditionen avser de skriftspråkliga färdigheter som barnet lär sig 

efterhand i förskolan. Det är färdigheter man kan observera hos barnet innan barnet 

förstår vad han/hon läser och skriver. Emergent literacy – traditionen har sina rötter från 

Montessori tidigt 1900 – tal till Vygotskij 1930 – tal vidare till Clays studier på 70 – tal på 

Nya Zeeland (ibid., s.12).  Emergent literacy – traditionen beskriver hur barnet utforskar 

och konstruerar skriftspråket när miljön anpassas för dem. Den visar även hur 

skriftspråket skapas och utformas genom ett socialt samspel mellan barn och vuxna. 

Talspråket utvecklas innan barnen knäcker skriftspråkskoden. Samtidigt är det bra att 

barnen möter både talat och skrivet språk på samma gång (ibid., s.14-15). 

Det finns tre förhållanden som enligt forskning och teori om barns språkutveckling är 

särskilt viktiga. För det första bör barns utforskande av språket ge färdighetserfarenheter, 

vilket innebär att stimuleringen bör ske inom barnets proximala utvecklingszon och 

pedagogen eller att ett barn som kommit längre i sin utveckling fungerar som ett stöd. 

För det andra bör skriftspråkstimuleringen ”jagförankras”, det betyder att den ska 

förankras i den enskilda individens huvud, kropp och känslor. Det vill säga att 

aktiviteterna har sin början i barnets behov, intressen och handlingar. För det tredje bör 

stimuleringen äga rum i ett känslomässigt klimat präglat av neutral affekt. Den sortens 

stimulering bör ge barnet bra chanser att skriftspråkstimuleringen blir jagbekräftande och 

att den på ett bra sätt kan bidra till identitetsskapande och personlig tillväxt. Talat språk 

är grunden för det skrivna språket (ibid., s.200-201). 

Enligt Eriksen Hagtvet (2004) är det en ganska vanlig föreställning att talspråket 

utvecklas av sig själv medan skriftspråket måste läras in. Till en viss del är det sanning, 

vårt talspråk utvecklas normalt utan påverkan från omgivningen, att läsa kan man dock 

inte lära sig utan att ta del av den skriftspråkliga koden (ibid., s.99). Björk och Liberg 

(1996) behandlar aktuell forskning om hur barn tillägnar sig skriftspråket. De menar att 

pedagogen måste erbjuda barnen en omväxlande och rik undervisningsmiljö som 

stimulerar till god språkutveckling. Det är viktigt att planera och utsmycka klassrummet 

på ett tilltalande och funktionellt sätt med olika avdelningar utformade för olika 

aktiviteter. I ett klassrum bör det finnas litteratur för barn på alla olika kunskapsnivåer 

exempelvis barnlitteratur-, bilder- och kapitelböcker, antologier med sagor och 

berättelser och poesiböcker, faktaböcker och ordböcker. På förskolan bör det på 

motsvarande sätt finnas olika böcker och andra språkstimulerande material tillgängliga 

för barnen, detta så att barnen kan utveckla sin språkliga kompetens. I skolan blir 

pedagogens uppgift mer fokuserad på att lära barnen hur vårt skriftspråk förhåller sig till 

talet. I språket har vi stavningsregler, det vill säga regler för hur vårt språk kan se ut i 

skriven form. Detta är sådant man kan tala med barnen om. För att översätta det talade 

språket till det visuella behöver barnen lära sig att behärska tecken, det vill säga bokstäver 

att föra ner på papper. Det gäller också för barnen att inse principen för hur bokstäverna 

ska användas (Björk & Liberg, 1996, s.100-101).  
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Eliasson & Kazamaki Ottersten (1994) menar att den sociala miljön och den stimulans 

som barnet fått i förskolan är avgörande och påverkar barnets förutsättningar för läs- och 

skrivinlärning. I skolan anpassas ofta arbetssättet så att man efter bästa förmåga kan 

bemöta barnen på deras nivå. En svårighet kan vara att en del barn har kommit längre än 

andra i sin utveckling, till exempel sina fysiska, motoriska, sociala och språkliga 

färdigheter. Det gör att många lärare måste anpassa sitt arbetssätt genom att variera och 

individanpassa för barnens olika behov (Eliasson & Kazamaki Ottersten, 1994, s.25).  

Liberg (2010) har genom fallstudier av enskilda barns literacyutveckling studerat 

språkutvecklingen hos barn. I boken beskrivs yngre barns talspråkliga och skriftspråkliga 

utveckling. När de vuxna läser, samtalar och skriver med barn är de förebilder för 

barnen. Barn kan ifrån varierande situationer känna igen olika ord, vilket kallas 

situationsläsning. Sådan form av läsning utvecklas senare till att barnet kan förstå det här 

orden i en mängd olika kontexter. Detta benämns som logografisk läsning. Skrivandet 

börjar med att barnen skriver krumelurer eller olika mer eller mindre bokstavliknade 

tecken. Denna form av förberedande skrivande kan namnges som preskrivande. Barnen 

lär sig uppfatta och känna igen viktiga ord i sin omgivning samt försöker sedan efterlikna 

dem endera genom att direkt skriva av eller att skriva dem ur minnet. Dessa två sätt av 

skrivande kan kallas situationsskrivande respektive logografiskt skrivande (Bjar & Liberg, 

2010., s.230). Under barnens förskoleperiod utvecklas barnets tidiga skrivpraktiker. 

Dessa är en del i socialiseringsprocessen, vilket utgör ett mer utvecklat skrivande i 

skolåldern.  

Förskoleklassen som gränsland mellan förskola och skola 

I artikeln Skolförberedelse i förskoleklass Att vara lärare-i-relation i gränslandet analyserar Persson 

och Ackesjö (2010) hur lärarna i förskoleklassen förhåller sig till sitt uppdrag att 

förbereda barnen inför kommande verksamheter. Huvudtemat i artikeln handlar om hur 

det kan vara att vara lärare i ”gränslandet” mellan förskolan och skolan det vill säga i 

förskoleklassen. Ett ”gränsland” som existerar på grund av verksamheternas skilda 

traditioner och positioner i utbildningssystemet. I ”gränslandet” skapas och konstrueras 

en institutionell identitet genom pedagogisk praktik och lärarnas berättelser om denna 

praktik. I utbildningssystemet har förskoleklassen blivit en särskild skolform mellan 

förskolan och skolan. Det gör att lärarna i förskolklassen måste förhålla sig till både 

förskoletraditionen och till uppdraget att förbereda barnen inför skolan. Persson & 

Ackesjö vill i sin studie ta reda på om förskoleklassen är ”skolifierad” eller inte (Persson 

& Ackesjö, 2010, s.142-143). 

Det finns sedan 10 år tillbaka en egen skolform för sexåriga barn, förskoleklassen. 

Verksamheten är inte obligatorisk men tillhör skolans läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet. Många av lärarna är förskollärare som tidigare har arbetat i förskolan. 

Genom att förskolereformen genomfördes så har de bland annat fått i uppdrag att föra 

in förskolans pedagogik i skolan. Både i den politiska som pedagogiska retoriken 

framhålls därför att förskoleklassen ska fungera som en slags bro mellan förskolan och 

skolan. Forskningsresultat och utvärderingar visar att förskoleklassens verksamhet är på 
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väg att ”skolifieras”. Förskoleklassen är en plats i utbildningssystemet som konstruerades 

via en politisk reform 1997. Den tillkom genom ett beslut under 1990-talet rörande 

huruvida den obligatoriska skolan skulle utökas till tio obligatoriska år eller inte (ibid., 

s.143-144). 

Tillkomsten kan ses som ett sätt att föra samman de politiska viljor som var för och emot 

en utvidgning. Verksamheten skulle inte vara varken en skolverksamhet eller en 

förskoleverksamhet. Verksamheten skulle bedrivas utifrån förskolans förhållningssätt till 

kunskap och lärande. På så vis skulle förskolepedagogiken bli ett fundament för bryggan 

mellan förskola och skola. Den viktigaste och mest uttalade intentionen med 

förskoleklassen är att verksamheten ska grundas i lärarnas förskolepedagogiska 

förhållningssätt och att denna förskolepedagogik i och med förskoleklassens införande 

ska färga av sig i skolan. Förskolans ledord ”att sätta barnet i centrum” är ett 

förhållningssätt som skolan ska utveckla. Förskollärare problematiserar skillnader i lärares 

förhållningssätt i förskola, förskoleklass och skola. Centralt anser många lärare i 

förskoleklassen att de är närmare barnen och att de undervisar på ett annat sätt än lärarna 

med ämnesfokusering i skolan, samt att de i förskoleklassen utgår från barnens tankar 

och frågor snarare än vad som är rätt eller fel (ibid., s.142-144). 

Empirin i studien grundar sig på samtal med 14 verksamma och före detta verksamma 

förskoleklasslärare. I form av dialogseminarier har lärarna i tre grupper träffats vid tre 

tillfällen per grupp för att samtala om sitt professionella liv och arbete. Tre teman har 

legat som grund för seminarierna: 

 Läraridentiteter i förskoleklassen, som ett gränsland mellan förskolan och skolan. 

 Läraridentiteter i förskoleklassen, i samverkan med förskolan och skolan. 

 Läraridentiteter i förskoleklassen, i förhållande till styrande direktiv 

 (Ibid., s. 149).  

Persson & Ackesjös roll i arbetet med seminarierna blev att vara medresenärer. Som 

medresenär kan man sitta tyst och ta del av lärarnas reflekterande och diskuterande, men 

även bidra med egna reflektioner och delge nya perspektiv som kan ge upphov till nya 

frågor hos lärarna. Forskarnas roll var även att vara passiv och aktiv i olika avseenden. 

Under arbetet använde man ljudupptagning, det skrevs fältanteckningar, protokoll och 

deltagarna fick läsa, skriva egna texter och föra dialoger i grupper (ibid., s.150). 

Samtliga nio seminarieträffar transkriberades inför analysprocessen. Man samlade även in 

deltagarnas egna texter för analys. Empirin som konstruerades under dialogseminarierna 

blev mycket omfattande (ibid.). 

Resultatet bygger på lärarnas gemensamma diskussioner och individuella reflektioner, 

samt lärarnas egna berättelser.  Det är berättelser om skolförberedelse som ett arbete i 

relation till och med att barnen börjar förskoleklass som har analyserats och refererats i 

denna artikel. Förskoleklassen med sin placering i utbildningssystemet befinner sig i ett 

spänningsfält mellan tillvaro- och framtidsorientering. Förskolans barncentrerade 

förhållningssätt ska harmoniseras med uppgiften om att förbereda barnen inför deras 

skolgång i ett kort perspektiv och att de ska bli aktiva samhällsmedborgare i ett långt 
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perspektiv. Persson & Ackesjö tolkar det som att lärarna förhåller sig till detta uppdrag 

genom att se sig själva som ”lärare-i-relation”. Lärarna ser arbetet i förskoleklassen som 

en ständig inskolning till skolan. Detta gör förskoleklassen till ett ”gränsland”. 

”Gränslandet” mellan förskolan och skolan upprättas genom att lärarna avvisar formell 

vuxenstyrd undervisning och placerar sig själva i mellanrummet, i ”gränslandet” mellan 

förskolans och skolans kunskapsorientering (ibid.). Ur ett förskoleperspektiv på 

förskoleklassen som ”gränsland” förbereds barnen i förskolan inför den kommande 

kontakten med förskoleklassen. Förskolan ses som en ständig inskolning till 

förskoleklassen och barnen ska under åren i förskolan förberedas och lära sig viss 

kunskap för att kunna bemästra den kommande förskoleklassen.  

Teoretisk ansats 

Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i Ackesjö och Perssons syn på lärarna i 

förskoleklassen som lärare i ett ”gränsland” mellan förskoleverksamhet och skola, samt 

att förskolans verksamhet utformas för att förbereda barnen för överlämningen till detta 

”gränsland”. Det särskilt relevanta i detta sammanhang är att förskoleklassen är en 

verksamhet som mer och mer håller på att ”skolifieras” och alltmer liknar skolan med 

dess strukturerade aktiviteter, samt vad detta innebär för samverkansarbetet med 

förskolan.  

Lärare i förskoleklassen är ofta utbildade förskollärare och rekryteras från förskolan. I 

förskoleklassen måste barnen göra saker på rätt sätt och i rätt ordning. Barnen är i en ny 

värld där de förväntas prestera och bemästra förskoleklassens verksamhet. De ökade 

kraven i förskoleklassen att alltmer likna skolans verksamhet har gjort att skolstarten för 

barnen sker mellan förskolan och förskoleklassen. Flera forskare som genomfört 

liknande studier som Ackesjö och Persson stödjer detta antagande. Barnen i förskolan 

ges mer utrymme till lek och egna intressen medan de i förskoleklassen läggs mer fokus 

på ämnena.  

Miljön och lokalerna i förskoleklassen upplevs ofta av barnen som annorlunda i 

jämförelse med hur miljön ser ut i förskolan. I förskoleklassen är inte leken längre i 

centrum. Lek och lärarledda uppgifter och skolans värderingar styr verksamheten. 

Lokalerna är uppbyggda med whiteboardtavla, bänkar och stolar. Leksaker och fria ytor 

för spontan lek finns i mindre utsträckning. Aktiviteterna i förskoleklassen planeras efter 

en modell som liknar skolans lektionsuppdelning, det vill säga dagen är uppdelad i 

förutbestämda aktiviteter i en bestämd ordning med uppehåll mellan de olika 

aktiviteterna (ibid., s.144). I förskolan är lokalerna anpassade för lek och spontana 

aktiviteter, material och leksaker finns lättillgängligt för barnen.  

Forskning visar att det finns en rad svårigheter ur ett barnperspektiv, barnen får tidigt 

lära sig att saker ska göras på rätt sätt och man ska vara både stilla och tyst i den nya 

verksamheten. Barnen upplever det som jobbigt och lärarna har svårt att hitta en balans 

mellan lek och lärande i aktiviteterna. Lek och lärande är så att säga två skilda moment i 

förskoleklassen (ibid., s.145). Förskolan arbetar varierat med lek och planerad 
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verksamhet i den dagliga verksamheten. Leken har en betydande roll och barnen inbjuds 

ofta till spontana lekstunder.  

Förskolan och skolans traditioner skiljer sig åt och ska mötas i förskoleklassen. Samhället 

har gett olika mandat till de olika verksamheterna, det har gjort att verksamheterna har 

utvecklats åt skilda håll. Verksamheterna har utvecklat skilda makt- och styrkeförhållande 

i jämförelse med varandra.  Skolan har av tradition framhållit kunskapsutveckling medan 

förskolan framhållit omsorg och barnets sociala och emotionella utveckling. I förskolan 

tänker man på barnet som natur medan man i skolan ser barnet som kunskaps- och 

kulturåterskapare (ibid., s.146).  

En kombination av perspektiven gränslandsteorier och relationella teorier ger en 

möjlighet till att skapa förståelse om lärarnas gränsmarkerade processer och dels om 

innebörden i dessa processer (ibid., s.148-149). Förskoleklassens plats i 

utbildningssystemet innebär att uppdraget blir tydligt framtidsorienterat där lärarna ser 

verksamheten som en ständig inskolning till skolan. Att framställa sig som lärare-i-

relation blir således en gränsmarkering i jämförelse med lärarna i förskola och skola 

(ibid., s.160-161). 

Inom ramen för gränslandsperspektivet för relationen mellan förskola och förskoleklass 

ska förskolan förbereda barnen för den kommande skolifierade verksamheten i 

förskoleklassen och därefter i skolan. Det sista året i förskolan behöver barnen få en 

introduktion som leder dem till förskoleklassens ordning och regler. Med stöd av 

förskollärarna får barnen träna sig inför förskoleklassen. Det sista året på förskolan får 

barnen besöka kommande verksamheter och på så vis se vad förskoleklassen kan handla 

om och vad överlämningen innebär.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera förskollärarnas syn på samverkan mellan förskola 

och förskoleklass i två olika rektorsområden i samma stad, och mer specifikt hur man 

uppfattar överlämningen mellan de olika verksamheterna och vilken roll förskolebarns 

språkutveckling spelar för denna överlämning. 

Frågeställningar: 

 Hur uppfattar förskollärare pedagogers arbete i förskolan för att främja 

samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola?  

 Hur karaktäriserar förskollärare överlämningen från förskola till förskoleklass? 

 Hur upplever förskollärarna överlämningen från förskola till förskoleklass? 

 Hur beskriver förskollärare de sätt och metoder som pedagoger i förskolan 

använder för att främja barns språkutveckling inför överlämning till 

förskoleklassen? 

 Kan eventuella skillnader identifieras mellan de båda rektorsområdena med 

avseende på samverkansarbete? 
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Metod 

I metodkapitlet görs en presentation av studiens tillvägagångssätt. Här beskrivs vilken 

metod som använts som utgångspunkt i studien, vilka urval som gjorts, intervju som 

metod, de forskningsetiska principerna samt studiens noggrannhet och tillförlitlighet. 

Metod för datainsamling 

I denna uppsats föll metodvalet på intervju som metod. Som stöd till intervjuerna har vi 

skapat en intervjuguide. Intervjuer kan ge precisa svar på de frågor som finns om 

samverkan mellan förskola och skola som frågeställningarna innehåller och som behöver 

besvaras. Intervjuns fördelar är att den kan avtäcka komplexiteten i den intervjuades 

erfarenheter och uppfattningar. En intervju kan lyfta fram olika aspekter av och belysa 

samband mellan erfarenheter och uppfattningar hos en individ. Den är som regel 

utforskande och upptäckande som metod. 

 I en intervju skapas ett personligt samtal med den som intervjuas och forskaren kan vara 

flexibel i sitt arbete genom att ställa frågor till den som intervjuas i den ordning som 

passar för tillfället. Uppföljningsfrågor kan med fördel ställas för att få fram ett mer 

innehållsrikt svar. Med direkta frågor och tolkande frågor kan forskaren styra in intervjun 

på det ämne den ska handla om samt för att stämma av om man inte uppfattat det den 

intervjuade sagt. Genom att använda tematiska frågor som är öppna och breda kan man 

få ut mycket information med ett brett innehåll. Intervju som metod är en kvalitativ 

metod att använda 2. Syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka 

karaktärer och egenskaper hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidsson, 2011, s.82).  

I uppsatsen kommer en halvstrukturerad intervju att användas. Den struktureras efter 

frågeställningarna. Den har flera huvudteman följt av underteman, vilket ger struktur. 

Det är en flexibel arbetsgång. Det kan ge flyt och skapa ett naturligt samtal utifrån 

forskarens intervjuguide 3Under intervjuerna måste forskarna klargöra att de undersöker 

det de ämnat undersöka vilket innebär att forskningen ska ha god validitet. De måste 

även se till att undersökningen utförs på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att den har god 

reliabilitet (ibid., s.102). Inför intervjun kommer frågorna i intervjuguiden att prövas på 

annan person i en pilotstudie.  

                                                 
2 Danielsson, Anna (2013-02-03) Intervjun som metod Föreläsning Uppsala Universitet. 

3 Danielsson, Anna (2013-02-03) Intervjun som metod Föreläsning Uppsala Universitet. 
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Urval 

Inför valet av intervjupersoner till denna studie har tio förskolelärare från tio förskolor i 

stadsdelen valts ut. Det var inte lätt att hitta förskolor med informanter som kunde eller 

ville ställa upp på intervju. Vi valde att hålla oss inom stadsdelen för att dessa förskolor 

var mest tillgängliga och närliggande. Vi tog även hänsyn till tid och möjlighet för att 

kunna få till ett möte. Vi kontaktade förskolorna via telefon och bokade på så sätt 

passande tid för möte.  

Studiens deltagare 

De fem informanterna i den norra stadsdelen har varit verksamma sedan 1981, 1975, 

2008, 1970 och 2003. Deras tidigare erfarenheter innan arbetet som förskolelärare har 

varierat. De har arbetat i affär, på restaurang, någon har tidigare arbetat som lokalvårdare, 

medan en annan varit barnskötare och någon arbetat inom vården. Inom den nuvarande 

verksamheten har de varit verksamma i 38 år, 22 år, 17 år, fem år samt ett år. 

Hur länge förskollärarna i den södra stadsdelen har varit verksamma skiljer sig åt. 

Somliga har arbetat drygt 20 år och andra endast ett fåtal år. Deras tidigare 

arbetserfarenheter skiljer sig inte nämnvärt. Flera av dem har tidigare innan de utbildade 

sig arbetat inom barnomsorgen på olika sätt, inom vården, studerat samt inom sjöfart. 

De har arbetat olika länge i den verksamhet de idag arbetar i. Vissa har varit där länge, 

sedan de utbildade sig och några andra endast något år. 

Genomförande 

Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie. Detta gjorde vi för att undvika 

missförstånd och för att veta att intervjuguiden ger svar på det som vi ville undersöka. 

Intervjuerna har genomförts tillsammans på så sätt att vi både har gjort fem intervjuer 

var på tio olika förskolor.  En av oss har således ställt frågor och den andra har deltagit 

genom att anteckna de uppgifter som informanterna har lämnat. Den som har fört 

anteckningar har endast antecknat och inte lagt några personliga värderingar eller 

kommentarer till intervjun. Denna metod valdes därför att intresse fanns att få ta del av 

olika verksamheter och pedagogers erfarenheter och kunskaper kring ämnet samverkan.  

Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna har vi genomfört individuellt och de karaktäriseras som intervjuer på 

förskolor i norra respektive södra stadsdelen. Under bearbetningen och analysen valdes 

att individuellt analysera vardera fem intervjuer för att kunna jämföra de båda 

stadsdelarna. Då stadsdelarna är indelade i två olika rektorsområden ville vi undersöka 

om de båda rektorsområdena skilde sig åt och hur man arbetar kring överlämningen 

mellan förskolan och förskoleklass utifrån förskollärarnas synsätt.  Den insamlade 

empirin gicks igenom individuellt. I en analys av intervjuer bedömer man värdet av sina 

källor och ”lägger ett pussel” av intervjusvaren (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
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Wängnerud, 2012, s. 269). Vi har använt vad som har kallats för väsensmetoden, som inte 

används för att separera olika aspekter utan för att upptäcka det centrala av ett fenomen 

bland flera intervjupersoner, det vill säga en form av en gemensam nämnare (ibid., s. 

274).  

Ett annat sätt att beskriva denna analysmetod är meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) 

medför meningskoncentrering att det som sagts under intervjuerna formuleras mer 

precist. Vi koncentrerar långa meningar och uttalanden till kortare uttalanden med 

djupare innebörd och mindre antal ord. Detta sätt att koncentrera meningar innebär att 

vi har kunnat förenkla större intervjutexter till kortare och koncisare formuleringar 

(Kvale, 1997, s.174).  

I arbetet med jämförelse av intervjuerna skrevs intervjuerna ut och gicks igenom 

grundligt. I den jämförande analysen studerades likheter, skillnader och mönster.  

Etiska aspekter 

Studien berörs av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som innebär att forskningen ska vara 

relevant och betydelsefull för samhället (Vetenskapsrådet, u.å.). Enligt riktlinjerna finns 

det fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska frågor. Forskningsetik styr således till 

att klargöra hur forskare bör handla i sin verksamhet och gå tillväga på bästa sätt. Under 

hela forskningsprocessen är forskningsetik aktuellt. Det vill säga inför - under - och efter 

undersökningen. 

De etiska kraven som är viktiga i en samhällsvetenskaplig studie som berör denna studie 

är: Informationskravet har använts på så sätt att lärarna har informerats om hur 

undersökningen genomförs i stora drag, syftet med undersökningen, de metoder som 

kommer att användas, de följder och risker som forskningen kan komma att medföra, 

vem som är forskningshuvudman och att deltagandet i undersökningen är frivilligt och 

att lärarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet, vilket innebär att lärarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Vi har inhämtat lärarnas samtycke. Lärarna har heller inte utsättas för 

påtryckning eller påverkan. Konfidentialitetskravet medför att uppgifter om alla i 

undersökningen, ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi 

har förvarat informanternas intervjusvar så att ingen obehörig har kunnat ta del av dem. 

Uppgifter skall lagras på ett sådant sätt så att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. Informanterna har inte nämnts vid namn utan vi har försett varje 

informant med en siffra. Utifrån nyttjandekravet har uppgifter insamlade av enskilda 

personer endast användas för forskningsändamål. Att lämna ut uppgifter kan röja person 

eller verksamhet (ibid.).  
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Resultat och analys  

Resultat av intervjuer i norra stadsdelen 

Med intervjuguiden som stöd har Marie genomfört fem intervjuer på fem olika förskolor 

i norra stadsdelen. Intervjuerna började med bakgrundsfrågor till informanterna för att få 

igång ett samtal. Sedan ställdes huvudfrågor om samverkan, överlämningar, sekretess och 

språkutveckling. 

Förskolan och skolans uppdrag 

Informanterna ser på förskolan och skolans uppdrag som att förskolan är en plats där 

barnen ska lära sig samspela med andra barn. De får träna på turtagande och 

verksamheten skall leda till ett utvecklande utan föräldrarna. Förskollärare 1 menar på att 

det finns skrivet vad som ska göras men att tiden till reflektion över att se om målen 

uppnås eller inte är för kort. Dock anser informanten att målen oftast uppnås utan att 

man behöver reflektera över dem. En informant menar att förskolans uppdrag är bland 

de viktigaste, för det är här grunden för framtiden byggs. Förskollärare 1 berättar: I 

förskolan lär sig barnen för hela livet, det är här som grunden läggs. Barnen lär sig aldrig lika mycket 

som de gör på förskolan.  

Vidare säger förskollärare 2 att uppdraget har vuxit i och med läroplansfokus vilket 

denne anser som något bra. Tydligheten på vad som ska göras finns och det blir också 

gjort. Men detta tar även fokus från föräldrarna och informanten menar att förskolan 

ibland upplevs som bättre för barnen än föräldrarna själva. Förskollärare 3 menar att 

man i förskolan packar ryggsäcken för barnen på ett lärande, roligt och lekfullt sätt. 

Förskollärare 3 uttrycker: Som pedagog behöver jag lyssna in barnen, deras behov och intressen. Jag 

stödjer dem i deras utveckling och ska finnas för att ge barnen de rätta verktygen efter deras behov och 

förutsättningar. Det gäller som pedagog att vara levande och kunna fånga in barnens 

intressen. Målen uppfylls i efterhand utan att man behöver tänka på det och denne menar 

att skolan är för skolig för barnen i sexårsåldern. 

Samverkan  

Samverkan och överlämning på förskolan innebär enligt förskollärare 1 att barnen ska få 

lära känna kommande lärare i förskoleklassen. Detta kan ske genom att barnen får äta 

mat i matsalen samt att de en gång i veckan har gymnastik i gymnastiksalen. Föräldrarna 

är de som följer med vid överlämningar då pedagogerna inte har tid och möjlighet 

eftersom barnen placeras i olika skolor. Tidigare hörde det till pedagogernas uppgift. 

Förskollärare 4 menar att det inte finns någon större samverkan mellan förskolan och 

förskoleklassen. Förskollärare 4 säger: Det hade varit bra om samverkan mellan de olika 

verksamheterna hade fungerat bättre. Jag tror att det verkligen skulle gynna barnen och även 

pedagogerna. Förskollärare 5 berättar att man tidigare hälsade på i skolan men att man 

numera inte har tid och möjlighet till det. Nu förtiden samtalar man med barnen om det 
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vet vilken förskoleklass de ska gå i och om de vet vilken lärare de kommer att ha. 

Förskollärare 5 nämner att samverkan ska vara som en bro emellan förskolan och 

förskoleklassen. Denne tar upp att samverkan nästan är obefintlig, det är bara en kort 

beskrivning av verksamheten. Förskollärare 5 uttrycker: Vi har länge försökt att utöka 

samverkan men förskoleklassen är inte lika intresserade av ett samarbete. 

Överlämningar 

Vid överlämningar så intervjuas barnen av pedagoger och svaren följer sedan med 

barnen upp i förskoleklassen. Frågor i denna intervju kan exempelvis vara följande: Vad 

gillar du att leka med? Vad är du bra på? Vad är du rädd för? Vad vill du lära dig? Intervjuerna 

kan ge kommande lärare information om det enskilda barnets intresse och personlighet. 

Det kan vara bra för läraren inför mötet med barngruppen. Vid överlämningar anser 

pedagogen att det är viktigt att skolan får relevant information om barnet. En av 

pedagogerna menar att mer samverkan hade varit bra för alla parter, det hade gagnat 

barnen men även varit en hjälp för pedagogerna. Förskollärare 1 menar att 

överlämningar handlar om barnen och deras ryggsäckar, vilka erfarenheter de fått med 

sig sedan tidigare, sånger de sjungit och ramsor de läst. Pedagogen menar att 

kommunikationen har blivit bättre. Förskollärare 1 säger: Tidigare talade man nästan inte alls 

med varandra, utan överlämningen skedde utan någon större kommunikation. Numera träffas man 

under flera möten för att samtala om barnen och deras behov.  Pedagogen lämnar över ett papper 

som berättar om gruppen i stort, vad de gjort och lite hur gruppen fungerar. Innan 

överlämningarna sker är det bra om barnen får träffa sina kommande lärare och se 

varandra så att de kan skapa sig en bild av vem de kommer att ha kontakt med i den nya 

förskoleklassen.  

Överlämningar för förskollärare 2 innebär att man rapporterar en del saker muntligt 

medan man även skickar med ett papper på hur gruppen är, vad de gjort och hur den 

fungerar. Det kan till exempel vara vilka sånger och lekar som barnen kan och är vana 

med. Speciella frågor och behov tas med specialpedagogen. Föräldrarna är de som följer 

med barnen vid överlämningar då barnen ska till många olika skolor. Detta anser 

pedagogen är bra för då får föräldrarna möjlighet att skapa sig en bild av den kommande 

verksamheten och en bild av sitt barns vardag. Det är viktigt att det vid överlämningar 

finns en öppen dialog och att den röda tråden finns med då barnen tillbringat fem år i 

den tidigare verksamheten.  

Förskollärare 4 berättar att barnen ibland leker på skolgården för att komma i kontakt 

med skolvärlden. Vi försöker hinna med att besöka skolgården flera gånger under vårterminen, vi 

skulle önska att vi även hade möjlighet att få ta del av verksamheten och lokalerna så att barnen får 

bekanta sig med dem. Det tror jag skulle göra barnen än mer trygga inför höstterminen. Även här 

skickas det med information i form av ett papper över vad gruppen har gjort tidigare och 

hur gruppen fungerar. Det är föräldrarnas uppgift att följa med vid överlämningar och 

det anser pedagogen vara bra då de skapar sig en bild av verksamheten. Barnen får även 

innan överlämningen träffa personalen från förskoleklassen och detta är ett positivt 

möte.  Förskollärare 5 berättar att barnen får hälsa på i skolan för att äta mat i matsalen 

de bekantar sig också genom att de har gymnastik i gymnastiksalen. Föräldrarna följer 
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med barnen vid överlämningen och får då en bild av barnens kommande verksamhet. 

Pedagogerna i förskolan intervjuar barnen och svaren på intervjun lämnas med till 

kommande lärare. Det finns idag en mall för hur man ska agera vid överlämningar och 

denna fungerar på ett bra och tillfredställande sätt. I denna finns uppgifter om vad 

barnen arbetat med exempelvis vilka sånger man sjungit eller kan och vilka lekar barnet 

tycker om, är duktiga på eller har behov av att få göra.  

Förskollärare 5 anser att barnen förbereder sig bra själva. De vet ofta vart de ska och 

vem de ska ha som lärare. Detta tror denne beror på att barnen har besökt skolgården 

och även fritidspersonalen. Innan de ska börja förskoleklass har de gjort tre besök i 

förskolans regi. Förskollärare 3 berättar att barnen ofta är redo för nya utmaningar men 

att förskoleklassen ska innefatta lek. Barnen får även hälsa på i skolan och se hur det ser 

ut där de senare ska börja. Föräldrarna följer med barnen på skolbytardagen. Det är en 

dag då barnen är i skolan och ser hur det ser ut samt äter mat i skolmatsalen.  

Förskollärare 4 nämner att barnen pratar mycket om hur det är att gå i skolan och vad de 

ska göra där. Det är ett sätt för barnen att förbereda sig inför att börja skolan. Barnen 

förväntar sig olika saker inför skolstarten. Det är bra med besök så att barnen kan skapa 

sig en bild av verksamheten de ska börja i. De besöker även skolgården och leker där för 

att bekanta sig med området. Förskollärare 5 berättar att man gör en presentation av 

barnet och dess förmågor vid överlämningen. Denne berättar också om skolbytardag då 

barnen får chans att hälsa på och äta i skolan. Vidare berättar denne att föräldrarna har 

en viktig roll och har det yttersta ansvaret för sina barn. Med barnen följer en skriftlig del 

där det står kort om vem barnet är med sina vanor och sitt bagage samt vilka styrkor 

barnet har, detta så att den nya läraren kan skapa sig en uppfattning av vem barnet är. 

Det berättas också vad gruppen har gjort och vilket arbetssätt gruppen är van att arbeta 

efter. 

Alla fem informanterna uppger att de tycker att samverkan hade kunnat utvecklas och 

fungera på ett mer tillfredsställande sätt. Det vill säga att mer tid till samverkan, fler 

besök i förskoleklassen och mer dialog mellan pedagogerna i de båda verksamheterna. 

Att kontakten med förskoleklassen hade kunnat vara bättre med mera fortlöpande 

kontakt och en dialog om den pågående verksamheten.  De fem har alla olika erfarenhet 

kring samverkan, någon har aldrig varit med om någon samverkan medan vissa arbetat 

mer med detta. Alla informanterna följer en utarbetad överlämningsblankett vilket gör 

arbetet lättare och mera jämlikt. Blanketten talar om hur barngruppen är och hur de har 

arbetat och vad de har arbetat med. Förskollärare 2 berättar: Det är bra att det finns en 

blankett som man kan förhålla sig till, då vet man vad som är viktigt att ta upp kring barnen. 

Ingenting missas och man kan känna sig säker på att allt som behöver tas upp kommer med. 

Informationen gäller inte det enskilda barnet utan då finns en sida två som fylls i om 

barnen har några särskilda behov i samråd med specialpedagogen.  Förskollärare 4 säger 

att det vid överlämningar är viktigt att lyfta barnets starka och positiva sidor samt att 

föräldrarna är viktiga vid överlämningen då de känner sitt barn bäst och det är bra att de 

kan ha en inblick i verksamheten där barnen befinner sig.  
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Sekretess 

Sekretessen och informationen som lämnas över till kommande lärare, berättar 

förskollärare 1, sker genom skriftlig rapportering. Där tas det upp vad gruppen har gjort 

och hur de har arbetat, även om det finns personlig information lämnas denna skriftligt 

över. Det som överlämnas ska alltid godkännas av föräldrarna innan, så att föräldrarna är 

med på vilken information som kommer att följa med barnet. Förskollärare 2 uppger att 

det är av största vikt att tänka på vad som behöver sägas och vad som gagnar barnet samt 

att föräldrarna ska godkänna det som tas upp kring barnet. Det är viktigt att tänka på vad 

man säger, att inte prata för mycket och över barnens huvud. Endast det som är väsentligt och hjälper 

barnen behöver nämnas. Allt måste godkännas av föräldrarna eller vårdnadshavare. Förskollärare 2 

berättar också att de har tystnadsplikt och att de måste tänka på vad de skriver. Man 

måste tänka på vilka ord man väljer så att det blir goda råd och inte en stämpel som 

barnen får. Vid överlämningen berättas även hur de har arbetat på förskolan och vilka 

arbetssätt som passar barnen bäst.  

Förskollärare 4 nämner att de på båda ställena finns sekretess, det som sägs ska stanna 

vid dem det berör. Det är även viktigt att tänka på att inte säga mer än vad som är 

nödvändigt, de nya pedagogerna ska få möjlighet att skapa sig en egen bild av barnet och 

inte ha några förutfattade meningar. Förskollärare 5 berättar om att de skickar med ett 

papper med information, i detta papper ingår utvecklingsstödjande insatser. Denne 

informant vet inte vad lagen mellan förskola och skola innebär men vet att det finns lagar 

på båda ställena men inte hur de är sammankopplade. Barnavårdscentralen och 

skolhälsovården samtalar och det lämnas över journalanteckningar på barnen. Om det 

finns kontakt med socialtjänsten så finns det även ett papper med konsultation, dessa 

papper lämnas över under sekretess.  

Språkutveckling 

Förskollärare 1 berättar om att de använder sig av sånger, rim, ramsor, samtal och 

planscher för att stimulera barnens språkutveckling. De samtalar runt olika ämnen för att 

ge barnen ett bidrag för vidare språkutveckling, exempelvis är matematik väldigt 

beskrivande. Barnen ska få utöka sitt ordförråd och ges möjlighet till utveckling av sitt 

språk. Genom att de använder sig av TRAS- tidig registrering av språkutveckling får de 

en indikation på vad de behöver arbeta mer med och vad de främst behöver fokusera på. 

Intresset för skrivning finns oftast tidigt hos barnen, de kan ha äldre syskon som skriver 

och blir på så vis inspirerade att vilja kunna skriva själva. Då har förskolan ritböcker som 

de linjerar upp så barnen kan låtsatsskriva. Förskollärare 1 berättar: Barnen tycker om att få 

låtsatsskriva, de känner sig både stora och duktiga då. Förskolan arbetar även med 

bokstavsburkar där varje bokstav har sin egen burk där man kan lägga ner något som 

börjar på den bokstaven, på så vis öppnar man ögongen för att det finns en mängd olika 

saker som börjar på samma bokstav. Genom leken så blir språkutvecklingen spännande 

då man även använder sig av sagor och spelar spel. Barnen får öva sig på samspel med 

andra barn, utveckla sitt språk och sin förmåga att kunna kommunicera. 
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Förskollärare 2 nämner att de främjar barnens språkutveckling genom samtal, sång, 

läsning, rim, språklådor, spel, lek och sorteringsövningar. Det är viktigt för pedagogen att 

tänka på att benämna det barnen gör, men även att tänka på hur de talar. Förskollärare 2 

säger: Att benämna och förtydliga när barnet lägger dockan i vagnen och säger dockan sova vagnen 

exempelvis genom att säga nu lägger du dockan i vagnen så att den kan sova.  Om barnen inte har 

den ”normala” språkutvecklingen tar pedagogerna hjälp av en talpedagog. Barnen kan ha 

tidigare erfarenheter kring skriftspråket, då främst från äldre syskon som redan går i 

skolan. De arbetar även med vem som börjar på vilken bokstav, detta så att barnen ska 

kunna koppla ihop bokstaven med ett namn. Några barn läser redan och detta inspirerar 

ofta de andra barnen till att vilja lära sig att läsa. Barnen försöker även att skriva sina 

namn, de går efter sina namnskyltar och försöker på så vis teckna av sina namn. 

Förskollärare 3 menar att de arbetar med språkutveckling hela tiden i förskolan. De tar 

också hjälp av tecken som stöd, detta för att det då finns både ord och bild. De använder 

sig också av bokstäver, rim och ramsor. I lekhallen på förskolan finns hela alfabetet både 

i versaler och gemener med bilder till. De sjunger mycket på dagarna och främjar barnens 

språkutveckling.  De barn som har äldre syskon vill ha skrivböcker med linjer så att de 

också får möjlighet att skriva på dagarna. Barnen tycker om att teckna av sitt eget namn 

från lappar. Denna pedagog menar att det är viktigt att samtala om vad som sker under 

dagen, genom talet får barnen en rik språkutveckling. Genom att forma ord, höra andra 

tala och förstå innebörden i ord utvecklar barnen ett rikare språk. På förskolan använder 

de sig av TRAS men också av Start och Stegvis som är ett material med känslor. Där får 

barnen bekanta sig med en rad olika känslor som de kan ha användning för senare. Det 

vill säga hur det kan kännas för någon annan när denne är ledsen, arg eller glad. 

Förskollärare 3 säger: Att arbeta med Stegvis gör att barnen lättare kan läsa av varandra och de 

kan sätta sig in i vad andra känner. Ofta frågar pedagogen om barnen kommer ihåg en viss 

känsla, exempelvis ledsen, kommer du ihåg när du var ledsen. Detta så att barnen får 

tänka efter och så att de kan få en förnimmelse av att det aldrig är roligt om någon är 

ledsen. På måndagar har förskolan sångstund och efter maten läser de alltid saga.  

Förskollärare 4 berättar att de arbetar med barnens språkutveckling främst genom sånger, 

sagor, ramsor och så läser de mycket ihop med barnen. Intresset för att läsa finns ofta 

hos barnen, det kan börja med att de till exempel vill läsa vad det står för intressant på 

mjölkpaketet. Förskollärare 4 uppger: Barnen inspireras av de roliga bilderna på mjölkpaketet och 

vill veta vad det står. Då läser vi tillsammans och samtalar runt informationen som står på paketet. 

Barnen övar på att skriva sina namn och veta vilken bokstav som de andras namn börjar 

på. De tränar på att räkna och pedagogerna på förskolan bekräftar barnen genom att säga 

det barnen sagt igen. På förskolan finns det sångpåsar som pedagogerna använder sig 

utav, men det gäller att kunna ta användning av det material som finns i verksamheten 

och kunna hitta på något utifrån det. Pedagogerna lär barnen att det finns en viss rytm 

eller ”gung” i språket, som kan vara bra att känna till. Barnen på förskolan tränar sin 

språkutveckling genom att lägga pussel och spela spel med varandra. 

Förskollärare 5 tar upp att de arbetar med barnens språkutveckling på samlingen genom 

sånger och musik. Denne nämner att det är viktigt att tänka på att inte använda 

slanguttryck, då barnen inte ska lära sig slangen utan det riktiga språket. Det är viktigt att 
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pedagogen tänker på att utveckla det barnen säger till längre meningar. Barnen ska ges ett 

rikt och levande språk bland annat genom sagopåsar, böcker och genom att prata, prata 

och prata.  

Barnen har goda erfarenheter av läsning och många gånger kan de sagor utantill, genom 

sagopåsar kan barnen själva berätta sagor, det märks att intresset finns. Förskollärare 5 

nämner Några av våra barn har kommit längre än de andra i sin språkutveckling. De kan läsa 

enklare texter och berättelser. På förskolan finns en mängd böcker och sagopåsar så barnen 

ges möjlighet till att återskapa sagorna genom material. Det är viktigt att som pedagog 

involvera barnen i sagan, de får då ett ytterligare intresse för sagan och kan lättare 

komma ihåg sagan då de själva varit med i den. Vidare berättar förskollärare 5 Barnen kan 

enkelt berätta om en saga då de själva har varit med i sagan och varit en del av den, de har skapat sig 

en bild av hur sagan är uppbyggd och utformad. De tycker om att berätta sagor för varandra och kan 

ibland även hitta på egna sagor. En gång i veckan kommer det en sagomormor och läser saga 

för de äldre barnen. På förskolan använder de sig av TRAS för att se vad de behöver 

arbeta mer med och att barnen lär sig rätt saker. I materialet TRAS finns det både tips 

och idéer som de kan ta hjälp av. Pedagogen ska tänka på att de utvecklar svaren de har 

på barnens frågor för att hitta vad de menar och vill få fram. Varje vecka arbetar man på 

förskolan med veckans tecken så att barnen får lära sig ett nytt tecken varje vecka. 

De fem informanterna anser att barnen bör vara delaktiga i ett socialt samspel när de 

slutar på förskolan. De nämner att barnen bör kunna skriva sitt namn eller åtminstone 

känna igen sitt eget namn. Barnen ska förstå att bokstäver har en mening och kan 

kopplas samman med varandra. De bör även ha kunskap om talraden, åtminstone upp 

till fem men gärna upp till tio. Barnen bör behärska de enklaste lägesorden såsom på, 

under, över, inuti och bakom. Barnen bör kunna hålla ett ordentligt bordsskick samt vara 

kapabla att klara av att sköta sin hygien på toaletten. De bör klara av att hålla sig till 

ämnet som de arbetar med för stunden och kunna vara medverkande i exempelvis 

samlingen.  

Resultat av intervjuer i södra stadsdelen 

Med intervjuguiden som stöd har Carolin genomfört fem intervjuer på fem olika 

förskolor i södra stadsdelen. Intervjuerna började med några bakgrundsfrågor om 

informanterna för att komma igång med ett samtal. Vidare hölls det en dialog med 

förskollärarna som utlöpte i de huvudsakliga frågorna. 

Förskolan och skolans uppdrag  

Förskollärarnas syn på förskolans och skolans uppdrag ser de flesta positivt på. De tycker 

att det är bra att det finns en läroplan och att den är viktig men att tiden inte räcker till 

för att kunna sätta sig in i den. Förskollärare 6 berättar: Läroplanen är ny för oss, det finns 

ingen avsatt tid för att vi i arbetslaget ska kunna gå igenom den för att kunna arbeta vidare med den. 

Men det är ändå bra att den finns då alla arbetar mot ett gemensamt mål. Förskollärarna anser att 

läroplanen är bra på så sätt att alla arbetar mot samma mål men att de ändå är fria att 

göra vad de vill med målen i sin verksamhet. Förskollärare 7 tycker att: Uppdraget är 
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komplext och att det innehåller utveckling och lärande. Uppdraget är roligt och de uppfyller fler 

strävansmål än vad förskollärarna tror. Förskollärarna anser att det till uppdraget hör att 

lära de små barnen att bli bra människor, att de ska klara livet i samhället som idag kräver 

mycket av oss människor. De vill att barnen ska lära sig att bli sociala och inte bara 

kunna alla ämnen som ingår i skolan. De anser även att det är viktigt att 

utbildningsväsendet satsar på att utbilda personal i förskolan.  

Samverkan 

En förskollärare anser att det är samverkan och samarbetet mellan personalen på 

förskolan. Samverkan anses även vara samverkansmöten, projekt och det arbetet man 

kan delge varandra mellan förskolorna och därtill även tips, råd och hjälp till exempel. I 

samverkan ingår även skolbytardagen under vårterminen. Förskollärarna anser att det 

handlar om barnen och barn med särskilda behov. Att det är viktigt att samverka för 

barnens skull. Vissa barn behöver mer tid än andra och den samverkan som man skapar 

kan främja och hjälpa barnet i den nya verksamheten. Ett barn kan fungera annorlunda i 

skolan än vad det gjort i förskolan beroende på flera orsaker.  Information om hur man 

kan bemöta barnet och hur det kan fungera i vissa situationer kan vara bra för den nya 

verksamheten att ta del av. Förskollärare 8 tycker att: Det är positivt att berätta hur man för 

barnet skull kan underlätta i vardagen, såsom var man placerar barnet, hur man förbereder barnet för 

aktiviteter och vilka barnet fungerar bra med.  Har barnet något särskilt behov kopplas 

specialpedagogen in. Samverkan anses också vara överlämningssamtal i samråd med 

föräldrar. 

Förskollärarnas erfarenhet kring arbete med samverkan ser olika ut. Förskollärarna 

saknar erfarenhet då de är nyanställd eller inte har haft det ansvaret på förskolan. Andra 

svarar att det har lite erfarenhet och att det tyvärr inte finns så mycket samverkan. 

Gemensamt för alla fem förskolor är att de har en mall eller en överlämningsblankett 

som används vid överlämningen av barn från förskolan till förskoleklassen. Det innebär 

att uppgifter om själva verksamheten redovisas. Det vill säga vad man gjort och arbetat 

med i verksamheten. Informationen gäller inte det enskilda barnet. Det finns även en 

sida två där man om behovet finns kan lämna uppgifter om det finns barn som har 

särskilda behov. Det kan till exempel vara åtgärdsprogram. Det är specialpedagogen som 

ansvarar för den biten och föräldrarna måste godkänna det som skrivs om deras barn. På 

den sidan kan man så att säga lämna uppgifter om ett enskilt barn som den nya 

verksamheten kan ha nytta av. 

Förskollärare 9 uttrycker att: Det är sällsynt att föräldrar inte vill att information om deras barn 

ska lämnas vidare till skolan, det har vi bara varit med om enstaka gånger. Jag vet inte hur de tänker, 

de gör det inte lättare för barnen. Jag tror att det handlar om att de vill att pedagogerna i skolan ska 

skapa sig en egen uppfattning av deras barn. Förskollärare 10 svarar att förskolans och 

förskoleklassens lärare träffas och samverkar. De hjälps åt att sätta ihop och kan påverka 

barngrupperna till förskoleklassen. En annan erfarenhet kring samverkan är att man på 

en av förskolorna har roterande personal som följer barnen hela vägen tills de börjar 

förskoleklassen. Gemensamt för de fem förskolorna är att de använder TRAS som är ett 

observationsmaterial och betyder ”Tidig registrering av språkutveckling” som ett verktyg 
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i sin verksamhet för att kunna kontrollera den egna verksamheten. TRAS lämnades 

tidigare med till skolan men det har man slutat med. 

För att främja samverkan mellan de två verksamheterna finns det i regionen en 

skolbytardag då barnen besöker skolan några timmar under en dag för att leka, träffa 

pedagoger, se lokalerna och äta lunch. På en förskola har man vid några tillfällen följt 

med skolan och dess personal till ishallen och åkt skridskor. Det gör man för att få ett 

ansikte på barn och personal man senare kommer att träffa på skolan. Vissa besöker 

gymnastiksalen på den skola där barnen sen ska gå i förskoleklass. Även att leka på 

skolgården är en del i sättet att främja samverkan. På en annan förskola gör man inget 

särskilt för att främja samverkan. På en förskola tänker man på att lägga ner tid för att få 

allt att fungera. På en annan förskola har man som tradition att åka på utflykt tillsammans 

med barnen i skolan. Man gör också flera besök under året i skolan, där man äter lunch, 

leker på gården och använder gymnastiksalen. Vidare säger förskollärare 10: Att äta i den 

stora matsalen kan vissa barn uppleva som skrämmande, då det är en stor matsal med många barn och 

mycket ljud. I jämförelse med vad de är vana med i vår förskolemiljö är det stor skillnad. Att besöka 

skolan flera gånger kan göra att barnen arbetar bort sin rädsla och vänjer sig med miljö och de barn som 

går på skolan. De flesta upplever det som spännande att besöka skolan.  Detta gör man för att ge 

barnen en trygghet och en känsla av att de är välkomna till skolan. 

Det läggs ner olika mycket tid på arbetet med samverkan i förskolorna. Några träffar 

skolan och deras verksamhet ofta. Andra lägger ner tid under vårterminen då grupperna 

inför höstterminen sätts ihop. Då läggs det fokus på de barn som ska vidare till 

förskoleklassen. Några vet inte hur mycket tid som läggs ner på samverkan. 

Överlämningar 

Överlämningar betyder i stort sätt samma sak för förskollärarna på de fem förskolorna. 

Man vill visa barnens starka och positiva sidor samt underlätta för barnen. Förskollärarna 

tycker att det innebär att man har förståelse för olika individers behov och 

förutsättningar. Det kan hjälpa och stödja både pedagoger och barnen i den nya 

verksamheten. På en förskola anser man att överlämningar innebär att det ska kännas 

varmt och tryggt. Barnen ska få vara egna individer, man ska stödja varje individ och inte 

använda någon checklista. Man vill att personalen i skolan ska få veta hur barnet kan 

fungera i förskolans verksamhet och hur man kan hantera olika situationer. Barnet är 

helheten i en överlämning. 

Hur barnen förbereds inför överlämningen och skolstarten varierar. En förskollärare vet 

inte hur det brukar gå till. De flesta samtalar med barnen och anser att de redan är väl 

förberedda och mogna för det och vet vad som kommer att ske. De har kanske äldre 

syskon i skolan eller så har de fått hem papper från skolan angående skolstarten. Barnen 

har en dialog om det hemma samt att de har inbokade möten då de tillsammans med 

föräldrar ska besöka skolan. Förskollärare 6 menar att: Vi förbereder barnen genom att samtala 

och svara på frågor om skolan. Många av barnen har äldre syskon i skolan och har varit med och 

hämtat och lämnat samt sett luciatåg och andra uppträdanden så det är inte främmande för alla.  

Överlämningen till skolan sköter i vissa fall föräldrarna helt eller så är det förskollärarens 
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ansvar och då följer bara föräldrarna med som stöd om barnet vill det. Barnen slussas 

sedan successivt in i den nya verksamheten. Skulle barnen börja i en annan skola än den 

eller de skolor som hör till rektorsområdet så är det föräldrarnas ansvar att själva inskola 

och följa med sitt barn till skolan. 

Besöken på skolorna tycker de fem förskollärarna fungerar bra och är positivt. Det anses 

även positivt att barnen blir väl förberedda och känner sig trygga samt har en bild av den 

nya verksamheten. Det som fungerar eventuellt mindre bra är att man vill ha mer 

samverkan med förskoleklassens personal. Det kan till exempel vara att få komma till 

skolan och äta lunch flera gånger. Genom samtal med barnen inför skolstarten har det 

kommit fram att en del barn kan känna sig osäkra och stressade över matsituationen i 

skolan. Det är många som äter samtidigt, de ska hämta mat själva vid ett särskilt bord 

och det är livligt och ”surrigt”. Det som man eventuellt skulle vilja förändra är att ändra 

upplägget vid överlämningar, att det blir mindre barngrupper i förskoleklasserna och att 

verksamheten i skolan blir personaltätare. 

Förskollärarna har en likvärdig syn på vad överlämningen bör handla om, vad som är 

viktigt och vad man vill uppnå och så vidare. Det ska innebära en trygghet för både barn 

och föräldrar. Barnen ska vidare i livet och vissa behöver mer förberedelse än andra. 

Barnen ska ha rätt att bli sedda och bemötta för den de är. All information som lämnas 

med vid en överlämning är inte alltid positiv för barnet. Skolan får då själva välja vad de 

vill ta del av. Vissa föräldrar vill att skolan ska få en uppfattning av deras barn medan 

andra inte vill att de ska veta något om deras barn. Även om det skulle vara positivt för 

barnet. En förskollärare anser att det handlar om att förbereda barnen. Överlämningen 

ska vara positivt och få barnen att vilja börja skolan. Förskollärare 7 berättar att: Vi ska 

visa barnen att det är roligt att gå i skolan och att det är spännande att börja i en ny verksamhet. Ofta 

upplever jag att barnen under det sista året i förskolan är färdiga i den här verksamheten och mogna för 

något nytt. Det ska kännas naturligt och barnen ska slussas över när de är mogna för det. 

Barnen är ofta spända och nyfikna på att börja skolan. Det förenklar för alla inblandade 

parter om överlämningen blir positiv. 

Föräldrarnas roll vid överlämningen ser olika ut på förskolorna. På några förskolor är det 

helt och hållet föräldrarnas ansvar att skola in sitt barn och ta hand om kontakten med 

skolan. På en annan förskola berättar man att föräldrarna ofta inte är med, då 

förskolepersonalen följer med barnen i stället. Det sker bara i enstaka fall att föräldrarna 

följer med sitt barn. Föräldrarna deltar i föräldramöten på skolan och man har även ett 

överlämningssamtal på förskolan. Föräldrarna bjuds även in på drop-infika till skolan. 

Sekretess 

Alla fem förskollärarna har inte kunskap om hur sekretessen behandlas i och mellan 

verksamheterna. De är dock eniga om att förskolan och skolan har olika sekretess och att 

de följer förskolans sekretess och lagar samt att föräldrarna måste godkänna alla 

uppgifter som lämnas ut om deras barn. Man lämnar i annat fall ut allmän information 

utan några nämnda namn eller talar om gruppen generellt. Förskolechefen beslutar i vissa 

fall om information eventuellt ska lämnas ut. Föräldrarna vill oftast bara sina barn väl. 



 32 

Förskollärare 8 anser att: Barnen är det bästa föräldrarna har och då måste vi i förskolan och 

skolans verksamhet bemöta barnen så det blir så bra för dem som möjligt. Viss information sker 

även muntligt eller i handlingsplaner som kan finnas på vissa barn. Alla parter är oftast 

inblandade i den processen, det vill säga pedagoger från de båda verksamheterna och 

föräldrar. På en förskola kan föräldrarna själva välja om de vill att skolan ska få ta del av 

TRAS. I sällsynta fall är det specialpedagog eller socialtjänsten som tar hand om det. 

Förskollärarna är eniga om att de måste tänka sig för i sitt yrke med sin tystnadsplikt och 

professionalitet. Man ska akta sig för att prata om det som inte är väsentligt, det vill säga 

prata över barnens huvud eller om deras föräldrar.  

Språkutveckling 

I alla fem förskolor anser förskollärarna att de i det dagliga arbetet arbetar för att främja 

barnens språkutveckling. Det sker genom sång, rim och ramsor, lekar, samtal och ord, 

gåtor och framför allt vid måltider då man till exempel läser och pratar om det man ser 

på ett mjölkpaket eller en ketchupflaska och vid påklädning samt vid blöjbyten och i 

leken. Bildstöd, tecken och symboler används också. Bornholmsmodellen används på en 

av förskolorna. De arbetar med att få barnen att känna igen symboler, ljuda bokstäver, 

ord, bilder och siffror. Till exempel att barnen kan förknippa och förstå samband som att 

siffran tre symboliserar till exempel att man är tre år. Man arbetar också med flano-sagor, 

klappar stavelser, benämner med rätt ord och är noggranna med att bemöta barnen när 

de kommer till förskolläraren och vill berätta något. De tänker dock på att inte rätta 

barnen.  

I en av förskola leker man mycket med språket. Till exempel genom att skriva listor på 

ord som barnen kommer på, gissa svaret på ord och man gör tunggympa för att barnen 

ska lära sig nya ord, och man tränar på lägesord. På alla fem förskolor arbetar man i 

storgrupp för att ingen ska känna sig utsatt eller annorlunda. Förskollärare 9 nämner: Det 

är viktigt att ingen känner sig utpekad, att alla har samma förutsättningar och chanser till utveckling. 

Att vi hela tiden på förskolan behåller ”vi-känslan” och att barnen känner sig trygga med sina 

kamrater. Man ska ha kul tillsammans. Endast på en förskola nämnde man att man 

arbetar med barnlitteratur och boksamtal.  

I de fall där ett barn kan ha språksvårigheter eller att barnen är på olika mognadsnivåer 

och inte talar rent ännu, tar man hjälp av talpedagog och kan få tips och stöd på vad man 

kan använda för metoder och material i verksamheten. Förskollärarna anser att 

språkutveckling är det viktigaste i deras arbete. I flera fall improviserar förskollärarna 

efter barnens intressen. På så sätt arbetar man med flera ämnen samtidigt och kan 

uppfylla flera strävansmål under ett och samma tillfälle. 

En del barn knäcker koden till skriftspråket tidigt och kan redan i förskolan läsa kortare 

texter och kan skriva kortare meningar. De har stort intresse för bokstäver och siffror. 

Deras kunskap kan användas för att få de andra barnen intresserade av att läs och skriva. 

Många barn lekskriver och förstår visa kopplingar mellan bokstäver och att de har en 

betydelse. Förskollärarna spinner gärna vidare på barnens intressen till exempel genom 

att ge dem olika utmaningar och uppgifter. På en förskola använder man tekniska 
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hjälpmedel som Ipad, dator och spel. Med hjälp av datorn skriver lärarna tillsammans 

med barnen texter till deras bilder. Vissa barn skriver gärna egna papperslappar och sätter 

upp för att benämna saker på förskolan. Förskollärare 9 berättar vidare: Barnen har skrivit 

och satt upp lappar för att benämna saker på förskolan, se här står det exempelvis dörr och där borta 

står det fönster. Det gör att barnen kan koppla ord och bild med objekt. Hur förskolorna tar tillvara 

på barnens tidigare erfarenheter av skriftspråket varierar. Vanligt är att de plockar in det i 

verksamheten i viss mån och utgår från barnens intressen. Det är inte alltid enkelt 

eftersom alla barn är olika och på olika nivåer.  

På en av förskolorna finns det flerspråkiga barn. Där har man skapat språkpärmar och 

använder dessa i verksamheten. Det handlar om vardagliga ord och enklare fraser. 

Barnen delar gärna med sig av sina kunskaper och de andra barnen är ofta intresserade av 

det nya språket. Förskollärarna upplever att barn ofta är bättre på att förklara för 

jämnåriga än vad de själva kan vara i vissa fall. Förskollärare 10 uppger att: Vi pedagoger 

gör det ofta svårare än vad det är, barnen kan på ett enklare och mer lättöverskådligare sätt förklara för 

varandra. Barn i den här åldern är som öppna böcker, de tar emot all kunskap som vi ger dem. 

Förskollärarnas förväntningar på vad barnen bör kunna när de ska gå över till 

förskoleklassen ser liknande ut. Förskollärarna förväntar sig och vill att barnen ska ha lärt 

sig ett socialt samspel, att de kan känna igen sitt namn och eventuellt kunna skriva det. 

Samt att de kan talbegreppet upp till fem. Förskollärarna har även som målsättning att 

barnen ska kunna klä på sig själva, kunna äta snyggt, kunna hela sitt namn och känna till 

sin adress därtill klarar toalettbesök på egen hand. Det är bra så att inte barnen ska känna 

sig utpekade i skolan för att de inte klarar av något. Förskollärare 8 tycker att: Ju äldre 

barnen blir desto mer självständiga måste de bli. Personalen i förskoleklassen har inte samma arbetssätt 

som vi i förskolan, till exempel under raster är det inte alltid någon av fröknarna de känner som är 

rastvakt, det kan vara någon annan i skolans personal. Det är en skillnad mot hur vi arbetar i 

förskolan. Alla de fem förskollärarna tycker att deras verksamheter är bra, de är nöjda och 

har roligt och de känner även att barnen är delaktiga. En förskollärare säger att de vill att 

barnen ska kunna så mycket som möjligt av strävansmålen i förskolans läroplan men att 

det är individuellt vilka mål och saker som barnen når och kan. Det är skolans uppdrag 

att ta vid där varje individ är i sin utveckling när barnen kommer till deras verksamhet. 

Jämförelse av stadsdelarna 

Tio förskolor i en medelstor svensk stad har analyserats och sammanställts med 

övergripande mönster. I en jämförelse mellan förskolorna i den norra och den södra 

stadsdelen kan man se att informanterna har en samsyn och liknande tankar om vad 

samverkan och arbetet med barns språkutveckling i förskolan kan innebära. I analysen 

karaktäriseras förskolorna som förskolor i norra stadsdelen respektive förskolor i södra 

stadsdelen.  

Samverkan 

Förskollärarna i båda stadsdelarna anser att samverkan är något viktigt och betydelsefullt 

i verksamheten, men att det finns alltför lite samverkan mellan förskola och skola. Båda 
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verksamheterna arbetar med sitt eget och har inte någon större kunskap om den andra 

verksamheten.  

Enligt förskollärarna i båda stadsdelarna betyder samverkan flera saker, det vill säga den 

jämförande analysen visar inga skillnader mellan stadsdelarna i detta avseende. 

Skolbytardagen anses också vara en del av samverkan, då får barnen vara i skolan och äta 

lunch i skolmatsalen. Samverkan handlar framförallt om barnen och det är viktigt att 

samverka för barnens skull. Den samverkan som skapas kan främja och hjälpa barnet i 

den nya verksamheten.  

Förskollärarna i båda stadsdelarna berättar att information om hur gruppen fungerar och 

hur arbetet i stort har sett ut skrivs ner och lämnas med till de nya lärarna i 

förskoleklassen. Inte heller här visar analysen skillnader mellan stadsdelarna. Den 

informationen kan vara bra för kommande personal att ta del av då ett barn kan fungera 

annorlunda i den nya verksamheten gentemot förskolans verksamhet. Samverkan anses 

även vara de överlämningssamtal man har med föräldrar eller vårdnadshavare och 

kommande lärare.  

Förskollärarnas erfarenheter kring samverkan skiljer sig dock mellan de två 

rektorsområdena. Överlämningarna ser olika ut i de båda rektorsområdena eftersom 

arbetssätten är olika. Barnen förbereds för överlämningen till förskoleklassen på olika 

sätt och överlämningen skiljer sig åt beroende på vem som ansvarar för att följa med 

barnen till förskoleklassen vid terminsstart. I det ena rektorsområdet är det förskollärarna 

som följer med barnen upp i förskoleklassen medan det i det andra rektorsområdet är 

föräldrarna som följer med sina barn. Vissa förskollärare i den södra stadsdelen saknar 

helt erfarenhet om samverkan och andra har varit ansvariga för samverkan på sin 

förskola. Gemensamt för alla tio förskolor är att det finns en överlämningsblankett (Se 

bilaga 2) som fylls i. Informationen som blanketten innehåller gäller inte det enskilda 

barnet utan det är gruppen som helhet som det lämnas information om. Det finns 

ytterligare en sida där man kan lämna uppgifter om det enskilda barnet om behov finns. 

Om det antecknas något på denna sida ska det alltid godkännas av föräldrar först att det 

följer med barnet. 

Överlämningar 

På de fem förskolorna i norra stadsdelen är det föräldrarna som följer med barnen vid 

överlämningarna medan det vid de fem förskolorna i den södra stadsdelen är 

pedagogerna som följer med barnen och överlämnar dem. Förskollärarna i den norra 

stadsdelen menar att det är bra att föräldrarna följer med för att de då kan skapa sig en 

bild av barnens dagliga verksamhet. Vid förskolorna i den södra stadsdelen följer 

föräldrarna med om behovet finns hos barnet. Om barnen ska börja en annan skola som 

inte hör till samma rektorsområde så är det föräldrarnas uppgift att följa med barnen. En 

förskollärare berättar att de tillsammans med kommande lärare träffas och samverkar för 

att hjälpas åt att sätta ihop förskoleklassgrupperna. Varför överlämningen skiljer sig åt 

mellan de två rektorsområdena fick vi ingen information om. Rektorsområdena arbetar 

efter de arbetssätt som passar verksamheten bäst. 
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Barnen förbereds inför överlämningen på liknande sätt på alla förskolorna. 

Förskollärarna samtalar med barnen om den kommande verksamhet, barnen intervjuas 

och man gör diverse besök i skolan, exempelvis leker barnen på skolgården. Barnen får 

även hem ett välkomstbrev där de tillsammans med föräldrarna blir inbjudna till skolan. 

Överlämningen till skolan präglas av att barnen har vissa kunskaper med sig från 

förskolan. Tiden i förskolan är en förberedelse inför åren i skolan.  

Förskolans och skolans uppdrag 

Förskollärarna i båda stadsdelarna ser i de flesta fall positivt på förskolan och skolans 

uppdrag. De anser att det är bra att det finns en läroplan och att den är viktig. Det vill 

säga det visar pedagogerna vad de har att förhålla sig till och vilka mål man kan sträva 

efter att nå i sin verksamhet. Läroplanen höjer även statusen på yrket. Tyvärr räcker inte 

tiden till att reflektera och sätta sig in i den tilläckligt. Genom läroplanen arbetar alla mot 

ett gemensamt mål men friheten att planera sitt arbete för att uppnå målen är flexibel. 

Förskollärarna i båda stadsdelarna menar att uppdraget är roligt och man uppfyller flera 

strävansmål än man tror utan att man behöver reflektera över det. Till uppdraget hör att 

lära barnen att samspela med andra barn, att lära de små barnen bli bra människor, att de 

får träna på turtagande och att verksamheten även får barnen att utvecklas utan föräldrar.  

Sekretess 

Förskollärarna i båda stadsdelarna är eniga om att de måste tänka sig för i sitt yrke med 

sin tystnadsplikt och professionalitet. De behöver även akta sig för att prata om det som 

inte är väsentligt eller över barnens huvud. Sekretessen på förskolorna har inte alla 

förskollärarna kunskap om. De vet inte hur den behandlas i och mellan verksamheterna. 

De vet heller inte vad lagen mellan förskola och skola innebär. De vet dock att det finns 

lagar i de båda verksamheterna men inte hur de är sammankopplade. Förskolan och 

skolan har olika sekretess och de följer förskolans sekretesslagar. Föräldrar måste alltid 

godkänna de uppgifter som lämnas ut om deras barn. 

Språkutveckling 

Sång, rim och ramsor samt samtal är en del av det arbetssätt som används i förskolorna i 

båda stadsdelarna. På en av förskolorna i den norra stadsdelen arbetar man med 

bokstavsburkar, det vill säga de har skapat en burk för varje bokstav i alfabetet där man 

kan lägga ner något som symboliserar eller börjar på bokstaven. I en av förskolorna i den 

södra stadsdelen använder man sig av Bornholmsmodellen. Barnen får lära sig att känna 

igen symboler, ljud och bokstäver samt arbeta med ord och bild. På en annan förskola i 

den södra stadsdelen har man tagit språkutvecklingen ett steg längre för att utmana 

barnen. Till exempel skriver man listor på ord som barnen kommer på, arbetar med 

ordlekar, tunggympa och barnen får även lära sig nya ord samt träna på lägesord. På den 

här förskolan arbetar man aktivt med barnlitteratur och boksamtal. Tekniska hjälpmedel 

används, såsom Ipad och dator. På en av förskolorna i den södra stadsdelen använder 

man sig av sagopåsar. Förskollärarna tycker att det är viktigt som pedagog att involvera 

barnen i sagan, det får då ett ytterligare intresse och kommer lättare ihåg sagan. På en 
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förskola i den norra stadsdelen har man ett samarbete med en kvinna som är 

”sagomormor”. Hon kommer och läser för de äldre barnen i förskolan en gång per 

vecka. På alla tio förskolor använder man sig av observationsmaterialet TRAS (tidig 

registrering av språkutveckling). Med TRAS kan man få både tips och idéer på vad man 

kan behöva arbeta med i sin verksamhet. Det används även som ett verktyg på 

förskolorna som indikation om att man uppfyller de mål man avser att uppnå. 

I de fall då barn kan ha språksvårigheter eller att barnen är på olika mognadsnivå eller 

inte talar rent ännu, tar man hjälp av talpedagog som kan ge både tips och stöd till 

personal om vad de kan göra för att hjälpa barnet i verksamheten. På en förskola i den 

södra stadsdelen finns det flerspråkiga barn. Där har man skapat språkpärmar som 

används i verksamheten. I dessa finns vardagliga ord och enklare fraser. Barnen delar 

gärna med sig av sina kunskaper och de andra barnen är ofta intresserade av det nya 

språket.  

Förskollärarna i båda rektorsområdena är samstämmiga om att barnen då de lämnar 

förskolan för att börja skolan ska ha lärt sig ett socialt samspel, de ska känna igen sitt 

namn och eventuellt kunna skriva det samt kunna talbegreppet upp till fem. Några 

förskolor har till och med som målsättningar att barnen ska kunna talbegreppet upp till 

tio. De vill att barnen ska ha lärt sig ett ordentligt bordsskick, kunna klä på sig själva och 

klara av sin hygien vid toalettbesök. På en förskola anser man att barnen ska känna till sin 

adress. På en annan förskola vill man att barnen ska behärska de enklaste lägesorden.  

Slutsatser av den jämförande analysen 

I denna studie har vi fått fram att förskollärarna beskriver att samverkan är viktigt.  

Förskollärarna har under intervjuerna påpekat att det är viktigt att barnen känner 

trygghet vid överlämningarna mellan förskola och förskoleklass, att det är spännande och 

välplanerat. I undersökningen har det framkommit att förskollärarna arbetar på olika sätt 

för att främja samverkan mellan de olika verksamheterna men i slutändan arbetar ändå 

alla mot samma gemensamma mål. Att barnen på förskolan ges möjlighet till utveckling 

och identitetsformning.    

Under studiens gång har det framkommit att lärarna anser att samverkan alltid kan 

förbättras och vidareutvecklas. En del pedagoger upplever att samverkansarbetet inte är 

tillräckligt, det behöver ägnas mera tid och planeras bättre. De inblandade parterna måste 

aktivt arbeta med samverkan och viljan att uppnå ett gemensamt mål måste finnas med i 

planeringen. Samverkan utgör en stor del av förskolans arbete och måste planeras.  

Enligt förskollärarna som vi har intervjuat uppfattas överlämningar mellan 

verksamheterna som något positivt men det finns alltid utvecklingsmöjligheter. 

Förskollärarna arbetar med barnens språkutveckling på flera sätt för att förbereda barnen 

för överlämningen. Språkutvecklingen ska kännas meningsfull, rolig och utvecklande för 

barnen. Man utgår ifrån barnens intressen med leken som en central roll i arbetet. Det 

finns inte direkt någon enhetlig metod i arbetet med barns språkutveckling utan arbetet 

anpassas efter barngruppens behov, förutsättningar och intresse.  
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Intervjuerna visar också att överlämningen till förskoleklassen präglar hela verksamheten 

i förskolan, barnen ska förberedas så att de bemästrar förskoleklassen. Förskolans 

verksamhet är så att säga en förberedande tid inför förskoleklassen, lika väl som 

lågstadiet är en förberedelse inför mellanstadiet och så vidare. Lärarnas syn på 

verksamheterna är att de hela tiden ska förbereda barnen för kommande verksamhet 

men även för att barnen ska bli goda samhällsmedborgare. Förskollärarna upplever att 

överlämningen mellan verksamheterna fungerar väl. Det finns alltid möjlighet till 

förändring men som arbetet ser ut idag verkar de flesta tillfrågade parter nöjda, förutom 

vissa som menar att samverkan inte finns och att detta beror på bristande intresse från 

förskoleklassen. 
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Diskussion 

Slutsatserna i ljuset av tidigare forskning 

Studien visar att de intervjuade förskollärarna anser att samverkan med förskoleklass är 

en viktig del av verksamheten, något som även betonas i litteraturen kring samverkan. 

Förskollärarna har under intervjuerna påpekat att det är viktigt att barnen känner 

trygghet vid överlämningen mellan förskola och förskoleklass, att det är spännande och 

välplanerat. Barnen skall vid överlämningen till förskoleklassen kunna bemästra de 

kunskaper de behöver i den verksamheten. Överlämningen ska även upplevas trygg, vara 

planerad och motsvara barnets behov.  

Studiens resultat visar alltså att förskollärarna anser att samverkan är till för barnens skull 

och för att underlätta överlämningen mellan de båda verksamheterna. Enligt Johansson 

& Holmbäck Rolander (2007) kan en god samverkan innebära samordning, att inrätta sig 

efter varandra och ta hänsyn till varandra. Tanken med samverkan är att en eller flera 

aktörer anser att det finns ett gemensamt behov att göra en gemensam sak. 

Målmedvetenheten finns att genom samverkan nå mål som inte kan klaras av någon 

enskild part (Johansson & Holmbäck Rolander, 2007, s.194-195). Samverkan kan med 

andra ord innebära ett samarbeta mot ett gemensamt mål mellan förskola och skola. Det 

är inte bara den ena parten av två verksamheter som ska samverka, om en samverkan ska 

kunna fungera och främja barnens utveckling och behov.  

De intervjuade förskollärarna påpekar att det är viktigt för personal på förskola och 

förskoleklass att kunna samarbeta mot samma mål. Det ger barn och pedagoger en trygg 

och positiv överlämning. Johansson (2007) beskriver på liknande sätt att samverkan är 

när en eller flera parter gör något som innebär en grad av gemensamma måluppfyllelser. 

Tanken med samverkan är att en eller flera aktörer anser att det finns ett gemsamt behov 

av att göra en gemensam sak (Johansson, 2007, s.194-195). Pramling, Samuelsson & 

Mauritzson (1997) anser att en förutsättning för samverkan inom ett arbetslag kan vara 

att man skapar gemensamma mål, det är dock ingen garanti för att en samsyn kommer att 

ske (Pramling, Samuelsson & Mauritzson, 1997, s.52). 

De intervjuade förskollärarna tycker att det är viktigt vid överlämningar till 

förskoleklassen att det finns en öppen dialog mellan alla inblandade parter då barnen har 

tillbringat en lång tid på förskolan. Samverkan är viktigt för barnen så att de ska känna sig 

välkomna in i skolans värld. Då förskolan utgör en för barnen känd miljö behöver de få 

tid på sig att lära känna sin nya miljö på skolan. Ackesjö & Persson (2010) anser att 

lokalerna i skolan har begränsningar som påverkar möjligheten till att utöva en 

pedagogisk verksamhet som lämpar sig för sexåringarna, som har behov av lek och 

rörelse. En pedagogisk miljö byggd på förskoletraditioner är svår att efterlikna i ett 

klassrum (Ackesjö & Persson, 2010, s.145).  
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Förskollärarna som intervjuats uttrycker att förskolan ständigt förbereder barnen inför 

förskoleklassen. Barnen i förskolan får öva sig på moment och saker de kan träffa på i 

förskoleklassen. De intervjuade förskollärarna tycker att förskolans uppdrag är viktigt 

och innehåller utveckling och lärande, det är på förskolan som grunden för barnens 

framtid byggs. Barnen lär sig aldrig så mycket i övrigt som de gör på förskolan. Förskolan 

packar ryggsäcken för barnen på ett lärande och lustfyllt sätt. Det gäller som pedagog att 

vara medveten och verkligen fånga barnens intressen här och nu. Enligt Ackesjö och 

Persson skiljer sig förskolan och skolans traditioner åt men ska mötas i förskoleklassen 

(ibid.).  

Enligt Bergström & Wahlström (2008) är lågstadiet på samma sätt en förberedelse inför 

mellanstadiet. Mellanstadiet är en förberedelse in för högstadiet och högstadiet inför 

gymnasiet. Gymnasiet förbereder ungdomarna inför arbetslivet och eventuella vidare 

studier på högre nivå. Bergström & Wahlström (2008) har i tidsskriften för didaktik och 

utbildningspolitik studerat hur gymnasieskolan möter arbetsmarknaden och samhällets 

behov. Lärare i de tidigare åren måste lita på att förskolan och förskoleklassen har utfört 

sitt uppdrag så att barnen säkert ”kan” vissa saker när de börjar årskurs ett och så vidare. 

Alla nivåer i skolsystemet förutom förskolan blir på något sätt ”avnämare”. Det vill säga 

kravställare som leverantör av de krav som ställs från nästa nivå (Bergström & 

Wahlström, 2008, s.12).  

Enligt de intervjuade förskollärarna leker man med språket i förskolan bland annat i 

samlingen även i tillvaratagna vardagssituationer så som vid av- och påklädning och 

matsituationen. Barnen övar sitt språk i leken tillsammans med kamrater och vuxna. 

Enligt Lindö (2009) lär sig barn att imitera vuxna när de återkommande får höra sånger 

och ramsor och delta i sådana stunder (Lindö, 2009, s.17-18). Lekar, ord och gåtor är 

metoder som bidrar till barnens språkutveckling. När barnet leker använder barnet sitt 

språk tillsammans med gestaltande handling (ibid., s.17-18). Eriksen Hagtvet (2004) anser 

att barn i förskoleåldern är utformade för att lära sig. Hjärnan är i den här åldern formbar 

och utvecklingstempot är högt (Eriksen Hagtvet, 2004, s.8). Som Lindö (2009) beskriver 

så föds barn som rika, kompetenta och aktiva individer. Barn är nyfikna på att utforska 

världen men saknar ett medfött språk (Lindö, 2009, s.21).  

Förskollärarna som intervjuats berättar att barnen på förskolan får lära sig att läsa och 

skriva om intresset finns. Det kan vara under sagostunder och eventuella boksamtal. 

Även vid vissa dokumentationer där barnen kan delta med att till exempel skriva sitt 

namn. Miljön i förskolan är uppbyggd för att stimulera och intresse barnen för språket. 

Förskollärarna tillvaratar barnens intresse för skriftspråket. Eliasson & Kazamaki 

Ottersten (1994)  anser att den sociala miljön och stimulansen som barnet får i förskolan 

kan bli avgörande och påverka barnets förutsättningar för läs- och skrivinlärning 

(Eliasson & Kazamaki Ottersten, 1994, s.100-101).  Ackesjö och Persson (2010) anser att 

förskoleklassens plats i utbildningssystemet innebär att uppdraget blir tydligt 

framtidsorienterat där lärarna kan se verksamheten som en ständig inskolning till skolan 

(Ackesjö & Persson, 2010, s.160-161).  
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Vissa av de intervjuade förskollärarna berättade att en del barn knäcker koden genom att 

till en början låtsasläsa och skriva för att sedan kunna läsa enklare texter och kunna skriva 

korta meningar. En del barn knäcker koden till skriftspråket tidigare än andra och kan 

redan i förskolan läsa kortare texter och även skriva kortare meningar. Många barn 

lekskriver och förstår vissa kopplingar mellan bokstäver och att de har en betydelse. 

Eriksen Hagtvet (2004) menar att om de skriftliga aktiviteterna i förskolan får ske på 

barnens villkor så kan bokstävernas form och utseende bli en del av lekens innehåll, samt 

upplevas som en lek och inte något tvång. Barn kopierar ofta det vuxna skriver och gör 

men på deras egen nivå och efter sina egna villkor (Eriksen Hagtvet, 2004, s.10-11).  

De intervjuade förskollärarna betonar att det är viktigt att barnen utvecklas och formas 

till goda samhällsmedborgare. De anser också att varje individ har rätt att få utvecklas 

efter egen förutsättning och förmåga. Förskollärarna skall finnas i verksamheten som ett 

handledande stöd och verka för barnens kunskapsutveckling och intresse. Enligt de tio 

förskollärarna är det av största vikt att pedagoger i förskolan inte hämmar barnets 

möjligheter till utveckling och kunskap, utan fångar barnets intresse och möter deras 

behov. Det är också viktigt att pedagogerna utmanar barnen på ett meningsfullt sätt och 

är själva delaktiga i de aktiviteterna som pågår på förskolan. En medveten och intresserad 

pedagog på förskolan fångar barnen och tillmötesgår deras nyfikenhet.  

Slutsatser i ljuset av gränslandsperspektivet  

Förskollärarna som vi har intervjuat i båda stadsdelarna anser att arbetet med 

överlämningarna fungerar på ett tillfredsställande sätt för alla inblandade parter. Det 

finns alltid förändringsmöjligheter men i det stora hela är de nöjda med arbetet. Detta 

kan tolkas som att samverkan fungerar väl men att det alltid finns möjlighet till 

förbättring, vissa av förskollärarna menar att samverkan inte finns och att detta beror på 

bristande intresse från förskoleklassen. 

Enligt intervjuerna kan arbetet med samverkan tolkas som att det är de berörda parternas 

uppgift att se till att samverkan fungerar. Engagemanget måste finnas hos de inblandade 

parterna för att arbetet ska kunna fungera. Överlämningen till en annan typ av 

verksamhet präglar samverkan i förskolan. ”Skolifieringen” i förskoleklassen gör att 

ansvaret hos förskollärarna ökar för att barnen ska tillgodose sig rätt kunskap. 

Förskoleklassen karaktäriseras med förskolan men pedagogerna känner sig utlämnade 

och utanför de andra verksamheterna. Förskollärarna upplever en frustration över att de 

förväntas prestera och öka barnens kunskaper i förskolan. Barnen förbereds för 

kommande verksamhet och slussas in i den nya verksamheten. I enlighet med Ackesjö 

och Persson (2010) kommer barnen genom förskoleklassen i en ny värld där de förväntas 

prestera och bemästra förskoleklassens verksamhet (Ackesjö & Persson, 2010, s.144).  

Läroplanen för förskolan betonar att man i förskolan lägger grunden till ett livslångt 

lärande. Förskolan ska se till att stimulera barnens språkutveckling, uppmuntra och 

tillgodose barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråket. Det är förskolans uppgift att 

se till att samverkan med skolan blir av. Förskollärarna måste se till barnens bästa och 

arbetet med samverkan förmedlar en trygg och behaglig överlämning för barnen och 
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deras vårdnadshavare. Enligt Ackesjö och Persson (2010) har skolan av tradition 

framhållit kunskapsutveckling medan förskolan har framhållit omsorg, social och 

emotionell utveckling (ibid., s.146). Förskollärarna i intervjuerna berättar att det är 

betydande att barnen känner sig trygga i förskolan så de kan tillgodose sig den kunskap 

de behöver till förskoleklassen.  

I förskolan lär sig barnen tidigt att språkligt samspel, lek och kommunikation är viktigt. 

Förskoleklassen har däremot ”skolifierats”, det vill säga att arbetssättet med planerande 

aktiviteter liknar ett schema över dagen med bestämda avbrott. Förskoleklassen befinner 

i ”gränslandet” där den alltmer efterliknar skolan. Förskolans arbete med att förbereda 

barnen för denna ”skolifierade” gränsverksamhet genomsyrar dels arbetet med 

förskolebarnens språkutveckling, men även förskollärarnas uppfattningar om 

förskolebarnens behov av övriga kunskaper och kompetenser inför överlämningen till 

förskoleklass. Förskollärarna arbetar för barnens trygghet och kunskapsutveckling. De 

ser till att barnen tillgodoser sig ett nyanserat språk och ett socialt samspel. Det hör också 

till förskollärarnas arbete att främja barnens identitetsutveckling.  
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Konklusion 

I denna studie har vi fått fram att förskollärare beskriver att samverkan är viktigt. 

Grunden läggs redan i förskolan och barnen är en viktig del av vårt samhälle. Med 

utgångspunkt i dessa resultat anser vi att det är viktigt att barnen får en bra start och att 

de får en positiv upplevelse av skolsystemet. Barnen bör bemötas efter sina 

förutsättningar, behov och med respekt gentemot varje enskild individ. Vi menar att 

barnen är vår framtid och de behöver få kunskap och erfarenheter av vad samhället och 

livet innebär. Förskollärarna och andra vuxna i barnens närmiljö ska verka som förebilder 

för barnen. 

Vår åsikt är att överlämningen mellan förskolan och förskoleklassen inte bara består av 

tiden innan och efter själva överlämningen utan att den präglar hela tiden i förskolan och 

förskolklassen. Barnen förbereds ständigt för det som komma skall. Barnen ska erhålla 

en viss kunskap för att klara av kommande verksamhet. Vi tänker att överlämningen är 

ett resultat av samverkan. Den finns ständigt närvarande och är en del av arbetet i 

förskolan. De intervjuade förskollärarna menar att överlämningen oavbrutet är en del av 

deras verksamhet och den är inget de kan frångå. Den är alltid närvarande i 

verksamhetens planering och utförande. 

Förskollärarna under intervjuerna menade att det är viktigt att barnen känner trygghet vid 

överlämningar, att det är spännande och välplanerat. Barnen ska kunna tillgodose sina 

tidigare kunskaper för att sedan utveckla dem vidare. Överlämningen till en ny 

verksamhet ska upplevas rolig, spännande och vara meningsfull. Förskollärarna anser 

vidare att barnen ska känna sig redo och den nya verksamheten ska inte kännas 

skrämmande. Pedagogerna i skolan ska ta vid där barnen är i sin mognadsnivå. Barnen 

deltar efter sin förmåga och sitt intresse. I förskoleklassen handlar arbetet om 

grupprocessen och barnens socialisering. Med leken som en central roll delges barnen 

kunskap som de har nytta av i det fortsatta livet. Ackesjö och Persson (2010) påpekar att 

leken i förskoleklassen inte är i centrum. Lek och lärarledda uppgifter och skolans 

värderingar styr verksamheten (Ackesjö & Persson, 2010, s.144). I förskolan har leken en 

central roll i verksamheten.  

Under studiens gång har det framkommit att samverkan alltid kan förbättras och 

vidareutvecklas. En del pedagoger upplever att samverkansarbetet inte är tillräckligt, det 

behöver ägnas mera tid och planeras bättre. De inblandade parterna måste aktivt arbeta 

med samverkan och viljan att uppnå ett gemensamt mål måste finnas med i planeringen. 

Samverkan utgör en stor del av förskolans arbete och måste planeras, och i vissa fall 

planeras bättre. Under intervjuerna med förskollärarna kom det fram att samverkan 

kräver planering och engagemang från både förskola och förskoleklass.  

Framtida forskning kan inriktas på att studera hur överlämningen mellan olika 

verksamheter i skolan fungerar i praktiken. Fungerar samverkansarbetet på ett 

tillfredsställande sätt för alla de inblandade parterna inom skolväsendet? Varför fungerar 
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samverkan bättre på vissa förskolor och sämre på andra, har det med inställningen och 

attityden att göra? Eller beror det på de former för samverkan som utvecklats? Beror det 

på tidsbrist? Är ledningen aktiv och arbetar för ett väl fungerande arbete med 

samverkan? Eller är samverkan något som blir bortglömt och som förskollärarna själva 

får ta hand om för att överlämningen till förskoleklass ska kunna fungera?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Huvudtema 1 – Bakgrund 

1. Hur länge har Du varit verksam? 

2. Vad arbetade Du med innan? 

3. Hur länge har Du arbetet i den här verksamheten? 

4. Hur ser Du på förskolans och skolans uppdrag? 

 

Huvudtema 2 – Samverkan 

1. Vad har Du för erfarenhet kring samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola? 

2. Vad innebär samverkan för Dig? 

3. Vad gör Ni för att främja samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola? 

4. Hur mycket tid läggs på arbetet för samverkan? 

 

Huvudtema 3 – Överlämningar 

1. Vad innebär överlämningar för Dig? 

2. Hur förbereds barnen för överlämning till annan verksamhet? 

3. Hur går överlämningarna till? 

4. Vad anser Du fungerar bra respektive mindre bra? 

5. Är det någon som Du skulle vilja ändra på? I så fall vad? 

6. Vad handlar överlämning om, vad är viktigt, vad vill man uppnå, hur gör man, vad 

brukar man tänka på?  

7. Vilken roll har föräldrarna vid överlämningen? 

  

Huvudtema 4 – Sekretess och information 

1. Hur lämnas information mellan de olika verksamheterna? 

2. Vilka är delaktiga i den processen? 

3. Har förskolans och skolans sekretesslagar någon betydelse för överlämningarna? 

4. Hur påverkar detta? 

 

Huvudtema 5 – Språkutveckling 

1. Hur arbetar Ni för att främja barnens språkutveckling i verksamheten? 

2.  Upplever Du att barnen har egna erfarenheter av skriftspråket när de kommer till 

förskolan?  I så fall, hur tar Ni tillvara på barnens erfarenheter? 

3.  Vilken metod använder Ni för att stimulera barnens språkutveckling? 

4. Vilket material som kan främja barnens språkutveckling finns i verksamheten? 

5. Vad förväntas barnen kunna då de lämnar förskolan vid överlämning till annan 

verksamhet, så som förskoleklass? 

 

Övrigt Har Du något du vill tillägga?  
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Bilaga 2. Överlämningsblankett 

Inskannat från original. 
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