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Abstract  

Each municipality in Sweden have to offer all children a place in a pre-school class starting 

the autumn term of the year the child turns six until it starts compulsory school. Despite the 

fact that it is a non-compulsory education, 95 % of all six-year-olds attend pre-school class. 

The purpose of this study has been to explore how pre-school and compulsory schools organ-

ize the pre-school children’s transition to pre-school. It also aims at examining how teachers’ 

co-operate in order to fulfill the commission of the national curriculum and how they make a 

smooth transition to the new school for the children. 

Research questions: In what way do teachers in pre-school and compulsory school co-operate 

in in order to make the children’s transition easy? What part of the process and which opera-

tors are most important for the children in the transition? To what extent does the school or-

ganization fulfill the commission of the national curriculum regarding co-operation between 

pre-school and compulsory school? 

To answer these questions I have used a qualitative method where I have made seven inter-

views as well as a text analysis of annual reports from the studied schools. Organization theo-

ry, as well as social process theory has been used to analyze the data. The result shows that 

each part of the organization mostly provide for the other’s interests, instead of interacting 

towards the purpose of the national curriculum commission meaning to accomplish co-

operation between pre-school and compulsory school. Especially pre-school teachers supports 

the children through the transition as well as the after school center that works as an important 

bridge in the process. In spite of good intentions, and pre-school teachers’ initiatives to devel-

op better equivalent routines, the organization still has a lot left to do before every part is in-

volved and the mission is accomplished. A good organization, and good leadership, is in the 

end very important for the sake of the children. 
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1 Inledning  

Övergången från förskola till förskoleklass är idag ett av de större stegen under ett barns skol-

gång. Ett steg de tar mot något helt nytt, som väcker många tankar och känslor hos barnen. De 

går från en förskoleverksamhets miljö, rutiner och arbetssätt till grundskolans värld med allt 

vad det innebär av nya omgivningar, äldre barn och större eget ansvar.  

   När min egen sexåring började i förskoleklass fick vi föräldrar ett välkomstbrev från skolans 

rektor. På baksidan av brevet fanns en artikel från Dagens Nyheters insida den 13 augusti 

2010. Artikeln innefattade en intervju med Pia Risholm Mothander, docent i utvecklingspsy-

kologi vid Stockholms universitet, och den byggde på hennes kunskaper kring detta skede i en 

sexårings liv. Hon påpekar i artikeln att denna nya fas i livet ställer högre krav på tankeverk-

samheten och den känslomässiga mognaden hos barnen och att de nu möter många nya krav 

som gör att de växer. Alla har dock inte nått lika långt inför flytten från förskolan vilket krä-

ver stor lyhördhet från de vuxna i barnens närhet (Lofors, Dagens Nyheter 13/8-2010). Det 

var i och med denna artikel som mina tankar kring temat för detta examensarbete väcktes till 

liv och jag bestämde mig för att titta närmare på hur samverkan mellan förskola och förskole-

klass går till inför och under övergången, samt hur den organiseras för barnens bästa.  

   I läroplansmålen för förskolan respektive det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet står att: 

”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.” 

(Skolverket Lpfö 98 2006b: 12) 

”För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också 

sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan […]” (Skolverket Lpo 94 2006c: 

14)  

Mål och riktlinjer finns bevisligen som förmedlar vikten av samarbete mellan de båda peda-

gogiska verksamheterna, för att på ett samspelt sätt stödja eleverna i övergången.  
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   I studien Att bygga en skolform för sexåringar som Skolverket genomförde med uppdrag 

från regeringen i slutet av 1990-talet konstateras att det dike som barnen ska ta sig över i sam-

band med skolstarten har flyttats. Nu uppstår det för de flesta barn när de är mellan fem och 

sex år och inte, som det var innan förskoleklassen infördes, det år de fyllde sju och skulle 

börja första klass (Skolverket, 2001). Detta understryker också rapporten ”Att bygga broar” 

som beskriver olika förutsättningar för att skapa ett samlat utbildningssystem som genomsy-

ras av en röd tråd från förskola upp till gymnasiet. En stor utmaning är att försöka utjämna 

diket mellan förskola och förskoleklass och att se till att den röda kunskapstråden inte går av 

när barnen byter skolform. Det är vanligt att barnens kunskaper och erfarenheter från tiden i 

förskolan inte tas tillvara när de börjar i förskoleklass vilket kan riskera att deras fortsatta lust 

till lärande smulas sönder liksom deras syn på sin egen förmåga. För att detta inte ska ske 

krävs pedagogiska möten mellan verksamheterna samt en gemensam syn på hur barn inhäm-

tar och formar ny kunskap (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  

   Utredningar och regeringsuppdrag kring området integration och samverkan mellan skol-

former har alltså genomförts och rapporterats om de senaste tio åren. Frågan är hur långt det 

har nått ut till landets skolorganisationer och hur de arbetar med samverkan som ett led mot 

ett sammanhållet utbildningssystem? Genom att titta närmare på en liten del i detta vidsträckta 

utbildningssystem hoppas jag finna svar på den frågan.   

1.1 Syfte och problemformulering  

Syftet med min studie är att se hur organisationen kring övergången från förskola till försko-

leklass fungerar, samt hur pedagogerna i skola och förskola arbetar, samverkar, kommunice-

rar för att denna övergång ska ske så smidigt som möjligt för varje barn. Min hypotes är att 

både förskola och skola vill att varje barn ska uppleva övergången på ett positivt sätt, men att 

det fordras mycket arbete och engagemang från pedagogernas sida för att detta ska uppfyllas. 

 

   Mina frågeställningar:  

- På vilket sätt samarbetar personal i skola och förskola för att övergången till skolans 

värld sker så smidigt som möjligt för barnen? 

- Vilket moment och vilka aktörer spelar störst roll för barnen i övergången? 

- I vilken grad uppfyller grundskolorna och förskolorna läroplanernas mål om samverkan 

parterna emellan?   
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2 Bakgrund  

2.1 Förskoleklassen som ny skolform, mellan förskola och 
skola.  

Hösten 1998 infördes förskoleklassen i det svenska skolväsendet. Skolformen ska finnas i 

samtliga kommuner men är samtidigt frivillig för alla sexåringar. Syftet med verksamheten är 

att den ska fungera som en förbindelse mellan förskolan och skolans värld, samt att den ska 

bedrivas med förskolans förhållningssätt till barns lärande. Ett förhållningssätt och en peda-

gogik som bygger på en lust- och lekfull social interaktion där barnets utforskande står i cent-

rum för kunskapandet. Samtidigt som förskoleklassen infördes övergick bestämmandet över 

förskoleverksamhet och barnomsorg från socialtjänstlagen till skollagen och förskolan fick 

också sin egen läroplan, Lpfö 98. Myndighetsansvaret hade dessförinnan flyttats från Social-

styrelsen till Skolverket. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, omarbetades 

så att den också omfattar förskoleklassen och fritidshemmet, även om dessa verksamheter inte 

är tvungna att uppfylla några av läroplanens uppnåendemål utan endast förhålla sig till strä-

vansmålen. Hela denna reforms främsta syfte var att förskola, skolbarnomsorg och grundskola 

skulle närma sig varandra för att uppnå bättre kvalitet i alla verksamheter samt skapa kontinu-

itet i det livslånga lärandet (Skolverket 2001, 2006a).   

   Enligt Skolverket har antalet elever i förskoleklass ständigt ökat sedan införandet 1998. 

Läsåret 2009/2010 var de 100 200 stycken. 95 procent av alla sexåringar i Sverige går i för-

skoleklass (Skolverkets hemsida 11/11-2010). 

2.2 Uppdrag: integration 

Lärare och pedagoger inom all skolverksamhet fick i och med ovan nämnda reform ett stort 

gemensamt ansvar för våra barns utveckling och lärande. Detta uppdrag var inte helt enkelt att 

få till stånd till en början. Skolan och förskolan har historiskt sett utvecklat sina pedagogiska 

grunder i två skilda sociala kontexter. Skolans uppdrag har varit inriktat på att lära ut färdig-

heter som att läsa, skriva och räkna till skillnad från förskolan där fokus alltsedan införandet 
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legat på det socialpedagogiska planet. En annan skillnad är att förskolan före läroplanens in-

tåg inte haft några mätbara kriterier eller uppnåendemål att planera verksamheten efter. Sko-

lan har å andra sidan alltid haft undervisning som bas i verksamheten och därtill olika styrdo-

kument att basera denna på (Johansson 2000: 24).  

   När förskoleklassen infördes och målet var att integrera förskolepedagogiken i skolans ar-

betssätt skulle grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger stråla samman och delge 

varandra sina olika kunskaper. De flesta förskoleklasser inhystes i skolornas miljö och i vissa 

fall fick det som effekt att pedagogiken styrdes mer åt det skoltraditionella hållet, istället för 

att berika skolundervisningen med förskolepedagogik. Förskoleklasserna förvandlades på 

vissa håll till ett tionde skolår istället för att vara en fristående skolform. Därutav har olika 

utredningar tillsatts för att få fram konkreta exempel på hur integreringen ska gå till. Vad som 

framkommit är att förändringsarbete tar tid, att olika traditionella arbetssätt och pedagogiska 

tankar fortfarande präglar många lärare samt att stor personalomsättning leder till brist på 

kontinuitet vilket försvårar arbetet. Det är dessutom angeläget att alla pedagoger i de olika 

verksamheterna känner till varandras läroplaner och att man skapar tydliga arbetsformer med 

läroplanerna som grund. Detta, menar Skolverket, kräver ett gott engagemang från utbild-

ningsförvaltningen i kommunerna som måste inse och bli beredda att satsa på ett samlat ut-

bildningssystem som gynnar det lilla barnets trygghet och utveckling. I stort handlar det om 

rektorernas medvetenhet och inställning. (Skolverket 2001, Myndigheten för skolutveckling 

2004).  

   I ett sammanhållet utbildningssystem blir övergångarna mellan verksamheter och årskurser 

mycket betydelsefulla. Den enskilde pedagogen har stora krav på sig att inte bara ta hänsyn 

till utbildningsmålen i den egna verksamheten, utan bör även ha kunskap om de mål andra 

verksamheter arbetar efter. Detta för att eleverna ska få en sammanhängande utveckling i lä-

randet. För att enskilda lärare ska få denna kunskap, som ska leda till att eleverna når de nat-

ionella målen, krävs god samverkan mellan alla parter i förskole- och skolverksamheterna. Att 

hela tiden utbyta tankar om verksamheternas mål och utformning är viktigt, liksom goda ruti-

ner kring tillvägagångssätt i övergångarna (Skolverket 2000).     

2.3 Vad säger läroplanerna? 

Tre olika läroplaner används idag i Sverige, en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligato-

riska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skol-
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formerna (Lpf 94). Dessa är uppbyggda på ett likartat sätt och länkar på så sätt i varandra när 

det gäller synen på lärande, kunskap och utveckling. De beskriver verksamheternas värde-

grund, olika uppdrag samt mål och riktlinjer. Målen som finns är av två slag, strävansmål och 

uppnåendemål. För förskola och förskoleklass finns enbart strävansmål att arbeta efter.  

  Från och med hösten 2011 börjar den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, för-

skoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) att gälla i praxis. I skrivandets stund är endast vissa 

delar ur denna tillgängliga på Skolverkets hemsida varför jag valt att endast fokusera på de 

gällande läroplanerna som i dagsläget rör området för min studie, Lpfö 98 samt Lpo 94.  

   Förskolans uppdrag innefattar bland annat att verksamheten ”ska lägga grunden för ett livs-

långt lärande.” (Skolverket Lpfö 98, 2006b: 4), samt att man i detta arbete utgår från barnens 

erfarenhetsvärld, deras nyfikenhet och lust att lära sig nya saker. Några av förskolans mål och 

riktlinjer i läroplanen är att verksamheten och miljön ska vara stimulerande för barnen samt 

locka till kreativitet, lek och lustfyllt lärande. Ett viktigt mål gällande denna studie är att för-

skolan har en betydelsefull uppgift när övergången till förskoleklassen närmar sig. Former för 

att avsluta förskoleperioden ska finnas och likaså ett gott samarbete mellan verksamheterna 

för att ge barnen det stöd de behöver. Pedagogerna på förskolan ska samverka med personalen 

i den nya verksamheten samt utbyta kunskaper och erfarenheter med dessa som gynnar bar-

nets fortsatta skolgång (Skolverket Lpfö 98, 2006b). Förskolans läroplan har reviderats under 

2010 och den nya upplagan kommer att gälla från och med 1 juli 2011. Ett tillägg har gjorts 

till de riktlinjer som finns gällande samverkan mellan förskola och skola. Det innebär att förs-

kollärare, och inte arbetslaget gemensamt, ska ansvara för att samverkan med pedagoger i 

skolan kommer till stånd för att stötta barnen i övergången. Den reviderade läroplanen inne-

håller också en ny del med enskilda mål och riktlinjer för förskolechefen. Bland annat att det 

är dennes ansvar att former för samverkan mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

existerar och utvecklas, för att skapa ett gott samarbete verksamheterna emellan (Skolverket 

Lpfö 98, 2010).  

   Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet beskriver 

att undervisningen ska utgå från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper för att på det 

sättet utveckla fortsatt lärande där delar av olika kunskapsformer bildar en helhet. Vidare be-

skriver läroplanen att ” Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, 

skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” (Skolverket Lpo 94 2006c: 

6). När det gäller läroplanens mål och riktlinjer gällande övergång och samverkan finns det 

likheter med förskolans läroplan som belyser vikten av samarbetsformer mellan verksamhet-
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erna. Det står också att skolans lärare ska utbyta kunskaper och erfarenheter med förskolans 

personal. Rektorn är, liksom förskolechefen, ansvarig för att former för samarbete utvecklas 

för att inte få ett brott i elevernas utveckling. Personalen ska också få den kompetensutveckl-

ing de behöver för att kunna utföra sitt arbete (Skolverket Lpo 94 2006c).    

2.4 Tidigare forskning  

Runt tiden för införandet och integreringen av förskoleklasser i de svenska skolorna studera-

des detta ur olika vinklar. Davidsson (2002) har bland annat tittat närmare på hur arbetslag i 

två olika grundskolor arbetat med att föra in förskolepedagogiken i grundskolans värld. Stu-

dien genomfördes under tre år i slutet av 1990-talet när konceptet var helt nytt. Vad Davids-

son fann ut av sin studie var att skolans och förskolans traditioner inte var helt enkla att sam-

manföra till en gemensam pedagogisk praktik. Lärarnas traditionella bakgrund satte käppar i 

hjulet för uppdraget och det var svårt att finna modeller för hur förskolepedagogiken skulle 

smälta in i de inarbetade rutinerna. För att lyckas med integrationen ser Davidsson att man i 

arbetslagen måste se till medlemmarnas olika pedagogiska bakgrund och där synliggöra de 

olika traditionerna pedagogerna arbetat i tidigare. Om man för upp detta till diskussion är det 

lättare även för andra, högre upp i skolorganisationen, att se hur man måste arbeta för att 

forma en integrerad pedagogik. Studien visar att skapandet av nya arbetssätt grundar sig i so-

ciala interaktioner där alla inblandade får bidra med sina specifika erfarenheter (Davidsson 

2002).  

   Davidsson har i en annan studie tittat på hur förskolans och grundskolans olika läroplaner 

och andra styrdokument, från 1962 fram till 1998, omnämnt och behandlat begreppen samar-

bete, samverkan och integration. Överlag är det begreppet samverkan som förekommer mest 

frekvent i de olika texterna. I analysen syns att begreppens innebörd och mening har betonats 

på olika sätt under åren när det gäller mötet mellan förskola och skola. Till en början hade 

förskolan en uppgift i att förbereda barnen för skolan och se om de var ”skolmogna”. Man såg 

då också mer till gruppnivå än till enskilda individer. Det senare kom i fokus under 1980 talet. 

Idag ska alla barn ingå i en verksamhet som har som mål att integrera förskola och skola. Ut-

vecklingen har alltså gått från en frivillig samverkan till en föreskriven integration mellan 

verksamheterna. Gemensamt för alla texter som Davidsson studerat är att det finns en generell 

mall för hur organisationen av förskolebarnens möte med skolans värld ska gå till rent prak-

tiskt. Barnen ska besöka skolan, lärarna i de olika verksamheterna ska träffas och diskutera 
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barnens behov och dessa två moment ska skapa bra förutsättningar för barnen i den nya verk-

samheten. De olika dokumenten förordar dessutom att det ska finnas ett enhetligt och sam-

stämt arbetssätt kring de metoder som används för att organisera och forma rutiner för besök 

samt överlämning av information mellan verksamheterna. Ett gott likvärdigt samarbete med 

andra ord. Vad gäller begreppet integration så ses det som det stora målet man strävar efter i 

samverkan och samarbete mellan förskola och skola (Davidsson, 2000).  

   I doktorsavhandlingen Samarbete i gränsland. Om relation och kommunikation i samarbete 

mellan skola och barnomsorg (Hjelte 2005) har forskaren studerat hur samarbetet mellan 

skola, förskola och fritidshem går till, efter sin teori om att det där fanns en ”gränsproblema-

tik”. Ett gott samarbete finns inom de olika verksamheternas fyra väggar, men samarbete och 

kommunikation dem emellan är betydligt svårare att få till. I studien läggs stor vikt vid kom-

munikationens roll samt olika maktaspekter mellan yrkesrollerna inom verksamheterna. Stu-

dien visar att den enda kommunikation som finns mellan förskola och skola sker i barnens 

övergång mellan förskola och förskoleklass och att det då främst handlar om kommunikation 

kring vissa barns behov. Pedagogerna i förskolan anser sig också ha lite att säga till om i jäm-

förelse med förskollärarna i skolan, vilket inverkar på det helhetliga samarbetet samt på vil-

ken information som prioriteras (Hjelte 2005).    

   Hjelte har också iakttagit att kommunikation på ledningsnivån och på operativ nivå ser olika 

ut både inom som emellan de olika skolverksamheterna. Kommunikationen mellan ledningen 

och verksamheterna omfattade till största delen styrning av hur förskolan/skolan skulle bedri-

vas och vilka ramar som skulle gälla för det pedagogiska arbetet. På verksamhetsnivå hade 

kommunikationen främst ett ”lokalt” fokus där man diskuterade synsätt och normer för arbe-

tet inom den egna enheten. Vidare beskriver Hjelte de olika pedagogernas ”tysta kunskap” 

som en viktig pusselbit i förståelsen av varandras verksamheter. Hur man arbetar och agerar i 

olika situationer är inte alltid lätt att beskriva genom dokumentation eller i överlämningssam-

tal. Därför är dialog kring erfarenheter och arbetssätt en viktig bit att fokusera på för att skapa 

kunskap över verksamhetsgränserna (Hjelte 2005).    

   I en avhandling gällande skolors insatser för att förbättra undervisning och arbetsorganisat-

ion presenteras att enskilda lärare ofta är bra på att utveckla och förbättra sina egna arbetsom-

råden, men att det är svårare att få till förändring i arbetslag eller i skolan som helhet. Dis-

kussioner om förändring, mål och visioner nådde fram till alla inom verksamheten, men det 

var sällan pedagogerna sedan såg vad som gjordes för att uppnå dessa. Pratandet och diskute-

randet har tagit överhand vilket leder till att ”görandet” blir lidande (Blossing 2000: 157f).   
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   Även studenter på olika lärarutbildningar har gjort studier kring samverkan och kommuni-

kation i övergången mellan förskola och skola. Dessa studier har använt sig av enkäter samt 

observationer i större utsträckning än intervjuer för sin datainsamling. Man har dels tittat på 

överlämnandet av barn i behov av särskilt stöd och dels på hur föräldrar och pedagoger ser på 

organisationen av övergången. Barnens egna tankar kring övergången har i vissa fall stått i 

fokus, liksom olika arbets- och tillvägagångssätt vad gäller överförandet av information mel-

lan verksamheterna. I gruppsamtal med barnen har framkommit att övergången medför en 

mängd förväntningar och känslor i och med att de ska lämna förskolans pedagoger och yngre 

barn för att, som många av dem säger, börja i skolan där de får ny fröken och nya kamrater. 

(Se till exempel Söderman 2010, Henriksson 2009, Edvinsson & Jonsson 2008).    

   I min studie kommer jag inte att titta på hur förskolepedagogiken integrerats i grundskolan i 

och med att förskoleklassen flyttat in i verksamheten. Jag förväntar mig att den pedagogiken 

nu efter tretton år har etablerats inom skolans väggar. Exakt vilken information kring barnen 

som överförs mellan förskola och skola är heller inte av intresse för denna studie. Det jag vill 

undersöka är hur man i förskola och skola samverkar för att närma sig varandra rent organisa-

toriskt. Genom att fokusera på samverkansarbetet i övergången från förskola till förskoleklass 

förväntar jag mig inte bara få kunskap i hur den processen går till utan också vilka parter och 

moment som spelar den viktigaste rollen i det specifika uppdraget att överlämna och ta emot 

barnen. Precis som i studierna ovan handlar det om sociala interaktioner men också organisa-

toriska aspekter som lägger grunden för god samverkan och förståelse för varandras uppdrag.   
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3 Teori  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Enligt Sundgren och Säljö (2007) menar John Dewey och Lev Vygotskij att människan är en 

social varelse som utvecklas och lär i det sociala samspelet där utbyte av kunskap sker. Dessa 

två filosofer och pedagogers idéer formar på ett sätt dagens läroplaner och skolorganisation i 

och med att vi idag både har ett konstruktivistisk och sociokulturellt sätt att se på lärande. 

Individens intressen spelar en central roll när ny kunskap formas. Vi lär när vi ser resultatet av 

det vi planerat och genomfört. Om vi utför saker tillsammans med andra uppstår dessutom ett 

utbyte av förkunskaper kring handlingen eller uppgiften, som kan leda till större kunskaper än 

om vi enbart utför dem på egen hand (Sundgren, Säljö 2007). Vygotskij menar att den en-

skilda människans agerande bygger på hennes tidigare erfarenheter. Tillsammans med dessa 

kan fantasi och sociala samspel skapa nya kunskaper och erfarenheter och på så vis bygger vi 

en gemensam kulturell värld, gemensamma ramar för vårt handlande i vissa situationer. Stö-

det från omvärlden är oerhört viktigt för det lilla barnets utveckling (Vygotskij 1995). 

  Att människan utvecklas i sociala samspel gäller inte bara barn och ungdomar. Även vuxna 

fortsätter att ständigt utvecklas i relationer med andra. Ett gott arbetsklimat bygger i och med 

det på goda relationer mellan alla anställda i en organisation. Liksom barnen i skolan, behöver 

även lärare och andra yrkesarbetande, kunniga ledare som kan skapa goda förutsättningar för 

utveckling och samarbete (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005).  

   En företeelse, ett moment eller en rutin som är socialt konstruerad kan alltid konstrueras om 

på olika sätt. Teoretikern Jaques Derrida myntade begreppet dekonstruktion som syftar på just 

detta, att något som byggts upp, kan brytas ner, för att sedan åter byggas upp i en annan form. 

I praktiken handlar det om att alltid vara beredd att tänka om och att kommunicera med 

varandra kring saker som vi ställer oss frågande till. Om vi reflekterar tillsammans och kritiskt 

granskar arbetssätt och rutiner så leder det till en utveckling av desamma. I en sådan process 

är det viktigt att alla parter är öppna för att tänka på ett annorlunda sätt (Thomassen 

2007:207ff).   
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3.2 Organisationsteori  

En organisation är enligt Svedberg ”ett socialt fenomen som växer fram ur relationerna mellan 

de människor som finns i organisationen.” (Svedberg 2003: 251). Detta sociala fenomen kan 

ses som ett strukturellt redskap som behövs för att kunna genomföra en viss uppgift. Organi-

sationer i vårt samhälle ser olika ut, alla har olika grundvärden och roller. Ingen är enligt 

Svedberg värdeneutral. Stöder sig en organisation på den samhälleliga värdegrunden pratar 

man om den som en institution, till exempel det nationella skolväsendet. I denna institution 

ingår skolan som en egen organisation (Svedberg 2003: 251ff).   

   Hierarkisk organisation är enligt Svedberg vanligt inom statliga förvaltningar. Han liknar 

det vid en pyramid som är mer eller mindre spetsig beroende på organisationens uppbyggnad. 

Ansvar och beslutsfattande är som störst i dess topp och på varje steg därunder fördelas detta 

ut i varierade arbetsuppgifter beroende på nivån i pyramiden. Var och en ska ha en roll i orga-

nisationen som innebär att utföra en viss sak på ett visst sätt. Ledningens huvudansvar är att 

fatta beslut och chefer på lägre nivåer i pyramiden ska fungera som ”ledningens förlängda 

arm”. En svaghet med en hierarkisk organisation är att det inte alltid är i toppen av pyramiden 

som kunnandet och kompetensen finns för att fatta bra beslut (Svedberg 2003: 253f). Den 

toppstyrda hierarkiska organisationen är oftast inte allenarådande inom nutida verksamheter. 

Svedberg beskriver att matris- och teamorganisationer också förekommer. Matrisorganisat-

ionen präglas av specialistkunskaper i olika projektgrupper. Chefen är den som bestämmer 

vilka som arbetar tillsammans och det är var och ens unika kompetens som avgör hur och mot 

vad gruppen ska jobba. I teamorganisationen har arbetslaget en betydande roll, liksom social 

samverkan. Den kollektiva kompetensen är viktig för att nå organisationens mål. Inom sko-

lans verksamhet kan det liknas vid att man har elevernas hela kunskapande och personliga 

utveckling i centrum och inte att den enskilda läraren ska få dem att nå expertkunskap inom 

vissa ämnen. Chefen har här en stöttande och motiverande funktion som ska leda till att beslut 

blir fattade och problem lösta i respektive team (Svedberg 2003: 258 ff). I analysen av mitt 

material kommer jag att använda mig av den hierarkiska organisationsteorin, eftersom Sved-

berg menar att den mer eller mindre präglar alla former av organisationer (Svedberg 2003: 

253f).  

   Kommunstyrda skolorganisationer kan enligt Christersson (1995: 122) delas in i tre olika 

nivåer; politisk-, central- och verksamhetsnivå. Sätter man in dessa i en hierarkisk pyramid så 

finns den kommunala barn- och utbildningsnämnden i toppen och under den dess förvalt-
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ningschef följt av de olika verksamhetsområdena inom barnomsorg och skola, som var och en 

styrs av en rektor eller förskolechef. All personal inom organisationen innehar olika roller och 

arbetsuppgifter som ska leda till att uppnå ett specifikt mål. Varje roll eller uppgift är knuten 

till en viss nivå i pyramiden, vilket innebär att man måste samordna och organisera de olika 

verksamheterna för att nå ett gemensamt syfte. Detta kräver också att det finns en tydlig styr-

ning i organisationen som medvetet leder verksamheterna mot de bestämda målen. Den som 

leder detta arbete måste ha goda kunskaper om de olika verksamheterna, hur olika grupper 

fungerar och de anställdas motivationsnivå (Christersson 1995: 125).  

3.3 Målstyrning 

Målstyrning innebär enligt Svedberg att en organisations huvudman, i skolans fall stat och 

kommun, är den som bestämmer vilka mål verksamheterna ska arbeta mot. Stat och kommun 

fastställer spelregler och ramar för skolorganisationerna. De överlåter sedan dessa till perso-

nalen i verksamheterna som ska förhålla sig till dem när de tillsammans, utifrån sina spe-

cialistkunskaper, skapar bästa möjliga arbetssätt för att uppnå målen. Denna frihet som stat 

och kommun ger de yrkeskunniga kräver att man som lärare har en hög medvetenhet kring sin 

yrkesmässiga roll. Kvalitativa mål som ofta är en del av utbildningsväsendet är komplicerade 

att utvärdera då de många gånger är omätbara. Mätbara mål är lättare att utvärdera och redo-

visa då de oftast är kvantitativa och tydliga att arbeta mot (Svedberg 2003: 335ff). Därför ris-

keras de lätt mätbara målen tränga undan de mer svårtolkade och svårbedömda målen under 

en utvärdering (Romhead 1999: 108).  

   Olika problem kring den målstyrda skolan har belysts genom åren. Bland annat menar kriti-

kerna att målen är ouppnåeliga ideal som inte kan styra en offentlig verksamhet. För att de ska 

vara möjliga att följa krävs att de klart och tydligt uttrycker vad som ska uppnås. Samver-

kansmålen är ett exempel på detta då det bland lärarkulturer saknas rutin för ett kollektivt ar-

betssätt. Skillnaderna i olika lärares sätt att tänka är lika många som de nationella målen de 

ska arbeta mot (Eriksson 1999: 152ff). Professionella lärare förväntas idag ständigt reflektera 

över sitt handlande och sin yrkesroll för att på det sättet utveckla och förbättra sitt arbete. An-

ser man att det inte finns något att reflektera över och förändra, är det också svårt att nå upp 

till styrdokumentens mål och uppdrag (Alexandersson 1999: 22). Utvärderingar inom alla 

nivåer i skolsystemet ska bidra till att verksamheternas kvalitet ständigt står under lupp och att 
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de nationella målen följs. Vilken kvalitet dessa utvärderingar har beror på lärarnas grad av 

professionalitet (Eriksson 1999: 160).  

3.4 Samverkan  

Samverkan är idag en viktig del i alla organisationer och det sker ofta i form av olika projekt. 

Det är inte sällan verksamheter finner svårigheter med dessa samverkansprojekt vilket gör att 

det ställs stora krav på planering och ledarskap. För att lyckas behöver deltagarna gemen-

samma utgångspunkter, referensramar och metoder (Danermark & Kullberg 1999). Behovet 

av samverkan inom barnomsorg och skola har ökat i takt med nya reformer och läroplaner. 

Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för barnens utveckling och samverkan är därför 

viktig för att exempelvis förena olika insatser riktade mot det enskilda barnet. Samverkan kan 

liknas vid en utvecklingsprocess där man agerar och finner lösningar tillsammans för ett visst 

syfte (Christersson 1995: 8ff). Förändringsarbete börjar oftast med att man kritiskt granskar 

det rådande arbetssättet och sedan bygger en idé kring behov, tillvägagångssätt och resultat att 

uppnå (Gummesson 1992: 219). Arbetsglädje och motivation är viktigt för att man i en sam-

verkansprocess ska nå ett förväntat resultat. Leder inte samverkansprojektet dit man vill måste 

man fråga sig om alla verkligen varit delaktiga i förändringsarbetet, om informationen varit 

tillräcklig och om målet i sig varit tydligt nog (Christersson 1995: 135). 

   Alla barn har olika behov av stöd och stimulans och det kräver ett gott samarbete mellan de 

vuxna som finns i de miljöer där barnen vistas. Verksamheterna inom förskola och skola 

måste möta barnens behov genom att tillsammans sträva efter kontinuitet i metoder och ar-

betssätt. Gör man det avdramatiseras övergången mellan förskola och skola som annars kan 

innebära oro för vissa barn (Norberg 1983: 9f). Förskolan och skolan kan ses som ”en andra 

relationscirkel kring ett barn” som, när föräldrar eller vårdnadshavare inte finns vid barnens 

sida, ska stötta och leda dem mot nya erfarenheter och relationer med nya människor. Barnen 

väljer varken sina föräldrar eller sina pedagoger utan får finna sig i att ledsagas och leva i de-

ras värld (Schyl-Bjurman 1983: 50).  
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4 Metod  

4.1 Metodbeskrivning  

Min forskning ryms inom det samhällsvetenskapliga fältet där det rådande synsättet bygger på 

forskarens strävan efter att förstå och tolka olika situationer utifrån individens eget perspektiv. 

Denna form av forskning tillhör den hermeneutiska traditionen där mellanmänskliga sam-

manhang lägger grunden för ny kunskap inom ett område.  Det forskaren kommer fram till, 

genom att vara en del av det han eller hon studerar, blir inte allmängiltigt, men likväl angelä-

get för att förstå och förklara mänskliga erfarenheter och tankegångar kring specifika situat-

ioner. Forskarens resultat kan vidare vara av vikt för andra undersökningar inom det sam-

hällsvetenskapliga fältet (Thomassen 2007).  

   Då syftet med min undersökning är att söka svar på hur organisationen kring övergången 

mellan förskola till förskoleklass fungerar samt hur pedagogerna samverkar, har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ studie. I en kvalitativ undersökning fokuserar forskaren på att 

förstå enskilda individers synsätt kring en specifik situation eller händelse. Det jag vill under-

söka kan inte samlas in via enbart kvantitativa metoder där enkäter och standardiserade fråge-

formulär riktat till ett stort urval ofta används. Data som inhämtas och analyseras på det sättet 

används till exempel för att se generella eller allmängiltiga skillnader/likheter som kan redo-

visas statistiskt. (Larsen 2009: 22ff, Stukát 2005: 30ff).  

   I min undersökning fokuserar jag på att nå djupare kunskap kring ämnet samverkan mellan 

förskola och grundskola. Vilka olika arbetssätt och uppfattningar där finns angående en speci-

fik situation. Därför har jag valt att analysera de olika verksamheternas resultat- och kvalitets-

redovisningar samt att genomföra intervjuer med pedagoger och skolledning. Jag har dessu-

tom sökt och samlat in litteratur, myndighetsrapporter samt tidigare forskning som rör ämnet 

skolorganisation och samverkan. Informationen har jag funnit genom högskolans biblioteks-

databas samt på internet.  

   Den senaste kvalitets- och årsredovisningen samt verksamhets- och utvecklingsplanen för 

respektive verksamhet finns att nå via kommunens hemsida. För ändamålet har jag valt att 
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koncentrera mig på den del i respektive rapport som rör arbetet med läroplanens mål och rikt-

linjer för samverkan mellan förskola, skola och fritidshem. En komparativ studie av dessa 

olika delar har genomförts för att se och förklara likheter och skillnader mellan hur de olika 

verksamheterna arbetar för att nå läroplansmålen.  

   I min studie har jag planerat och genomfört halvstrukturerade samtalsintervjuer utefter ett 

antal huvudteman kring ämnet övergång och organisationen av denna. Som forskare kan jag 

på detta sätt individualisera frågor och följdfrågor och därigenom skapa en öppen dialog mer 

än ett utfrågande och svarande. Dessutom undviks i större mån språkliga missförstånd i denna 

typ av intervjuande, samt att man ger informanten ett spelrum så att så mycket information 

som möjligt framkommer (Stukát 2005: 39). Inför intervjuerna arbetade jag fram en mall med 

huvudteman och grundfrågor. Därefter förberedde jag varje intervju individuellt, med tanke 

på vem det var jag skulle intervjua och inom vilken verksamhet denne arbetade. Det huvud-

tema jag haft som grund i intervjuerna är övergången mellan förskola och förskoleklass. Uti-

från det byggde jag samtalet på underteman som organisation, samverkan, ansvar/roller och 

barnens situation. Alla intervjuer utom en spelades in på en digital bandspelare för att under-

lätta min dokumentation. En kvalitativ forskningsintervjus primära mål är att få fram ny kun-

skap kring ett utvalt område och denna kunskap förmedlas forskaren genom dialogen i sam-

talsintervjun. Att intervjua på detta sätt är dessutom en bra metod för att få fram individens 

synsätt och upplevelser kring en specifik situation och det kan beskrivas som ”ett samtal som 

har en struktur och ett syfte.” (Kvale 2009: 17ff). Därav har jag valt att enbart genomföra in-

dividuella intervjuer och sedan jämföra svaren för att se likheter och skillnader beroende på 

vilken funktion informanterna har i de olika verksamheterna.  

4.2 Urval och genomförande  

Min studie har genomförts i en mindre kommun i Mälarregionen. I min text kallar jag kom-

munen, liksom dess tätort för Skogsvik. I Skogsviks tätort finns två kommunala grundskolor 

samt en friskola. Sammanlagt finns sju förskolor i tätorten varav två är i privat regi. På de 

kommunala grundskolorna, som jag kallar Tallskogsskolan och Bergdalaskolan, huserar fyra 

respektive två olika förskoleklasser med mellan 10-20 barn i varje klass. Sammanlagt finns 

sex fritidshemsavdelningar anknutna till vardera förskoleklassverksamhet. Dessa ansvarar för 

de elever i förskoleklass samt årskurs ett och två som är i behov av barnomsorg efter skoltid.  
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   I min studie har jag fokuserat på organisationen i de kommunledda verksamheterna i 

Skogsviks tätort. Av den orsaken kommer samtliga informanter från några av de förskole- och 

skolverksamheter som ligger där. Detta urval gjordes med grundval av att det i tätorten finns 

ett större urval av skolor och förskolor att kontakta och få information från än i de ytterorter 

som enbart huserar en förskola och en grundskola vardera. Genom att koncentrera mig på en 

ort i kommunen kunde jag effektivisera min tid för insamlandet av information.    

   Sammanlagt har sju intervjuer genomförts. Informanterna är: Sofia 42 år, rektor på Tall-

skogsskolan F-5. Britt 57 år, en av tre nyanställda förskolechefer i Skogsviks kommun, ansva-

rig för tre av förskolorna i tätorten (bland annat Skogsgläntans förskola). Karin 49 år, språk-

pedagog i kommunens alla förskolor samt specialpedagog på Tallskogsskolan F-5. Anna 43 

år, förskollärare på Skogsgläntans förskola. Ulrika 50 år, förskollärare i förskoleklass på 

Bergdalaskolan F-5. Lena 51 år, förskollärare i förskoleklass på Tallskogsskolan F-5 samt 

Anders 28 år, fritidspedagog på Tallskogsskolan. Informanterna arbetar på ett eller annat sätt 

med organisation och genomförande av övergången från förskola till förskoleklass, vilket 

betyder att jag på detta sätt fått möjlighet att samla in data från både de ansvariga cheferna 

och pedagogerna ute i verksamheterna.  

   Inledningsvis kontaktade jag Sofia, rektor på Tallskogsskolan, samt Britt, en av kommunens 

förskolechefer, för att presentera min studie samt få deras godkännande till att genomföra 

intervjuer med dem samt personal i deras verksamheter. Jag blev väl bemött, de båda visade 

stort intresse för ämnet och ville gärna ställa upp för en intervju samt godkände att jag genom-

förde intervjuer med deras personal. Britt förmedlade kontakt mellan mig och förskolläraren 

Anna på Skogsgläntans Förskola och Sofia informerade berörd personal på skolan angående 

mitt ärende vartefter jag själv tog kontakt med Karin, Lena och Anders på Tallskogsskolan för 

att boka tid för intervju. 

   Då det finns två grundskolor i Skogsvik kontaktade jag även Bergdalaskolan för att få kon-

takt med rektor och förskoleklasslärare där. Skolan väntade på att installera en ny rektor och 

den tillförordnade rektorn kände inte att hon kunde tillföra något för min studie, men hon 

hjälpte mig att få kontakt med Ulrika, lärare i en av skolans förskoleklasser, som jag ringde 

och stämde träff med för en intervju.    
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4.3 Forskningsetiska grunder  

I planeringen och utförandet av intervjuerna har jag arbetat enligt de forskningsetiska princi-

per inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) rekom-

menderar. De fyra syften som gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- 

och nyttjandekravet har följts. Varje informant informerades per e-post om arbetets upplägg 

samt att jag kommer att behandla den information jag samlar in på ett enligt ovan forskningse-

tiskt vis. Alla igenkännande detaljer gällande kommunen, verksamheterna och deltagarna har 

anonymiserats och insamlat material används enbart till denna studie. I början av varje inter-

vju stämde jag av detta med informanten som fick möjlighet att bekräfta sitt samtycke.      

4.4 Reflektion  

För att kunna jämföra det informanterna sagt under intervjuerna med hur det fungerar i verk-

ligheten krävs observation av situationer och sammanhang (Stukát 2005: 49). Eftersom stu-

dien genomförts under höstterminen, då det inte sker någon övergång mellan förskola och 

förskoleklass, har det varken funnits möjlighet att observera möten verksamheterna emellan 

eller olika tillvägagångssätt i övergången. Tidpunkten för att studera detta ämne var därför till 

viss del olämplig.  

   För att få en större bild av hur alla verksamheter i kommunen ser på samverkan kring över-

gången hade jag kunnat kontakta och intervjua fler förskollärare på ortens förskolor, men jag 

avgränsade mig då tiden för studien var begränsad.  
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5 Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultat och analys av mitt empiriska material. Inledningsvis redovi-

sas informationen jag fått när jag granskat verksamheternas kvalitets- och resultatredovis-

ningar och därefter följer resultatet av mina intervjuer.  

5.1 Dokumentation av måluppfyllelse 

Kommunens olika verksamheter inom barnomsorg och skola skriver varje år en kvalitets- och 

årsredovisning för det gångna året som även innehåller en utvecklingsplan för kommande år. 

Rektorer och förskolechefer är ansvariga för att detta genomförs. Dokumenten innehåller en 

beskrivning av hur respektive verksamhet uppfyllt läroplanens mål och riktlinjer, vilka arbets-

sätt och metoder som praktiserats under året, vad som inte uppfyllts och vilka åtgärder som 

ska vidtas för att nå ett bättre resultat kommande år. En bedömning av den egna verksamhet-

ens måluppfyllelse har också gjorts. I en skala som inkluderar de fyra stegen; ”Inte alls”, ”I 

liten utsträckning”, ”Delvis” samt ”I hög grad” har verksamheten kryssat i hur de anser sig 

uppnått målen (Skogsviks kommun 2009a, b, c, d). Viktigt att notera är att de senaste doku-

menten jag analyserat är författade av rektorer och chefer som inte längre arbetar på dessa 

positioner.           

5.1.1 Förskolornas sammanfattning 

Redovisningsrapporterna för tätortens förskolor från 2009 beskriver hur de arbetat för att 

uppnå läroplanens riktlinjer om att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, sko-

lan och fritidshemmet samt hur de finner former för att avrunda barnens förskoletid och förbe-

reda dem inför övergång till förskoleklassen. 

   Rapporterna berättar att flera av förskolorna har samlat alla femåringar i en grupp under 

barnens sista år på förskolan för att förbereda dem tillsammans inför övergången till förskole-

klass. Fokus ligger på skolförberedande övningar samt samarbete och social kompetens. Alla 

förskolor genomför ett enskilt avslutningssamtal med föräldrar där dokumentation kring hur 
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barnet utvecklats under åren i förskolan lämnas över. Föräldrarna godkänner vid detta möte 

vilken information som förskolepersonalen får lämna vidare till förskoleklassen. Under senare 

delen av vårterminen skolar personal från förskolan in barnen i fritidsverksamheten på den 

skola de ska gå i. Dessförinnan informerar respektive skolas personal förskolorna hur uppläg-

get för inskolningen ser ut. Vissa förskolor har under våren besökt grundskolornas skolgårdar 

för att introducera miljön för barnen (2009b, c).    

   Personalens utvärdering av metoderna ovan beskriver att samtal med föräldrar har fungerat 

bra och likaså samarbetet med fritidspersonalen under inskolningstiden där. Information om 

placeringar och upplägg för inskolning har i vissa fall varit sen och bristfällig. Avsaknad av 

möten och information från förskoleklasslärarna beskrivs generellt. Samtliga förskolor anser 

att ett bättre samarbete krävs mellan förskolor och förskoleklasser angående hur förberedel-

serna ska se ut inför övergången. Under våren 2009 besökte en av sex förskoleklasslärare de 

barn i förskolorna som denne skulle få ansvar för till hösten. Syftet med besöken var att pre-

sentera sig för barnen vilket uppskattades av de barn det gällde. I rapporten står att det med 

anledning av denna förskoleklasslärares besök i förskolorna önskas ett enhetligt tillväga-

gångssätt, så att alla barn ska få samma möjligheter att träffa sin blivande förskoleklasslärare 

inför skolstarten. När rapporten skrevs fick vissa barn endast träffa fritidspersonalen innan de 

skulle börja förskoleklass (2009b, c). 

   Under våren och hösten 2009 har två möten ägt rum mellan rektorer, förskolechefer, försko-

leklasslärare samt personal från förskolan för att samtala om hur arbetet kring övergångarna 

kan förbättras. Träffarna har gjort att de fått en bättre förståelse för varandras arbeten. En plan 

inför våren 2010 har tagits fram där flera möten planeras ske mellan personal från förskola 

och förskoleklass för att hitta former för ett bättre fungerande samarbete.  

   Alla förskolor i tätorten utom en anser sig ”delvis” ha uppnått läroplansmålen kring sam-

verkan och övergång. Den förskola som ligger intill Tallskogsskolan anser att målen uppnåtts 

”I liten utsträckning”. Förskolan menar att samarbetet med skolan har minskat under 2009. 

Dess läge borde enligt rapporten ha medfört ett mer utvecklat samarbete med skolans perso-

nal, men detta har inte inträffat annat än i de korta spontana möten som sker mellan skolans 

elever och lärare på den gemensamma skolgården (Skogsviks kommun 2009b, c). 

5.1.2 Grundskolornas sammanfattning  

Bergdalaskolans kvalitets- och årsredovisning för 2009 samt verksamhets och utvecklingsplan 

för 2010 innehåller ingen information kring uppfyllelse av mål och riktlinjer gällande över-
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gång och samverkan mellan förskola och skola. Det som redovisas gäller enbart den egna 

verksamheten, hur man arbetar och samverkar mellan klasserna och skolbarnomsorgen på 

skolan, vilket beskrivs som att det ofta fungerar bra (Skogsviks kommun 2009a).  

   Tallskogsskolan redovisar i sin rapport en något mer utförlig beskrivning av arbetsmetoder 

för att underlätta övergången från förskola till förskoleklass, samt hur man ska finna lösningar 

för ett bättre samarbete mellan förskola och skola. Resultatmässigt visar rapporten på att det 

finns ett väl fungerande samarbete mellan personalen på den egna skolan, men att det saknas 

former för ett bra samarbete med personal i tätortens förskolor. Detta har påbörjats under vå-

ren 2009 då förskoleklasslärarna på Tallskogsskolan besökte några av de förskolor de skulle 

ta emot barn ifrån efter sommaren. Rutinerna kring övergången som barnen gör från förskolan 

till fritidsverksamheten fungerar enligt rapporten bra (Skogsviks kommun 2009d).  

   Tallskogsskolan anser sig i hög grad ha uppnått målen kring övergång och samverkan, men 

samtidigt skriver de att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att fullständigt uppnå 

samverkansmålet mellan förskoleklasser och förskolor. Bland utvecklingsområdena för 2010 

står att få igång detta samarbete i praxis och inte bara på pappret (Skogsviks kommun 2009d).     

5.1.3 Dokumentanalys 

När lärare utvärderar och rapporterar om hur den egna verksamheten uppfyllt läroplansmålen 

sker det utifrån en mängd aspekter, som kan bero på hur målen är formulerade eller hur man 

dokumenterar arbetet kring dem. Enskilda pedagogers eller arbetslags tolkningar av målen, 

vad de innebär och hur man bäst ska arbeta för att nå dem, skiftar också från verksamhet till 

verksamhet. Detta beror på att målen i sig är oklara och tvetydiga på ett sätt som gör att det är 

svårt att jämföra dem med det faktiska resultatet (Alexandersson 1999: 16). I de kvalitets- och 

årsredovisningar som sammanfattats ovan ingår ett visst antal verksamheter och arbetsgrupper 

som alla rapporterat sina resultat till rektor eller förskolechef, som i sin tur författat en sam-

manställning utefter sin tolkning.    

   Ett exempel på hur man i förskola och skola uppskattat och utvärderat ett visst moment på 

helt olika sätt syns i resultatrapporteringen när det gäller arbetsmetoder för samverkan. För-

skolorna redovisar att en förskoleklasslärare besökt de förskolor hon skulle få barn ifrån 

kommande höst och Tallskogsskolan i sin tur redovisar att alla deras förskoleklasslärare åkte 

ut och besökte några av de förskolor som de skulle få barn ifrån till hösten (Skogsviks kom-

mun 2009b, d).  
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   Vilka mål som prioriteras och hur de uppfattas i olika verksamheter berör också vad som 

sedan rapporteras. Bergdalaskolan har till skillnad från Tallskogsskolan inte nämnt samverkan 

mellan förskola och skola i sin resultatredovisning utan endast fokuserat på samverkan inom 

den egna skolan. Detta kan förklaras av att man i olika verksamheter prioriterar och tolkar 

målen olika, samt att man inom skolans värld ofta saknar former för hur samverkan ska gå till 

annat än inom den enskilda enheten (Eriksson 1999: 152ff). Att samtliga verksamheter, föru-

tom Bergdalaskolan, i Skogsviks tätort anser sig sakna former för bättre samarbete mellan 

förskola och förskoleklass kan också ha att göra med detta.     

5.2 Positiv respons  

En övergripande summering av rapporterna ovan lade grunden till många av frågorna i mina 

intervjuer. Att verksamheterna börjat se över samarbete och övergång mellan förskola och 

skola stod att läsa, men hur går det då till rent praktiskt frågade jag mig? Ett enhetligt arbets-

sätt verkar vara mottot, men hur lyckas man med det när så många olika skolor och förskolor 

är inblandade? Under intervjuerna med förskolechefen Britt och rektorn Sofia fick jag mycket 

positiv respons kring syftet för min undersökning. De båda anser frågan kring övergången 

mellan förskola och förskoleklass mycket viktig då de har som uppdrag från sin chef att titta 

närmare på detta. Mitt utifrånperspektiv på saken kan göra att jag ser saker som de kan ta lär-

dom av, kanske till och med använda som underlag när de jobbar vidare med frågan. Att jag 

tar upp ämnet och intervjuar dem har gjort att de tillsammans börjat pratat om saken. Båda är 

nya på sina respektive chefsposter och anser att de har stor nytta av att få delta i studien. Britt 

anar att det finns många goda tankar kring detta bland berörd personal, men att de tankarna 

inte alltid sprids till andra i organisationen. Arbetet med att se över rutinerna kring över-

gången har påbörjats och Britt bekräftar att målet är att få till ett likvärdigt tillvägagångssätt i 

kommunen. Vetskapen om att någon utifrån studerar det hela gör att samverkan kring ämnet 

kan bli än bättre, att många får ”eld i baken” och faktiskt handlar istället för att prata och pla-

nera. Sofia poängterar att det varje år tas upp saker i verksamheternas kvalitetsredovisningar 

som beskriver att övergång och samverkan inte fungerar, vilket också ovan sammanfattningar 

visar (Britt 10-10-11, Sofia 10-10-12).  

   Förändringsarbete inom en organisation kräver goda relationer mellan de anställda oavsett 

om de arbetar ”på golvet” eller i ledningen (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005). Sofia och 
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Britts engagemang tyder på att det finns bra förutsättningar på chefsnivå att få till stånd en 

förändring eller ett bättre samarbete.   

5.3 Rutiner kring övergången  

I slutet av vårterminen 2010 genomfördes det senaste arbetet med att förbereda och skola över 

barn från förskola till förskoleklass och fritids inom Skogsviks kommun. Generellt beskriver 

informanterna tillvägagångssättet som att det är förskolorna som besöker skolorna några 

gånger under senare delen av vårterminen. Vid ett antal tillfällen träffar de sin blivande för-

skoleklasslärare i dennes verksamhet. Det är olika från förskola till förskola och även från 

skola till skola hur många träffar som sker. Längre fram, strax före midsommar, följer försko-

lepersonalen med och skolar in de barn som ska gå på fritids. Ur resultatet av intervjuerna 

framträder olika idéer om vem som tar ansvarar och initiativ i planeringen av övergången 

samt vem som drar det tyngsta lasset. För att bringa klarhet i förskolebarnens övergång till 

skolans värld kommer jag nedan att redogöra för hur processen går till i Skogsviks kommun, 

från att föräldrarna valt skola till det att förskoleklassverksamheten respektive fritidsverksam-

heten introduceras för deras barn.   

5.3.1 Föräldrarnas val  

Föräldrar till blivande förskoleklassbarn får tidigt på våren en inbjudan till de båda grundsko-

lorna, för att bli introducerade för hur verksamheterna jobbar och vilka som arbetar i försko-

leklasserna där, innan de väljer vilken skola deras barn ska gå i till hösten. Rektorn informerar 

och förskoleklasslärarna presenterar sig. Fritidspersonalen närvarar inte vid detta möte. Efter 

mötet fylls en blankett i där vårdnadshavarna väljer skola samt anger eventuella önskemål om 

att deras barn ska få en specifik lärare, eller att de gärna vill placeras i samma klass som en 

tidigare kamrat. Önskemålen försöker sedan förskolklasslärarna uppfylla i den mån det är 

möjligt (Lena 10-10-19). Enligt en av informanterna kan man ifrågasätta om tillgodoseendet 

av dessa önskemål är så bra. Det är inte säkert att det ur ett pedagogiskt perspektiv blir bra 

blandade klasser på det sättet. Det kan slå så fel att vissa klasser får större del barn med speci-

ella behov än andra vilket kan leda till snedfördelning resursmässigt och att eleverna då får 

olika förutsättningar att ta till sig undervisningen (Karin 10-10-11).  
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5.3.2 Mötet med förskoleklassen      

Förskolläraren Anna på Skogsgläntans förskola berättar att deras förskola går med femårs-

gruppen och besöker de två tätortsskolornas skolgårdar någon gång under vårterminen. Detta 

görs för att introducera miljön för dem innan det är klart i vilken av skolorna respektive barn 

ska gå. När förskolan väl får reda på den informationen kommer den många gånger från för-

äldrarna och inte från skolorna, som enligt Anna är sena med att höra av sig angående place-

ring och indelning av barn. Vem som tar initiativet för att boka den första träffen mellan bar-

nen och förskoleklassläraren råder delade meningar om. De båda förskoleklasslärarna jag träf-

fat anser att det främst är de som ringer och bokar tid med förskolan och bjuder in dem till ett 

eller flera besök i förskoleklassen. Anna anser dock att det är förskolan som ringer när de fått 

information brevledes från skolorna angående vilken klass respektive barn ska gå i. Hon me-

nar att de har så många förskoleklasser att besöka så de kan inte vänta på att skolorna ska 

ringa utan de måste börja planera tidigare för att få allt att klaffa. Hennes känsla är att de från 

förskolan tillgodoser skolorna mer än tvärt om och att det finns brister i förståelsen för hur 

förskolans verksamhet ser ut schemamässigt. En del femårsgrupper inkluderar barn som ska 

börja i alla de sex olika förskoleklasser som finns på orten, vilket betyder att det blir många 

besök för förskolepersonalen att planera in och genomföra, särskilt då en del förskoleklasser 

bjuder in till fler än ett besök (Anna 10-10-14).      

   Innan barnen i våras kom till Tallskogsskolans förskoleklasser för ett besök åkte alla försko-

leklasslärare därifrån för första gången ut till de förskolor som de skulle få barn från för att 

presentera sig, vilket både Lena på Tallskogsskolan och Anna pratar positivt om. Då fick bar-

nen möjlighet att träffa sin blivande lärare i deras trygga invanda miljö. Lena hoppas att de 

även i fortsättningen kan få någon som vikarierar i förskoleklasserna under de dagar som be-

höver avsättas för att göra dessa besök (Lena 10-10-19). Bergdalaskolan har enligt Ulrika inte 

haft möjlighet att genomföra liknande besök då det inte skapats rutiner för att någon vikarie 

täcker upp för dem den tiden de i så fall skulle vara borta, men att detta verkligen är något hon 

och hennes kollega ska sträva efter att få till (Ulrika 10-10-14).    

   Karin innehar, som språkpedagog i alla förskolor i kommunen, ett stort ansvar i övergången 

gällande de barn i förskolan som har särskilda behov. Det rör sig om barn som har sen språk-

utveckling, funktionshinder eller är under vidare utredning. Hon fungerar många gånger som 

en spindel i nätet, tar initiativ och arrangerar möten inför övergången mellan förskola, skola, 

elevhälsoteam, barnavårdscentral, familjen med flera. Tillsammans tittar man närmare på vad 

som är gjort i förskolan och vad förskoleklasslärarna bör arbeta vidare med. Karin följer också 
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med och observerar de barn det gäller när förskolan besöker förskoleklasserna, i den mån det 

är möjligt och om behov finns (Karin 10-10-11).   

   Annas beskrivning ovan av att de från förskolans sida tar mer hänsyn till förskoleklasslärar-

na än tvärtom speglar en ton av underordning rent organisatoriskt. Svedberg (2003) liksom 

Christersson (1995) menar att om man har ett gemensamt mål att nå måste man samordna och 

organisera verksamheterna så att de, trots olika nivåer i den hierarkiska pyramiden, kan utföra 

uppgiften. De olika svar jag får under mina intervjuer gällande vem som tar initiativ till en 

första kontakt kan också kopplas ihop med detta, men också med det som Eriksson (1999) 

beskriver. Att det inom lärarkulturer saknas erfarenhet av att arbeta kollektivt, över skol-

gårdsgränserna.   

5.3.3 Mötet med fritids 

Under intervjuerna med Karin och Sofia framkommer en delvis flyktig information om att 

fritids har en betydelse för barnens inskolning i den nya skolmiljön, men i vilken utsträckning 

och på vilket sätt kan dessa informanter inte svara på utan de ber mig kontakta någon som 

arbetar på fritids för att få mer information kring detta. Fritidspedagogen Anders bringar klar-

het i hur det går till. När det är klart vilken klass, och då också vilket fritids barnen ska gå på, 

tar fritidspersonalen kontakt med förskolorna för att boka tid för inskolning. Inskolningen 

sker under fyra eftermiddagar i sträck på senvåren innan barnen slutar på förskolan. Det går 

till på ungefär samma sätt som när ett barn skolas in på förskola, förutom att barnen nu skolas 

in av förskolepersonalen och inte av sina föräldrar. Första dagen börjar med en vistelse på ca 

två timmar där enbart fritidspedagog och förskolebarnen möts. Följande dagar är de tillsam-

mans med hela fritidsgruppen och de vistas längre stunder för varje dag. Förskolepersonalen 

är med hela tiden, förutom sista dagen då de endast följer med och lämnar barnen som sedan 

hämtas av föräldrarna (Anders 10-10-22).   

   Anders beskriver det som att ”man tjänar på att ha inskolning till fritids på våren, särskilt för 

förskoleklasslärarna, då är barnen vana vid skolans miljö när de börjar på hösten” (Anders 10-

10-22). Ett inskolningssamtal mellan fritidspersonal och föräldrar sker i början av inskol-

ningsperioden. Anders, som sedan han började arbeta på Tallskogsskolans fritids för tre år 

sedan, har skolat in ett tjugotal barn. I stort sett alla barn har haft personal från förskolan med 

sig under inskolningen, några få har blivit inskolade av föräldrarna. Han anser att kontakten 

med förskolan fungerar bra under inskolningen, men att kontakten med föräldrarna också är 

mycket viktig denna period. Genom inskolningssamtalet blir de informerade om rutiner och 
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tillvägagångssätt för inskolningen och fritids hela verksamhet, samt att de får svar på i stort 

sett alla sina frågor. Anders berättar att många föräldrar kommer med frågor under samtalet 

som rör förskoleklassens rutiner, vilket de får vänta med att få svar på tills de möter förskole-

klassläraren i dennes inskolningssamtal som sker strax före skolstart på hösten. Eftersom fri-

tids huserar i samma lokaler som förskoleklassen händer det många gånger i början av bar-

nens tid där att föräldrarna blir förvirrade inför vad som är vad enligt Anders (Anders 10-10-

22). Detta bekräftar också Anna som från förskolans håll hör både barn och föräldrar som 

tycker det är otydligt. Efter inskolningsperioden går barnen tillbaka till förskolan och är där 

ytterligare några veckor innan sommarledigheten. Både Anders och Anna berättar att de då 

ofta tycker att förskolan är för liten och tråkig och att de egentligen redan är redo att börja på 

fritids. Fritidsstarten sker dock inte förrän i augusti, ett par veckor innan skolan börjar (An-

ders 10-10-22, Anna 10-10-14). I både Tallskogsskolan och Bergdalaskolan håller fritidsverk-

samheten, som beskrivits ovan, till i samma lokaler som förskoleklasserna. Enligt samtliga 

pedagoger jag intervjuat medför det en trygg kontinuitet för barnen när de väl är vana med 

vad som gäller, men det kan till en början vara luddigt för dem när förskoleklassen är slut för 

dagen och när fritids börjar (Anna 10-10-14, Anders 10-10-22, Ulrika 10-10-14, Lena 10-10-

19).  

    Sofia som är ny rektor på Tallskogsskolan har förstått att det är fritids som inskolar på vå-

ren, vilket man enligt henne kan ha tankar om då det blir lite tvetydigt för barnen. Rent orga-

nisatoriskt kanske det måste gå till på det sättet även fortsättningsvis, men som hon säger 

”man måste alltid lyfta på alla stenarna och titta på vad det handlar om” (Sofia 10-10-12). 

Hennes tankar kan till viss del kopplas till Derridas dekonstruktionsbegrepp. Att man i prakti-

ken hela tiden är beredd att granska, vrida och vända på saker och ting, för att eventuellt 

komma fram till en bättre metod (Thomassen 2007). Som ny rektor i en skolverksamhet är det 

många olika tillvägagångssätt att bli varse om för att förstå delarnas funktion i helheten. An-

ders ord, som beskriver att fritidspedagogerna underlättar för förskoleklasslärarna i och med 

att de skolar in barnen i skolmiljön, är intressanta att jämföra med Annas syn på hur förskolan 

tillgodoser skolan (se ovan).   

5.3.4 Huvudansvar  

Både Sofia och Britt anser att de som chefer främst innehar en viktig roll i organisationen på 

det sätt att de ska agera stöttande och ifrågasättande gentemot pedagogerna i respektive verk-

samhet. Stöttande på ett sätt som gör att det byggs bra rutiner, som gör att man skapar bättre 
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kunskaper kring varandras verksamheter. Ifrågasättande på ett positivt sätt som gör att perso-

nalen väljer rätt metoder när de överlämnar, respektive tar emot barnen. De anser sig båda 

tillsammans ha det övergripande ansvaret för att allt går rätt till i övergången och att läro-

plansmålen uppfylls (Britt 10-10-11, Sofia 10-10-12). Britt anser att föräldrarna också har ett 

stort ansvar i att ta sina barn till skolans värld, det ligger inte bara på pedagogernas bord att 

göra detta. Föräldrarna har alltid det yttersta ansvaret, men förskolan ska ändå vara en kugge i 

övergången. En kugge som innebär att bygga trygghet, tillit och bra bilder av och kring den 

nya verksamhet som barnen ska överföras till (Britt 10-10-11).  

   Samtliga sju informanter anger trygghet som det främsta kriteriet för att barnen ska trivas i 

den nya verksamhet de kommer till, liksom att de blir bemötta med kärlek och omtanke och 

att miljön inbjuder till spännande och roliga lekar och upplevelser. Tydlighet i övergången 

och en lagom stor barngrupp där läraren hinner bemöta alla barns behov är andra kriterier till 

en lyckad start (Anders 10-10-22, Anna 10-10-14, Britt 10-10-11, Karin 10-10-11, Lena 10-

10-19, Sofia 10-10-12, Ulrika 10-10-14). Anders menar att det är viktigt att man som pedagog 

känner trygghet i sin roll, på sin arbetsplats, då blir det också bra för barnen (Anders 10-10-

22).   

   Svedberg beskriver att varje part i en organisation innehar en betydande roll för att helheten 

i organisationen ska fungera. Även om organisationen är sammansatt så att olika kompetenser 

ska komplettera varandra så kan det hända att vissa nödvändiga detaljer inte når ut till alla 

berörda (Svedberg 2003: 251ff, 265). Organiseringen av och ansvaret för barnens inskolning i 

skolans miljö är enligt informanterna ovan fördelat mellan personalen i förskolan, förskole-

klasserna, fritidshemmen och föräldrarna. Själva processen är som synes indelad i flera steg 

eller moment och för vissa av de inblandade är det otydligt hur allt hänger ihop, vilket kan 

kopplas till Svedbergs beskrivning. Fritids och förskoleklassen håller till i samma lokaler, 

men de är samtidigt två olika verksamheter och pedagogerna i dessa innehar olika roller. När 

barnen går i förskolan har föräldrarna en verksamhet att förhålla sig till, men när barnen bör-

jar förskoleklass blir det för vissa familjer två olika verksamheter deras barn ingår i under 

dagens gång. Tydlig information till de vuxna kring hur organisationen fungerar skapar i sin 

tur tydlighet och trygghet för barnen i övergången. Att stötta barnen i en ny situation kräver 

ett gott samarbete och bra kommunikation mellan de vuxna i barnens närhet (Norberg 1983: 

9). Barnen vänjer sig förvisso så småningom med vad som är förskoleklass och vad som är 

fritids, men tydlighet från start skulle undanröja den förvirring som Anna och Anders beskri-

ver ovan.  



 30 

   Om alla parter i denna organisation skulle placeras in i en hierarkisk organisationstriangel 

med tre nivåer, efter det vi ser ovan, skulle rektor och förskolechef finnas i toppen. Därunder i 

mittenplanet finns förskoleklasslärarna och underst pedagogerna i förskola och fritidshem. 

Bevisligen existerar den största kunskapen om hur själva övergången går till i botten på tri-

angeln och inte i toppen. Orsaken till det kan förvisso vara att det i toppen sitter chefer som är 

nya på sina stolar, men enligt Svedberg så är det oftast inte i toppen kunnandet finns alla 

gånger (Svedberg 2003: 253ff).       

5.4 Olika världar - samma uppdrag 

Förskolläraren Anna på Skogsgläntans förskola menar att förskolans främsta uppdrag är lä-

randet och att barnen ska utvecklas genom lek och lärande. Hon berättar om den femårsgrupp 

som förskolan arbetar med under barnens sista år i verksamheten. Tanken med den är att 

samla alla femåringar för att på ett stimulerande lekfullt sätt förbereda dem inför övergången 

till förskoleklassen och skolans värld. Enligt Anna är tanken från förskolans sida att detta ska 

underlätta för barnen och att förskoleklasslärarna kan ta vid och fortsätta det skolförberedande 

arbetet efter övergången, att det på det sättet inte ska bli så stort steg för dem. Den sociala 

biten anser Anna vara viktigast. Att barnen förbereds att kunna samarbeta och att de bygger 

upp ett bra självförtroende är viktigare än alla praktiska saker (Anna 10-10-14).  

   Förskoleklasslärare och fritidspedagoger på skolorna har enligt Anna aldrig efterfrågat vad 

förskolan arbetat med under tiden barnen gått där. De har heller aldrig kommit med några 

önskemål om vad de vill att barnen ska ha med sig kunskapsmässigt till förskoleklassen, annat 

än att det är bra att de kan knyta skorna och klara av att gå på toaletten själva. Anna har en idé 

att detta kan göra att det känns som ett stort steg för vissa barn att börja förskoleklass, att man 

i förskola och skola har olika tankar om vad barnen ska kunna. På ett sätt är det hela lite ko-

miskt menar Anna, när de i förskolan genomför så många skolförberedande saker med barnen 

och så är toalettbesök och skoknytning de enda kunskaper skolans personal efterfrågar. Hon 

liknar det hela vid att det verkligen är som att barnen går från en värld till en annan, där det i 

skolan plötsligt ställs högre krav på att de ska klara så mycket på egen hand. Det är också 

mycket fler barn och färre vuxna i skolan (Anna 10-10-14). Språkpedagogen Karin som ser 

bägge verksamheter i sitt arbete beskriver det också som att ”det är två olika världar”. Enligt 

henne är förskoleklassen mer lik skolan, där förutsätter man att barnen klarar mer och i för-
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skolan handlar det till stor del om omsorg. Där finns fler pedagoger till hands som kan hjälpa 

barnen i till exempel matsituationer och att gå på toaletten (Karin 10-10-11).  

   Fritidshemmets främsta uppgift är enligt Anders att skapa en meningsfull sysselsättning för 

barnen på deras fritid, efter skoltid. Han anser fritidshemmets demokratiseringsuppdrag, vär-

degrundsarbete, samt den sociala biten vara grundläggande för verksamheten (Anders 10-10-

22).  

   Förskoleklasslärarna jag intervjuat anser att förskoleklassens uppdrag är väldigt viktigt, 

främst för att barnen där får lära sig social kompetens. Ulrika på Bergdalaskolan anser att 

hennes uppdrag också inkluderar omvårdnad och kärlek samt att barnen får leka sig in i sko-

lans värld, inte att de ska lära sig skriva och läsa på en gång vilket många tror att de ska få 

göra. Ulrika berättar också att barnens situation idag har förändrats de senaste tio-femton åren 

och att många idag mår dåligt i mycket större utsträckning än tidigare. Hon tror det beror på 

att fler har skilda föräldrar samt att de spenderar mindre tid med sina barn. Som lärare får hon 

agera stöttande på många sätt, främst genom att lyssna och vara nära. Barnen har enligt Ulrika 

också svårare med att knyta sociala kontakter. På min fråga om vad som är förskoleklassens 

främsta uppdrag svara Ulrika: 

”Det som jag tycker är viktigast det är ju, man ser ju hur samhället har ändrat sig och sen famil-

jerna, alltså hur utvecklingen har gått åt ett annat håll. Det är inte längre bara det här att man ska 

lära ut till barnen utan det är mycket det här sociala. Man ser ju på barnen att de är väldigt, 

alltså, många barn mår dåligt. Det är ju annorlunda familjeförhållanden och det är många som 

kommer från familjer där man är skilda, eller något annat då som det kan bero på. Och då är det 

mycket det här att man måste ge så mycket kärlek åt dem, det här sociala, sociala samspelet 

mellan barnen också. En del barn vet inte hur man ska vara mot varandra eller säga till varandra 

utan det finns många barn som är så ego liksom, att det bara är jag, jag, jag. Vår uppgift är att få 

ihop dem också när de kommer från olika förskolor, och försöka få ihop gruppen. Kunskaper 

och så är också viktigt, men just det här med hur man är mot varandra i gruppen är ännu vikti-

gare tycker jag. När jag började för tjugo år sedan fanns det såklart vissa barn som mådde dåligt, 

men jag tycker att det har blivit flera. Det är sorgligt. Men då blir jag glad att man kan ge dem 

mycket här i skolan, omtanke, närhet och kärlek och så, så de i alla fall får det här i skolan. Och 

att man lyssnar på barnen, det är många som inte har så många vuxna att prata med. Det är inte 

heller många som får sagor lästa för dem på kvällarna och det tycker jag också är skrämmande 

och därför är det också jätteviktigt att vi läser för dem här i skolan varje dag.” (Ulrika 10-10-14) 
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   Lena på Tallskogsskolan förklarar att de i förskoleklassen förbereder barnen inför skolan 

och att det bland annat görs via samarbetsövningar, skapande och motorisk träning. Hon hop-

pas att förskoleklassen ska bli obligatorisk så att alla barn får denna start eftersom den sociala 

biten är jätteviktig för framtida lärande. Vissa föräldrar anser att det viktigaste är att barnen 

lär sig läsa, skriva och räkna och att de därför inte behöver gå i förskoleklass utan direkt kan 

börja i årskurs ett när de är sex år. Enligt Lena så är det mycket annat de gör i förskoleklassen 

kring den sociala biten som dessa barn missar. Hennes erfarenhet av vissa barn på Tallskogs-

skolan som inte gått i förskoleklass är att det går jättebra i några år, men att det blir svårare ju 

äldre de blir. Det har hänt att barn har gått om en klass, och då inte i ettan eller tvåan, utan i 

fyran eller femman. Bara för att man kan läsa och skriva så är det inte säkert att man kan de 

många grundläggande begrepp inom färdighetsämnena som man introducerar på ett lekfullt 

sätt redan i förskoleklassen. Lena bekräftar också det Anna säger, att förskoleklasslärarna är 

dåliga på att efterfråga vad barnen verkligen gjort i förskolan (Lena 10-10-19).    

   Sofia, som arbetat som rektor i ett tiotal år och bland annat varit ansvarig för både högstadi-

eskolor och F-6 skolor, påpekar i intervjun att förskoleklassen är något som Gud glömde på 

vägen och att dess uppdrag fortfarande är lite luddigt. För henne är det klart vad man gör i 

förskolan och i skolan men hon undrar fortfarande vilken funktion förskoleklassen egentligen 

har (Sofia 10-10-12).  

   Ur beskrivningarna ovan kan man utläsa att det som många forskare tidigare sett, att för-

skola och skola präglas av olika traditioner och att de genom åren haft olika uppdrag och 

barnsyn (Davidsson 2000, Davidsson 2002, Johansson 2000, Skolverket 2001), nu övergått 

till ett mer samstämt uppdrag. Pedagogerna är eniga i att barnens sociala kompetens lägger 

grunden till deras lärande och att det därför är viktigt att man i förskola och förskoleklass fo-

kuserar på den sociala biten. Fortfarande finns dock en skillnad och det är synen på vad bar-

nen ska kunna när de kommer till förskoleklassen. Att vissa pedagoger inte efterfrågar annat 

än att barnen kan reda sig själva när de uträttar sina behov eller klär på sig tyder på det gamla 

sättet att tänka. Frågan är för vems skull det är viktigt att barnen kan dessa saker? Enligt läro-

planen ska alla elever i skolan mötas av respekt för sin person och stöttas på ett sätt som inger 

trygghet och lust att lära nya saker (Skolverket Lpo 94 2006c). 

   Att Sofia som rektor inte anser sig vara på det klara med förskoleklassens funktion visar på 

en organisatorisk svaghet. Eftersom förskoleklassen är en del i skolorganisationen innehar den 

också en specifik roll vilket, enligt Christersson (1995: 125), den som leder organisationen 

måste ha kunskap om för att kunna styra hela verksamheten mot ett gemensamt mål. 
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5.5 Ett 0-19 års perspektiv på lärande 

Sofia berättar vidare att det är först på senare år som hon fått förståelse för förskolans verk-

samhet och roll i barnens långa lärande. Hon menar att det är viktigt att alla rektorer ser läran-

det utifrån ett 0-19 års perspektiv, att barnen inte börjar på ruta ett när det kommer till försko-

leklassen. De har gjort så mycket under sina fem år i förskolan som skolan måste ta tillvara på 

och vara medvetna om när barnen börjar där (Sofia 10-10-12).  

   Britt påvisar också förskolans arbete som extremt viktigt för barnens vidare lärande, men att 

det inte upplevs så i grundskolan alla gånger. Just i samverkan kring övergången behöver för-

skolorna känna att de blir tagna på allvar och att deras arbete är viktigt. Därför är ett av Britts 

uppdrag, som ny förskolechef, att se till att det skapas goda rutiner som kan leda till att det 

skapas bättre förståelse för varandras verksamheter. På min fråga om hur hennes roll ser ut 

idag när det gäller rutiner kring kommande övergångar från förskolan svara Britt: 

  ”För det första så är det ju jag och Sofia som har börjat prata om det här, men det är ju fler för-

skolor och skolenheter som kommer att bli involverade i att bygga bra rutiner och så. Vi är 

övertygade om att det handlar inte bara om övergångarna som så, utan det handlar ju om att få 

insikter och kunskaper från förskolans håll om grundskolan och från grundskolans håll om för-

skolan och då blir det en mera enhetlig bild som ska byggas. Kunskap om varandra och varand-

ras verksamheter. Att grundskolan ska, och de lärare och pedagoger som finns där ska ha kun-

skap och förståelse för vad som görs och hur man tänker generellt i förskolan, och förstå det och 

ha kunskap om vad barnen har levt i så att säga innan man börjar förskoleklass eller skola. Jag 

är ju part i målet som jag brukar säga, jag har ju alltid jobbat i och mot förskolan, men jag tyck-

er ju att fungerar det inte i förskolan och får inte förskolebarnen bra bas att stå på där så blir det 

så mycket knepigare sen. Förskolans arbete är så viktigt! Och det kan jag ju uppleva fortfarande 

att det kanske inte alltid är att det lever i grundskolan rent generellt. Sen har man ju byggt väl-

digt mycket broar och många människor som finns och jobbar i grundskolan har ju egna barn 

och har bilder av förskolan på det viset, men den här kunskapen om, som vi har börjat prata om 

Sofia och jag, kunskapen om varandras läroplaner och vad de innehåller och hur man omsätter 

och förverkligar de målen som finns i dem och så, det är en större bild än bara övergångarna i 

och för sig, men det är där vi måste börja. Men nu när jag sitter och pratar om det så inser jag att 

det är fortfarande mycket arbete kvar att göra, det är det. Det är inte bara de här rutinerna för de 

blir ju lätt statiska om man inte har ett förhållande till dem på något vis. […] Inom den verk-

samhet jag verkar i måste vi levandegöra, nu blir det de här begreppen som vi tar till, men att 

levandegöra och lära oss att förstå oss på grundskolan det är väl också att försöka ta bort väldigt 

många förutfattade meningar som att man pratar om ”dom” i skolan eller ”dom” i förskolan. Att 
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man också kanske har den tanken med att det vi ser när vi i förskolan tittar på grundskolan uti-

från måste vi akta oss för att ha en massa förutfattade meningar om, bara utifrån det man ser 

med ögat, utan att också ställa sig nästa fråga och nästa fråga och prata med varandra och disku-

tera och komma till gemensamma beslut.” (Britt 10-10-11) 

Ett gott ledarskap krävs för att få till stånd nya arbetssätt och tankegångar hos de anställda i 

organisationen (Danermark & Kullberg 1999: 36). Om två ledare är överens kring vad som 

behövs, i detta fall att pedagogerna inhämtar kunskap om varandras verksamheter, borde det 

ha dubbelt så stor chans att lyckas. Det kräver dock att de verkställer sina tankar, planerar och 

ser till att pedagogerna får tillfällen att träffas för att utbyta information (Christersson 1995: 

125).      

5.6 Arbetsgrupp kring övergången  

Genom Britt får jag veta att det under de senare åren funnits en arbetsgrupp som träffats för 

att se över rutinerna kring hur övergången mellan förskola och förskoleklass ser ut i kommu-

nen. Anna på Skogsgläntan är en av förskollärarna som suttit med i gruppen. Förskoleperso-

nal inom Skogsviks alla förskolor bildade gruppen 2007 för att, som Anna säger; ”rutinerna 

inte fungerade så bra, man gick och trampade i gamla spår”, samt att det inte fanns någon dia-

log mellan förskola och förskoleklass kring vad barnen hade gjort i förskolan. I och med att 

förskollärare från olika förskolor träffades i denna arbetsgrupp kunde de utbyta erfarenheter 

kring olika tillvägagångssätt. Målet var att få till en utveckling av arbetssättet kring över-

gången, för att skapa bättre rutiner där både förskola och skola tar ansvar för att den sker så 

smidigt som möjligt för alla inblandade. Att alla barn i kommunen får samma chans till en 

bra, lugn och framför allt kontinuerlig inskolning till förskoleklassen och inte bara till fritids, 

samt att barnen möts av en verksamhet som tar vid där förskolan slutar (Anna 10-10-14).  

   Förskolorna ansåg att det endast var de som drog lasset, tog kontakt, gick och besökte de 

olika förskoleklasserna. Beroende på var förskolan ligger geografiskt kan det under våren bli 

många långa promenader fram och tillbaka till de två skolorna och det tar upp mycket tid från 

den övriga barngruppen som är kvar på förskolan och som ska tas omhand av resterande per-

sonal. Det är inte bara besök i förskoleklasserna som personalen i förskolan ska följa med 

barnen på under våren. Eftersom majoriteten av alla barn i förskolan också behöver omsorg 

efter skoltid när de börjar förskoleklass, ska de skolas in på fritids av förskolans personal. 

Detta sker fyra dagar i streck strax innan midsommar, då barn och pedagoger från förskolan 
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åter igen ”traskar” fram och tillbaka till de olika skolorna. Arbetsgruppen ställde sig frågande 

till varför inte föräldrarna kan klara av inskolningen till fritids, som de gör när deras barn bör-

jar i förskolan (Anna 10-10-14). En annan sak som de ville få till var att skapa bättre överfö-

ringssamtal mellan förskola och skola. I ett av de första protokollen från arbetsgruppens möte 

står att samtalet inte ska handla om hur pedagogerna i förskolan upplevt barnet. ”Det är omöj-

ligt då alla människor bör ses med nya ögon i nya miljöer” skriver de. Istället ska förskolans 

personal delge pedagogerna i skolan hur barnet till exempel visat och utvecklat intresse för 

bokstäver och siffror, eller hur de kan leva sig in i andras situation (Mötesanteckningar 2007).      

   Sedan arbetsgruppen bildades har fyra möten genomförts varav de två första endast inklude-

rade förskollärare från kommunens olika förskolor. Deras önskan om att personalen i skolorna 

skulle förstå förskolornas situation ledde dock till att det under våren och hösten 2009 genom-

fördes två träffar med några av förskoleklasslärarna samt dåvarande förskolechefer och rektor 

på Tallskogsskolan. Tyvärr hade ingen från Bergdalaskolan möjlighet att delta på det senaste 

mötet. Anna beskriver att det är Tallskogsskolan som varit mest intresserade av att närma sig 

en förändring, få till ett gemensamt arbetssätt, som kan gälla alla förskolor och skolor. Fri-

tidspedagoger från de bägge skolorna har heller inte närvarat på dessa möten (Anna 10-10-

14).  

   Anna anser att arbetet är långt ifrån färdigt, eftersom det är svårt att få tid till träffar där alla 

deltar. Det optimala vore om man möttes på halva vägen och att det är chefernas ansvar att 

samla alla till ett beslut. Hon beskriver det såhär:  

”Det ligger ju mycket på chefen också. Just den här biten är kanske något som man inte hunnit 

med riktigt. Vi har nött det här i våra diskussioner men det måste ju tas beslut någonstans också 

och att det som vi tagit upp här fortsätter i någon slags samverkan och blir ett beslut någonstans. 

Mycket som vi tagit upp i gruppen har varit bra men om det inte kommer vidare så rinner det ju 

ut i sanden sen och då blir det mer det här gnället på något sätt. Det kräver att det är någon som 

tar tag i detta och inte bara låter det här vara och där är chefen viktig. Nu med ny chef känner 

jag att det är på väg i alla fall.” (Anna 10-10-14) 

Lena på Tallskogsskolan berättar att hon deltagit i de möten som Anna nämner ovan, där de 

försökt få till ett bra sätt att arbeta efter. Det bestämdes att de från förskoleklasserna skulle 

åka ut till förskolorna och träffa de barn som respektive lärare skulle få efter sommaren. En-

ligt ovan har detta också skett, i alla fall från Tallskogsskolans sida (Lena 10-10-19). Varken 

Lena eller Anna vet om några ytterligare möten är planerade. Vad Anna beträffar tycker hon 
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att det behövs regelbundna möten för att stämma av rutinerna och omarbeta om så behövs. 

Det har skett förbättringar men fortfarande är inte alla med på tåget (Anna 10-10-14).    

   Förskollärarnas initiativ till ett förändrat arbetssätt som beskrivs ovan kan liknas vid den 

dekonstruktionsprocess som Thomassen (2007: 212) redogör för. De har tillsammans börjat 

reflektera kritiskt kring sin roll i organiseringen av övergången, varför den går till på det sätt 

den gör och hur man kan effektivisera det hela. Denna vilja till förändring ledde till att de 

efterfrågade andra inblandade parters intresse i processen och att möten med pedagogerna i 

skolan senare genomfördes. För att en process som denna ska leda till en utveckling krävs att 

alla parter är öppna för att tänka på ett nytt sätt (Thomassen 2007: 207). Arbetsgruppen skap-

ades för snart fyra år sedan och, som Anna säger ovan, alla parter är inte med på tåget än, vil-

ket gör att det fortfarande saknas bitar i pusslet. Bitar som ska göra att alla barn får samma 

chans att träffa sin blivande förskoleklasslärare och bitar som gör att själva organisationen blir 

effektivare. Här kan poängteras att fritidspersonalen inte varit delaktiga i de möten som ge-

nomförts. 

   Enligt den nyligen reviderade läroplanen för förskolan är det förskollärarnas ansvar att sam-

verkan med pedagoger i skolan kommer till stånd för att stötta barnen i övergången (Skolver-

ket Lpfö 98, 2010). På ett sätt har Anna och hennes kollegor varit före sin tid vad gäller de 

nya riktlinjerna i läroplanen.  

   Viljan till samverkan finns hos informanterna ovan, de vill få till ett likartat tänk i kommu-

nen kring barnens möte med förskoleklassen. Detta måste tas tillvara av cheferna för respek-

tive verksamhet och deras roll är att stötta sin personal, så som pedagogerna stöttar barnen, att 

utveckla god samarbetsförmåga (Lennéer Axelsson & Thylefors 2005: 25).    

 

5.7 Samverkan = samarbete 

Ett tema som följt som en röd tråd genom alla intervjuer är hur respektive informant ser på det 

nuvarande samarbetet mellan och inom de olika förskole- och skolverksamheterna i Skogs-

viks kommun. Jag har också undersökt vad de i dagsläget anser som hinder respektive möj-

ligheter för ett gott samarbete samt vilka idéer och önskemål som finns.   

   Generellt fungerar samarbetet väl mellan personal och chefer inom respektive verksamhets 

fyra väggar. Så kallade APT (arbetsplatsträffar) förenar personalen regelbundet. Förskollärar-

na på Skogsviks förskolor har, med mer eller mindre jämna mellanrum, förskollärarträffar och 
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förskoleklasslärarna berättar att de på senare tid också fått till liknande träffar mellan lärare i 

kommunens förskoleklasser. Möten mellan personal i förskolor och skolor sker dock ytterst 

sällan. En gång varje termin under de senaste åren har workshopdagar arrangerats som inklu-

derat all personal inom förskola och skola i kommunen. Flera av informanterna anser dessa 

mycket positiva, att det har varit bra och roliga dagar där man fått fortbildning inom olika 

kunskapsområden (Anna 10-10-14, Lena 10-10-19, Ulrika 10-10-14). Rektor Sofia beskriver 

det som att man behöver dessa forum för att skapa en ”vi känsla” i kommunen. Vidare förkla-

rar hon att det säkert går att få till fler liknande arrangemang/möten, men att hindret är tiden, 

framför allt för förskolorna där man under hela arbetsdagen har ansvar för barnen och på det 

sättet har svårare att komma loss (Sofia 10-10-12).  

   Att det är svårt att få till möten mellan förskolans och skolans verksamheter har också 

Hjelte (2005) sett i sin forskning. Han ansåg detta bero på maktaspekter mellan de olika peda-

gogiska yrkesrollerna, men som Sofia beskriver det ovan så beror det på hur de olika verk-

samheternas arbetsrutiner skiljer sig åt.   

   För att hitta fler chanser att mötas mellan verksamheterna föreslår Anna på förskolan 

Skogsgläntan att man kanske kan gå halva vägen var och mötas i en park med förskoleklas-

serna och femårsgruppen. En annan idé är att sammanföra alla femårsgrupper och bjuda in 

förskoleklasslärarna till de träffarna (Anna 10-10-14). Anna, Lena, Ulrika och Anders under-

stryker att de få gånger personal i förskola och skola väl möts finns det ingen ”vi och dom” 

känsla utan det är alltid en god stämning (Anders 10-10-22, Anna 10-10-14, Lena 10-10-19, 

Ulrika 10-10-14).   

   Ulrika på Bergdalaskolan betonar att det hon och hennes kollega i den andra förskoleklassen 

på skolan behöver bli bättre på är att åka ut i förskolorna och besöka barnen där. Hon anser att 

bara man vill så går det att få någon som kan täcka upp för dem den tiden som krävs. En ny 

rektor börjar på skolan senare under hösten och Ulrika känner stor tilltro till den nya chefen 

(Ulrika 10-10-14). 

   Lena på Tallskogsskolan beskriver en idé som kan leda till bättre samverkan och förståelse 

mellan förskola och skola:  

”Jag skulle vilja ha bättre samverkan under hela året, alltså att man gör lite saker tillsammans på 

något vis. Jag vet inte hur man ska få till det, men det är säkert små enkla saker man kan göra 

bara. Att träffas både med barnen kanske men framförallt med pedagogerna. Men det är svårt att 

få till alltså, rent tidsmässigt bland annat då man jobbar på olika sätt.” (Lena 10-10-19) 
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Karin beskriver kommunens litenhet som både ett plus och ett minus när det gäller kontakter 

och information över verksamhetsgränserna. Hon besvarar min fråga om vilka möjligheter 

som finns till ett gott samarbete såhär:  

”Det finns alla möjligheter i en sådan här liten kommun, det är ju fantastiskt att kunna känna till 

alla, är det kring tiotusen invånare så känner man ju till alla, på gott och ont i och för sig, men 

att det ändå är så pass att man kan se alltihopa tycker jag. […] Ekonomin kan väl alltid vara ett 

hinder, det finns ju aldrig hur mycket pengar som helst, men om alla vill väldigt mycket, och 

vill utveckla så går det ju att göra väldigt väldigt mycket och se möjligheter” (Karin 10-10-11) 

 

Nätverket som elevhälsan har kring barnen med speciella behov kan enligt Karin utvecklas 

ännu mer och bli bättre då det än så länge är under uppbyggnad. De behöver hitta mer rutiner 

för att processarbetet kring detta ska fortlöpa i lagom takt och i en positiv riktning (Karin 10-

10-11). Karin, liksom Sofia och Britt, ser också att de helt nya förskolecheferna tillsammans 

har en god chans att utveckla nya synsätt och tillvägagångssätt. Sofia beskriver utvecklingsar-

betet med en ny chefsgrupp inom förskola och skola i kommunen som mycket positiv när det 

gäller arbetet kring övergångsfrågan. Cheferna måste lyfta upp tankar och rutiner från en in-

dividnivå till en gruppnivå och skapa mötesplatser för att idéerna som finns ute i verksamhet-

en inte ska stanna där (Sofia 10-10-12).  

   Som synes finns goda idéer kring hur man kan få till möten på ett sätt som gynnar både 

samverkan mellan verksamheterna och barnens möte med förskoleklasslärarna. Av den nya 

chefsgruppen, som enligt Sofia bör lyfta dessa idéer, krävs stor lyhördhet och god kommuni-

kation med personalen så att de förstår att deras enskilda tankar är viktiga i det stora hela. 

Detta resonemang stöds av det som Blossing såg i sin studie kring hur skolor förbättrar sin 

verksamhet, att förändringsarbete oftast stannar vid diskussionsstadiet och att det sedan inte 

händer så mycket mer. Förbättrade arbetssätt och nytänkande från personalens sida belönas 

enligt Blossing endast i liten utsträckning, vilket kan inverka på fortsatt engagemang (2000: 

157f).       

5.7.1 Överföring av information 

När barnets tid på förskolan närmar sig sitt slut sker ett avslutningssamtal mellan föräldrar 

och förskolepersonal där man pratar om barnets utveckling under förskoleåren, samt vilken 

information kring detta som föräldrarna tillåter förskolan att lämna vidare till förskoleklassens 

lärare. All personal som arbetar i förskolan omfattas av sekretesslagen vilket innebär att per-
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sonalen har tystnadsplikt om barnen och deras närstående (Intervju Anna 10-10-14). Vilken 

information som helst får alltså inte föras över mellan förskola och skola, vilket flera av in-

formanterna menar är en detalj som ibland kan sätta käppar i hjulet för barnen första tiden i 

förskoleklassen. Pedagogerna anser att vissa föräldrar vill att barnen ska få en omstart i och 

med övergången till skolans värld. Förskolepersonalen får exempelvis inte informera skolans 

personal om barnet har vissa svårigheter i sociala situationer. Det kan handla om att prata in-

för en grupp eller att knyta an till nya människor (Anna 10-10-14, Karin 10-10-11, Lena 10-

10-19, Ulrika 10-10-14).     

   Anna, Lena och Ulrika anser alla tre att förskoleklasslärarnas besök i förskolorna kan under-

lätta och göra att man på ett enkelt sätt går runt detta problem eftersom de då möter/ser barnen 

i barngruppen och får en egen uppfattning om dem. Anna understryker att det mest effektiva 

vore om förskoleklasslärarna kom och träffade barnen under femårsgruppens enskilda aktivi-

teter och inte under stunder då barnen är tillsammans med de yngre barnen på förskolan 

(Anna 10-10-14).  

   Lena önskar att utbytet av information fungerade bättre. Nu, menar hon, får man bara veta 

saker om de barn som har väldigt speciella behov. Karin som arbetar med dessa barn bekräftar 

också att om barnen har särskilda behov så blir det oftast en större överlämning. Hon ser att 

de barn som inte tillhör den ”kategorin” men som ändå kan behöva en extra skjuts in i den nya 

verksamheten kan gynnas av att det finns ett kunnigt team som jobbar i förskolan kring barn 

med behov. Hon säger att elevhälsoteamets insatser kan göra att om du som pedagog kan 

möta barn med speciella behov, så kan du också öppna upp ögonen och ser ALLA barn (Karin 

10-10-11, Lena 10-10-19). Sofia understryker att utbildade och skickliga förskollärare också 

är en mycket viktigt detalj i detta, vilket just nu saknas helt eller delvis på vissa förskoleav-

delningar i kommunen (Sofia 10-10-12).  

   Om man, som Sofia beskriver det i ovan stycke om samverkan, lyfter det hela till en grupp-

nivå kan man också skapa en större öppenhet som gör att personalen inte behöver tänka på 

vad man får säga och inte säga om barnen. Att man i möten mellan förskola och skola inte 

behöver prata om enskilda barn och hur man arbetar kring dessa, utan att det handlar om verk-

samheterna tillsammans. Vad barnen upplevt i förskolan och hur förskoleklassläraren fångar 

upp det de har med sig när de kommer dit. På så sätt kan man bortse från sådant som rör sek-

retess och godkännande från föräldrar gällande information kring specifika barn. Sofia be-

skriver det såhär: 
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”Vi är så fokuserade på individnivå hela tiden. Hur kan vi lyfta problemet till en gruppnivå eller 

organisationsnivå mer och strunta i de enskilda barnen i det här? Jag tror att vi någonstans tän-

ker såhär att vi måste få in information om lilla Pelle och hur hans läsning har påbörjats och vi 

måste ha om lilla Lisa om hon har varit utsatt och sådär, men det kanske inte är där vi ska sikta 

in oss i det här utan det är att få en förståelse i förskoleklassen om hur man jobbar i förskolan 

och få en förståelse i förskolan om hur man jobbar i skolan. Kan man hitta det någonstans tror 

jag att vi har mycket vunnet för då kommer lilla Pelle och lilla Lisa att gynnas av det oavsett om 

vi har en individöverlämning eller inte.” (Sofia 10-10-12) 

I vissa fall måste det, enligt Sofia, finnas sätt att kringgå sekretessen, för barnens bästa. Då är 

förskoleklasslärarnas besök i förskolorna extra viktiga (Sofia 10-10-12).  

   Här kan man åter igen koppla resonemanget till Svedberg (2003) och Christersson (1995) 

som understryker chefens stöttande roll för att få till lösningar kring problem som dyker upp. 

För att personalen ska känna att de kan ta till olika omvägar för att nå fram till det bästa för 

barnet krävs att de känner stor trygghet och tillit till sin chef.  
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6 Diskussion  

6.1 På rätt väg? 

Min första frågeställning ställde jag med anledning av att finna kunskap om på vilket sätt per-

sonal i skola och förskola samarbetar för att övergången till skolans värld sker så smidigt som 

möjligt för barnen. När jag inledningsvis fann att verksamheterna i Skogsvik påbörjat ett för-

bättringsarbete uppkom frågan om detta skulle visa att rutinerna kring övergången idag fungerar 

som ett rinnande vatten och att alla är nöjda och glada? Genom intervjuerna fann jag dock att 

samarbete mellan skolverksamheter inte är så lätta att åstadkomma som det först såg ut i verk-

samheternas årsredovisningar. 

   En sammanfattning av informanternas olika beskrivningar av hur rutinerna kring över-

gången går till visar att man mer eller mindre endast tillmötesgår varandra än fullt ut samarbe-

tar. Förskolorna i Skogsvik är de som i störst utsträckning rättar sig efter de andra verksam-

heternas planering. De förbereder och stöttar också barnen genom hela processen, samt är de 

som tagit initiativ till den arbetsgrupp som bildats för att få till ett bättre samarbete och en 

kontinuerlig inskolning för barnen. Bergdalaskolan och fritidspersonalen har inte deltagit i de 

möten som genomförts, vilket innebär att alla parter som ingår i organisationen inte är ”med 

på tåget” och att arbetsgruppens syfte faller. Detta bör kommunens nya chefer ta till sig så att 

alla inblandade blir medvetna om vad varje enskild verksamhet har för betydelse för barnen i 

övergången. Samtliga parter bör komplettera varandra för att organisationen ska fungera 

(Svedberg 2003).  

   Mitt resultat visar att pedagoger och chefer i Skogsviks skolorganisation har förstått vikten 

av att få inblick i varandras verksamheter, för att få till en bättre samverkan mellan förskola 

och förskoleklass. Men, samtidigt tror jag att deras fokus är för snävt inriktat på just förskola 

och förskoleklass, vilket även mitt eget fokus var i inledningen av detta arbete. Fritids är en 

viktig samverkanspartner som får stå i skuggan av de andra fastän de innehar en viktig roll i 

barnens inskolning i skolans miljö, samt att deras arbete underlättar för förskoleklasslärarna. 

Detta kan bero på hierarki inom skolorganisationen, att fritidsverksamhetens uppdrag inte tas 

på allvar utan ses som barnomsorg efter skoltid. Det Johansson (2000) beskriver, att skolans 
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undervisande verksamhet, som är obligatorisk för alla barn, dominerar över fritids och för-

skola anser jag stämma bra överens med mitt resultat.  

   Förskollärarna i Skogsvik har, i och med arbetsgruppen kring övergångsfrågan, försökt be-

skriva den ”tysta kunskap” som Hjelte (2005) anser vara en viktig pusselbit i förståelsen av 

varandras verksamheter. En dialog kring erfarenheter och arbetssätt krävs för att nå det som 

samverkan har som mål att uppnå – kunskap om varandra (Hjelte 2005). Som det är nu så vet 

inte förskoleklasslärarna mycket om hur förskolan arbetar med att förbereda barnen inför sko-

lan. De varken efterfrågar detta eller kommer med önskemål om vad förskolan bör introdu-

cera för barnen annat än att de ska kunna reda sig själva när de kommer till skolans värld. 

Anmärkningsvärt är att bägge parter anser att deras uppdrag är att utveckla barnens sociala 

förmåga, därför att den kompetensen är viktig för deras vidare lärande i skolan. Förskoleklass-

läraren bör ta vid där förskolan avslutat detta arbete för att, som Vygotskij (1995) menar, 

bygga ut den gemensamma kulturella värld där barnen ska samspela för att lära sig inhämta 

nya kunskaper.  

   Enligt informanterna finns en öppenhet och god stämning mellan pedagogerna i skola och 

förskola de få gånger de träffas. Det bådar gott för arbetsgruppens syfte att förbättra samar-

betet parterna emellan, men för att det ska gå i lås måste alla verksamheter dela med sig av 

sina respektive kunskaper.   

6.2 Viktigast för barnen 

Fråga nummer två att finna svar på var vilket moment och vilka aktörer som spelar störst roll 

för barnen i övergången mellan förskola och förskoleklass. I analysen av resultatet delade jag in 

de olika verksamheterna i en hierarkisk pyramid med rektor och förskolechef i toppen och där-

under förskoleklasslärarna följt av pedagogerna i förskola och fritidshem. Denna indelning 

gjordes ur en organisatorisk synvinkel där nivåerna betyder olika hög grad av inflytande och 

påverkan parterna emellan (Svedberg 2003). Vänder man på triangeln visas på ett enkelt sätt 

vilka parter i denna organisation som har störst betydelse för barnen i den direkta övergången. 

Förskolornas personal känner barnen och innehar på det viset en trygg stöttande roll. De följer 

också med barnen till träffarna med förskoleklasslärarna och inskolningen till fritidsverksam-

heten. Fritidspedagogerna länkar i denna trygga roll i och med inskolningsveckan där de får tid 

att påbörja en relation med barnen.    

   Trygghet är enligt alla informanter det som är allra viktigast för barnen. Förskoleklasslärarna 



 43 

kan till viss del skapa en grogrund till trygghet genom att barnen får träffa dem personligen 

några gånger under våren, men sedan dröjer det till höstterminen innan de får tillfälle att träffa 

dem mer kontinuerligt. Kontinuitet gör enligt Norberg (1983) att övergången till en ny verk-

samhet avdramatiseras och minskar barnens oro.  

   En part som är viktig för barnen, men som de över huvud taget inte träffar under över-

gången till skolan är skolledningen. Deras styrning av organisationen avgör i slutänden hur 

barnen, liksom deras vårdnadshavare, upplever mötet med förskoleklassen och fritids. Viktigt 

att notera är att jag själv inte frågat barnen vad de tycker är viktigast i övergången utan att 

svaret på min frågeställning är baserat på informanternas ord. Enligt tidigare forskare som 

intervjuat barn, inför och efter övergången till förskoleklass, medför steget in i en ny verk-

samhet en mängd känslor och förväntningar som de vuxna i barnens omgivning måste vara 

lyhörda för. Det är emotionellt för vissa att lämna pedagoger och vänner i förskolan. För 

andra kan den nya skolmiljön, de nya pedagogerna och de många äldre barnen på skolan in-

nebära ängslan och osäkerhet (Edvinsson & Jonsson 2008).      

6.3  Måluppfyllelse 

Den sista frågan jag ställde i inledningen av mitt arbete var i vilken grad Skogsviks grundskolor 

och förskolor uppfyller läroplanernas mål om samverkan parterna emellan? Enligt de kvalitets- 

och årsredovisningar jag analyserat anser sig de flesta av Skogsviks skolor och förskolor ”del-

vis” ha uppfyllt uppdraget om samverkan parterna emellan. Det som generellt saknas enligt 

skolornas rapporter är ett gott samarbete med kommunens förskolor. Viktigt att notera är att 

Bergdalaskolan inte alls nämnt hur de samarbetat med förskolorna i sin rapport men att de ändå 

anser sig ”delvis” ha uppfyllt målen. Förskolan som ligger i anknytning till Tallskogsskolan 

beskriver sitt ypperliga läge som en god möjlighet att uppnå läroplansmålen, men anser sig 

ändå inte ha nått dem mer än ”i liten utsträckning”. Dessa ojämna redogörelser, samt informan-

ternas ord om en önskan att få till en bättre samverkan och förståelse över skolgränserna, anser 

jag belysa osäkerheten i vad läroplansmålen egentligen innebär. Förskolan ovan har enligt mig 

förstått detta i större grad än vad Bergdalaskolan gjort, då de vill få till mer än de spontana mö-

ten som sker på skolgården mellan pedagoger från förskola och skola. Svedberg poängterar 

svårigheten med att utvärdera kvalitativa mål som de i läroplanen. Lärare bör vara högst med-

vetna om sin yrkesroll, dess betydelse och det ansvar det målsträvande arbetet innebär (2003: 

335ff).    
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   Vore målen mer konkret uttryckta skulle inte verksamheternas redovisningar av dem vara så 

varierande och generella. Detta understryker också Eriksson (1999: 152ff) då han anser att om 

målen ska vara möjliga att uppfylla så måste de tydligt uttrycka vad som ska uppnås. För vad 

innebär egentligen uppdraget att förskolan och skolan, som det står i läroplanerna, ska ”sträva 

efter att nå ett förtroendefullt samarbete” med varandra (Skolverket, Lpo 94, Lpfö 98)? Om 

det räcker med att ha en arbetsgrupp kring uppdraget samt goda intentioner att nå god sam-

verkan så har Skogsvik nått målen i hög grad, åtminstone om man ser till kvalitets- och årsre-

dovisningarna. Mitt resultat visar dock att det återstår mycket arbete för att alla verksamheter i 

Skogsvik ska nå felfri samverkan mellan förskola och skola och med det ett ”i hög grad” god-

känt resultat. Som det är nu går det inte att sätta ett entydigt betyg på Skogsviks verksamheter. 

Vissa av dem strävar bättre än andra mot målen, till exempel förskoleklasslärarna på Tall-

skogsskolan och förskollärarna i arbetsgruppen, vilket tillsammans med de nya chefernas vilja 

bådar gott för framtiden. Bergdalaskolan får underkänt då kvalitets- och årsredovisningen helt 

utelämnar samverkan med förskolan, de har heller inte deltagit i de möten som arrangerats 

och förskoleklasslärarna har inte fått det stöd de behöver för att kunna besöka barnen ute i 

förskolorna inför övergången.  

   De barn med speciella behov, som Karin och elevhälsan i Skogsvik ansvarar för, anser jag 

att det existerar bäst samarbete kring i övergången, vilket även tidigare forskning kommit 

fram till (Se exempelvis Hjelte 2005). Samverkan och nätverk kring dessa barn är viktigt då 

samtliga verksamheter har ett gemensamt ansvar för varje enskilt barns utveckling (Christers-

son 1995). Men som Karin själv säger, kan man som pedagog möta barn med speciella behov 

så kan man också öppna ögonen och se ALLA barn i verksamheten (Karin 10-10-11). Det 

tankesättet bör spridas till övriga pedagoger som ingår i barnens övergång mellan förskola och 

skola, så att man ser varje individs egenskaper och behov.        

6.4 Vidare forskning 

Rektor Sofia menar att barnen gjort så mycket under fem år i förskolan som skolan måste ta 

tillvara när de kommer till förskoleklassen. Under bearbetningen av mitt material funderar jag 

på de barn som inte går i förskola, hur man i skolan möter dem och deras tidigare erfarenheter 

när de ska börja i förskoleklass? Det vore intressant att undersöka med tanke på att denna stu-

die enbart fokuserar på de barn som övergår från förskola till förskoleklass. Jag lämnar frågan 

öppen för andra att undersöka.  
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6.5 Slutord  

Detta är en liten studie som omfattar sju informanter från Skogsviks skolor och förskolor, 

samt en granskning av kommuns senaste kvalitets- och resultatredovisningar. Resultatet kan 

därför inte ses som allmängiltigt. Jag anser mig ändå ha nått en större förståelse för svårighet-

erna med läroplansmålen kring samverkan, samt hur organisationen kring övergången från 

förskola till förskoleklass går till i Skogsviks tätort. Min hypotes, att detta arbete kräver stort 

engagemang från pedagogernas sida, stämde och jag har insett vikten av alla parters delaktig-

het för att en skolorganisation ska fungera och nå de mål som läroplanerna uttrycker. Fritids 

roll glöms bort i det fokus som finns om att nå ett bättre samarbete mellan förskola och för-

skoleklass, vilket jag anser att de olika verksamheterna bör ta till sig i deras fortsatta arbete.      

      Bevisligen har förskolans pedagogik integrerats i skolverksamheten, så som syftet var i 

och med införandet av förskoleklassen, och det förväntade jag mig också att se i min studie. 

Dock har detta inte inneburit ett bättre samarbete mellan skola och förskola i Skogsviks tätort 

utan gränsproblematiken finns fortfarande. Förskolan gör sitt och skolan sitt, på i stort sett 

samma sätt, men på varsitt håll.            

   Om man ser på förskola och skola som Schyl-Bjurman (1983) beskriver det. Att den funge-

rar som ”en andra relationscirkel kring ett barn” som ska stötta och leda dem mot nya erfaren-

heter när inte vårdnadshavarna finns vid dess sida, så förstår man hur viktigt det är att alla 

parter i organisationen samverkar. Om man är på det klara med vad som gäller organisatoriskt 

underlättar det för samtliga inblandade och det blir på det sättet bra för barnen i övergången.  
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