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SAMMANFATTNING 

Vi har valt att titta lite närmare på hur samarbetet ser ut mellan förskolan och förskoleklassen. 
Detta för att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning [VFU] upplevde att det inte alltid 
fungerade. För att få fram ett resultat har vi valt att använda oss av frågeformulär riktade till 
pedagogerna i verksamheterna. Det resultat vi kommer fram till är att samarbetet är sparsamt 
men det finns en önskan att utveckla det, främst hos pedagogerna i förskolan. Vi ser också 
tydligt konsekvensen av att vara allt för frikostig med tidsfristen för inlämningen av 
frågeformulären. I vår undersökning framkommer det också att det finns en okunskap hos de 
tillfrågade pedagogerna om läroplanens innehåll. 
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INLEDNING 

Vi har valt att skriva om samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen på grund av att vi 
under vårterminen 2010 läste vår specialinriktning ”Lärarens roll i förskola och 
förskoleklass”. I den kursen låg stort fokus på vikten av att läroplanerna Lpo 941 och Lpfö 982 
används som underlag för verksamheten i förskolan, förskoleklassen och skolan.  
Eftersom vi arbetat intensivt med läroplanerna under den kursen så hade vi detta i bakhuvudet 
när vi på höstterminen gick ut på våra respektive VFU3platser. Våra tidigare VFU platser har 
varit förlagd inom förskoleverksamheten, vi valde därför att förlägga den sista perioden inom 
förskoleklass. En händelse som vi uppmärksammade under den tiden, var när en av våra 
handledare skulle börja arbeta med ramsor i sin barngrupp. Det visade sig då att barnen redan 
hade goda kunskaper om ramsor, och den nivå hon lagt ramsorna på var alldeles för låg. 
Vilket ledde till att barnen blev ointresserade. Självklart var förskoleläraren så professionell så 
hon snabbt insåg detta och ändrade sitt upplägg. Men den händelsen visade tydligt att hon 
hade haft nytta av att vetat vad barnen arbetat med under sin tid på förskolan. 
 
I läroplanen för förskolan Lpfö 98 och skolans läroplan Lpo 94 tas samarbetet mellan 
förskolan och förskoleklassen upp. I Lpfö 98 står det att arbetslaget skall: 

• ”Utbyta kunskap och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem 
och samverka med dem samt tillsammans med personalen i förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans” 
Lärarförbundet (2006, s.33). 

 
Även i Lpo 94 tas samarbetet upp: 
”För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också 
sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan…” Lärarförbundet (2006, s.19) 
 
Läroplanerna skriver tydligt hur det skall vara, vad är det som gör att de båda verksamheterna 
inte har ett fungerande samarbete på de flesta håll? Vi själva har den uppfattningen att det 
vore bra för både förskolan och förskoleklassen om ett samarbete fanns och att det finns 
mycket att vinna med det Folke-Fichtelius (2008) skriver om hur skolutredningen vill skapa 
ett sammanhållet utbildningssystem, för att kunna tillgodose alla utbildningsbehov. Detta var 
också något som vi uppmärksammade under vår VFU, då förskoleklassläraren ett flertal 
gånger saknade information om vad barnen arbetat med enskilt under tiden på förskolan och 
om de behövde speciell hjälp med något. Genom att ha fått information om barnen och deras 
tid på förskolan hade det varit lättare ansåg läraren att kunna arbeta vidare med barnen där 
just det enskilda barnet befann sig i utvecklingen. Hon menade vidare att när hon tagit upp 
detta problem med den tidigare förskolan fick hon ofta veta att det fanns nedskrivet och 
dokumenterat. Den informationen hade förskolan skickat med föräldrarna. Det var mycket 
papper som föräldrarna hade hemma eller som låg inlåst hos rektorerna. Hon menar att 
självklart vill hon inte ta del av barnens tidigare tid för att döma barnen, alla barn får en 
nystart i förskoleklassen och ses med nya ögon. Men för att göra starten i förskoleklassen så 
bra och bekväm som möjligt för barnen kan det vara till nytta att veta vissa saker. Information 
som är nyttig för att barnen skall känna sig trygga.   

                                      
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.  

2 Läroplan för förskolan. 

3 Verksamhetsförlag utbildning. 
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Vi menar att det blir allt viktigare att samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen 
fungerar, med tanke på Utbildningsdepartementets statistik som visar att det idag är cirka 96 
procent av alla sexåringar som är inskrivna i förskoleklassen. Antalet femåringar i 
förskoleklass utgör drygt 1 procent av alla femåringar och antalet sjuåringar är cirka 1 
procent. En mindre del av det totala antalet sexåringar, 2 procent, är inskrivna i grundskolan 
Utbildningsdepartementet (2008) 
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BAKGRUND  

Här kommer vi att sammanfatta förskolan och förskoleklassens historia och utveckling i korta 
drag. För att därefter förklara en del av de begrepp som är väsentliga för vårt arbete. Vi 
kommer även att gå in lite djupare på samarbete/samverkan. 

Historia 

1854 öppnade den första barnkrubban i Sverige.  Det uppkom ett behov av barntillsyn när 
mödrarna gick ut i arbetslivet. Reproduktionen av de kommande generationerna ifrågasattes 
av borgerligheten eftersom barnen fick ta hand om sig själva. Det ansågs vara nödvändigt att 
ta hand om barnen och placera dem i barnkrubborna för att de där skulle få bra kost och 
omvårdnad och att rädda dem från att bli kriminella. De fick också lära sig ordning och 
sedlighet samt att de fick en moralisk fostran.  Barnkrubborna var beroende av att välgörenhet 
och att privatpersoner finansierade verksamheten Davidsson (2002), Munkhammar (2000).  

Barnträdgårdarna kommer under den senare delen av 1800-talet. Det fanns flera skillnader 
mellan barnträdgårdar och barnkrubbor. Barnträdgårdarnas inkomster var beroende av 
avgifter och de var i huvudsak för borgarklassens barn.  Sedan var barnträdgårdarnas syfte att 
ge barnen en pedagogisk verksamhet under det att mödrarna fick vila upp sig. Kvinnorna som 
arbetade på barnträdgårdarna hade en utbildning i fröbelsk pedagogik som från början gavs i 
Tyskland de som arbetade på barnkrubborna hade ingen utbildning alls.  
Barnträdgårdslärarinnornas kunskaper om barn gjorde att de blev ett komplement till hemmet.  
Den fröbelska pedagogiken som låg till grund för deras utbildning var inspirerad av Rousseau 
(1712-1778) som menade att barn skulle få utvecklas i frihet. Även Pestalozzi (1746-1827) 
var en inspiratör han menade att uppfostran skulle basera sig på kunskap om den mänskliga 
naturen. Utifrån dessa inspiratörer arbetade Fröbel (1782-1852) fram en egen pedagogisk 
metod för undervisning av förskolebarn. Barnen skulle ledas och sporras till kunskap. Fröbels 
idéer gjorde att bland annat lekmaterial utvecklades och anpassades till barnens behov. 
Barnträdgårdslärarinnorna kom så småningom att börja arbeta för att utveckla barnkrubborna 
och ge även dem pedagogisk ledning och lekmaterial. Barnträdgårdar och barnkrubborna 
utvecklades därefter sida vid sida med varandra Munkhammar (2000).  

Barnträdgårdarna har hållits för att vara den viktigaste delen för utvecklingen till dagens 
förskolor och dess pedagogik. Men Westberg (2008) menar att barnkrubborna också har stor 
del i den utvecklingen.  

Förskoleklassen 

I slutet på 1960-talet börjar en diskussion om relationen förskola och skola att bli aktuell i och 
med tillsättningen av Barnstugeutredningen 1968. Barnomsorgen och behovet av den 
expanderade kraftigt under den tiden i takt med att de svenska kvinnorna började arbeta 
utanför hemmet. Samtidigt kom behovet av att övergången mellan förskolan och skolan skulle 
vara smidig för barnen. 1975 införde riksdagen en allmän förskola för sexåringarna som 
innebar minst 15 timmar i veckan och minst 525 timmar om året. I början på 1990-talet kom 
diskussionen att handla om hur förskolan skulle kunna bli det första steget i det livslånga 
lärandet. Det ledde till att 1 januari, 1998 kom sexårsverksamheten att bli en egen skolform, 
förskoleklassen och de hamnade under Lpo94. Kommunerna är skyldig att tillhandahålla en 
plats åt sexåringen men det är frivilligt från föräldrarnas sida att utnyttja den Karlsson, 
Melander, Prieto och Sahlström (2006). 
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Syftet var att förskolepedagogiken skulle föras in i skolverksamheten. Förskoleklassen skulle 
skapa en naturlig övergång mellan förskolan och skolan för att skapa ett nytt pedagogiskt 
förhållningssätt, för att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Det betonas att de 
naturliga inslagen i förskolepedagogiken bör få genomslag i skolan. Mötet mellan de två 
skolformerna förväntades ge nya möjligheter för lärande Skolverket (2001). Även regeringen 
menar att förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och skolan för att förbättra 
kvalitéten i dessa verksamheter. Undervisningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns 
utveckling och ligga till grund för det livslånga lärandet Utbildningsdepartementet (2008). 

 

Begrepp 

Samarbete/samverkan: ”samarbete ses som både handlingar och relationer mellan 
människor” Davidsson (2002, s.20) Hon fortsätter med att ett samarbete förutsätter att man 
jobbar åt samma håll för att lösa någon form av problem Davidsson (2002). 

Davidsson redogör för båda begreppen och menar att de är i det närmaste lika. Samverkan har 
dock mer synonymer. Hon kommer till slutsatsen att det är viktigt att veta vad 
samarbete/samverkan står för inom den egna verksamheten Kärrby (2000).   

  

Läroplan:  Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande 
målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna svarar för genomförandet. Till sin 
struktur överensstämmer förskolans läroplan i huvudsak med skolans läroplaner. 
Utbildningssystemet omfattas av tre läroplaner; en för förskolan (Lpfö 98) en för den 
obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt en för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94). Avsikten är att de tre läroplanerna skall länka i varandra utifrån en 
gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Skolverket (2006) 

Förskola: Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till 
skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskolans 
uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara ett stöd för familjerna i 
deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. Samtidigt ska den vara organiserad 
så att den gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Skolverket (2009a) 

 

Förskoleklass: Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns 
utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen 
möts förskolans och grundskolans pedagogik. Ett viktigt mål är att förskoleklassen, 
grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Verksamheterna ska utvecklas i 
mötet mellan olika pedagogiska traditioner. Skolverket (2009b) 

Överlämningsplan: I Lpfö98 framgår det att det är pedagogernas ansvar att övergången 
mellan förskola och förskoleklass ska fungera. Det finns inget nedskrivet fastslaget dokument 
som förskolan och förskoleklassen kan använda som mall. Men många förskolor och 
förskoleklasser har arbetat fram en övergångsplan som de använder sig av. Andra arbetar fram 
en ny för varje år. Det finns dock några punkter som är gemensamma i de flesta fall: 
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• Personalen i förskoleklass besöker de blivande sexåringarna på deras respektive 
förskola/dagmamma under maj månad. Detta sker vid ett tillfälle ca 1 timma inomhus 
i barnens verksamhet. 

• Vid tre olika tillfällen ca en timme per gång besöker barnen skolan och träffar 
förskolläraren/fritidspedagogerna.  

• Vid sista tillfället får barnen äta i skolmatsalen 

• Föräldrarna blir inbjudna till ett informationsmöte under maj månad, där vi berättar 
om verksamheten, rutiner, skolstarten och gemensamma regler på skolan. 

• Överlämnande och mottagande personal har ett samtal under våren, där sådan 
information som är av vikt för barn och personal överlämnas. 

Detta har vi kommit fram till genom att tagit del av förskolornas och förskoleklassernas 
överlämningsplaner i vårt undersökningsområde både muntliga och skriftliga. 

 

Samarbete/samverkan 

En förväntning av samverkan är att den skall leda till en ökad pedagogisk kontinuitet, detta 
för att verksamheterna arbetar mot samma mål och arbetsmetoderna är liknande Kärrby 
(2000) Hon menar vidare att barns lärande är individuellt och varierar stort. Genom 
samverkan mellan pedagoger som har olika kompetens kan det ge ett flexiblare arbetssätt som 
gynnar barnen. ”Samverkan och integration syftar till att skapa ett gemensamt ansvar och 
utveckla en lärande miljö av hög kvalitet” Kärrby (2000, s 17)  
 
(Danemark2003) pekar på en konsekvens av att det finns olika kompetenser inom 
samverkansgrupper. Han menar att det kan bli en form av prestigekamp där frågan om vem 
som har makt kan rasera hela tanken med samverkan. Han fortsätter med att det trots allt kan 
vara en fördel med att ha olika kvalifikationer om man kan klargöra sina synsätt för varandra.  
 

”Det gäller dock att göra oenigheten till en tillgång där man lära av varandra 
och utvecklas. Inte hamna i en destruktiv kamp om vems synsätt som är det 
sanna. Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras synsätt och 
kunna kommunicera kring dem” Danemark (2003 s.28) 

 
 
I växa för lärande (SOU 1997:21) hänvisar de till tre faser som ett arbetslag genomgår i 
början av samverkans stadiet. I det första stadiet handlar det hitta sina yrkesroller och lägga en 
grund i dem. Arbetet är mer parallellt och var och en gör sitt på fördelad tid. När arbetslaget 
kommer till den andra fasen handlar det om att lära känna varandra och få till en form av 
samverkan genom eventuella temaarbeten, se till att det blir mer ”röda trådar” i verksamheten. 
När arbetslaget kommer till den tredje fasen så kan de börja utveckla arbetet tillsammans och 
pröva nya vägar. De som kommit till den fasen märker sig börja släppa på invanda roller och 
revir och ser mer till kompetens och intresse. I slutändan skall det leda till att verksamheten 
blir mer dynamisk och mångfacetterad än den var när arbetslaget arbetade var och en för sig.  
 
En studie om förutsättningar för samverkan redovisas i Kärrby (2000) genom de då aktuella 
styrdokumenten och genom att undersöka de båda yrkesgruppernas åsikter och uppfattningar 
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om varandra. Analysen visade på att det fanns en god överenstämmelse i styrdokumenten som 
gav förutsättningar för samverkan. Det krävs mer än gemsamma mål för en integrering av 
verksamheterna en djupare diskussioner om synen på barnen, kunskap och inlärning är också 
nödvändig.  

Enligt Christersson (1995) finns det ett mål med samverkan och samarbete och det kallar han 
för helhetssyn. Han menar att det krävs en helhetssyn för att kunna se ett barns utveckling i 
det långa loppet och inte bara här och nu, det är barnets behov som ska styra samverkan.  Han 
fortsätter med att påpeka att hitintills så har det varit många olika verksamheter och 
resursinsatser om det har funnits ett behov av det, involverad i ett barns uppväxt.  Han liknar 
det vid årsringar ”Tillsammans blir de som årsringar på ett träd, där kärnan utgörs av barnet. 
Risken finns att trädet får alltför många årsringar. En sådan brist på helhetssyn leder till 
eftertanke ”(s.79). 

SYFTE  

Vårt syfte med detta arbeta är att undersöka hur pedagogerna ser på samarbetet mellan 
förskolan och förskoleklassen. Vilka tankar och funderingar de har. Vi ville även ta reda på 
hur samarbete ser ut i praktiken och om förskolorna och förskoleklasserna lever upp till målen 
om samarbete som tas upp i läroplanen.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Finns det ett samarbete mellan förskolan och förskoleklassen utöver överlämningen i 
vårt undersökningsområde? 

• Finns det en önskan om ett samarbete hos de tillfrågade pedagogerna? 

 

METOD 

Här kommer vi att presentera hur vi har lagt upp vårt arbete, urval och tillvägagångsätt även 
en analys av vår metod presenteras.   

 

Arbetsupplägg 

Vi har valt att använda oss av frågeformulär och haft som utgångspunkt Cohen, Manion och 
Morrison (2007). De menar att ”Open – ended questions” kan ge ett mer utförligt svar i 
jämförelse med enkäter (s. 321) Enkätundersökning ger oftast möjlighet till endast ja eller nej 
svar vilket var något vi ville undvika. Vi ville ge pedagogerna möjligheten att få svara utifrån 
sina egna erfarenheter och själva avgöra hur mycket eller hur lite de ville svara för detta 
ändamål lämpade sig frågeformulär. Utifrån deras synpunkter hade vi i åtanke att utför 
intervjuer, för att på så vis kunna vidareutveckla deras tankegångar. Under tiden vi har 
utarbetat våra frågor har vi fört kontinuerliga diskussioner med våra respektive llu:are4 för att 

                                      
4 Lokala lärarutbildare 
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frågorna skulle bli relevanta för vår undersökning. Även vår handledare på Högskolan i Gävle 
har blivit ombedd att titta på frågorna för att ge ytterligare feedback. Frågeformulären5 till 
förskolan och förskoleklass är anpassade för respektive grupp men är i det stora hela likadant 
upplagda. Detta för att det skulle vara lättare för oss att göra en gemensam utvärdering och få 
en helhetssyn på verksamheterna. 

Urval och tillvägagångssätt 

Vi valde ut sju förskoleklasser med deras tillhörande upptagningsområden, samtliga tillhör 
olika rektorsområden. Efter att vi delat upp förskolorna mellan oss åkte vi ut och lämnade 
våra frågeformulär personligen till varje förskola och förskoleklass. Att lämna ut 
frågeformulären personligen gav oss en möjlighet att presentera vårt arbete mer utförligt för 
pedagogerna och förklara syftet med det.  Vi lämnade ut flera formulär till varje avdelning, 
tanken var att pedagogerna skulle ha möjlighet att svara gemensamt eller enskilt. På förskolan 
valde vi att fokusera på de pedagoger som arbetar med femårsgrupperna eftersom det är 
övergången mellan förskolan och förskoleklassen vi undersöker. Totalt blev det fyrtio 
pedagoger på förskolan och tolv pedagoger i förskoleklass. Även tio rektorer till dessa 
förskolor och förskoleklasser har fått en fråga6 via mail. Målet med vårt arbete är 
pedagogernas åsikter men vi ville även ta del av rektorernas insikt hur samarbetet fungerar. 
Detta för att rektorerna även har ansvar för att enligt Lpo94: 

• ” Samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 
stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande”,  

• ”Samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en 
samsyn och ett förtroendefullt samarbete” Lärarförbundet (2006, s.21) 

Vi valde att ställa frågan via mail på grund av att det var svårt att få fatt i rektorerna, de var 
allt som oftast på språng.   

 

Analys av metoden  

Vi var nog lite otydliga när vi lämnade ut frågeformulären en del av pedagogerna blev 
förskräckta när de såg att det var flera i varje kuvert. Tyvärr upptäckte vi att det var många 
som hade glömt att svara när vi skulle samla in kuverten. Det gjorde att vi fick ge uppskov 
och hämta dem senare annars hade vårt underlag blivit för tunt. Vi hade tänkt genomföra 
några uppföljande intervjuer men tidsbristen gjorde att vi fick avstå från de planerna.  

När vi gick igenom våra frågeformulär insåg vi att det fanns en del brister av vår formulering. 
Fråga 1 ”Finns det en överlämningsplan, hur ser den ut?” skulle ha varit tvådelad. Men vi 
hade sådan tur så pedagogerna tolkade den som tvådelad.  Fråga 2 ”finns det några 
bestämmelser angående samarbetet med förskolan/förskoleklassen?” skulle vi vilja ha haft 
möjlighet att utveckla mer när vi såg resultatet, även där väcks tanken om vi har varit otydliga 
i formuleringen. Även frågorna 5.a och 5.b skulle vi ha omformulerat eftersom de är snarlika. 
Med tanke på rektorernas dåliga respons på vårt mail skulle vi ha uppsökt även dem 

                                      
5 Se bilaga 1 

6 Se bilaga 2 
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personligt. Så här efterhand när vi ser resultatet från rektorerna inser vi att vi skulle ha varit 
mer ihärdig och fortsatt att söka upp dem.  

 

RESULTATREDOVISNING 

Resultatet kommer endast att redovisas övergripande vi har valt att följa de riktlinjer för 
forskningsetik som Johansson och Svedner (2010) redogör för. Det framkommer tydligt i vårt 
missivbrev som samtliga tillfrågade har fått tillsammans med frågeformuläret att det kommer 
inte pekas ut någon enskild förskola eller förskoleklass. Vi kommer genomgående att nämna 
respondenterna för pedagoger. Vi menar att det inte är av någon betydelse för vår 
undersökning vad pedagogerna har för bakgrund eller utbildning. Men förskolans och 
förskoleklassernas resultat kommer att redovisas separat. Rektorernas svar kommer inte att 
redovisas på grund av för lågt deltagande. Vi har inspirerats av den sociokulturella- och 
systemteorin när vi har arbetat på vår uppsats. Båda teorierna handlar om samarbetet mellan 
individer och att kunna lyssna för att ta till sig andras åsikter. Dysthe (2001) menar att i det 
sociokulturella perspektivet finns det några viktiga aspekter på lärandet ”kunskap konstrueras 
genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer. Således 
betraktas interaktion och samarbete som helt avgörande för lärande, inte bara som ett positivt 
element i lärandemiljö” Dysthe (2001, s.41). Vårt arbete kopplas även till Lpfö98 och Lpo94. 
Vi har valt att inte göra någon skillnad på samverkan och samarbete trots att Christersson 
(1995) menar att det krävs ett samarbete för att det ska kunna bli en samverkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

RESULTAT  

Under denna rubrik kommer vi först att redovisa vårt resultat i form av diagram, som vi har 
valt att färglägga i två olika färger. Gult för förskola och grönt för förskoleklass för att det ska 
mer överskådligt. Därefter kommer det en resultatdiskussion.  

Fråga 1 Finns det en överlämningsplan, hur ser den ut? 
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Av 40 tillfrågade pedagoger i förskolan svarade 25 stycken att de inte har någon 
överlämningsplan nedskriven men att de har återkommande rutiner kring överlämnandet. 12 
stycken pedagoger svarade att det finns en nedskriven plan som de använder sig av. 3 
pedagoger lämnade inget svar.  

Av 12 stycken tillfrågade pedagoger inom förskoleklass svarade 5 att det inte fanns någon 
nedskriven men att de har återkommande rutiner kring överlämnandet. 2 stycken svarade att 
det finns en nedskriven plan som de använder sig av. 5 pedagoger lämnade inget svar.  

Fråga 2 Finns det några bestämmelser angående samarbete med 
förskolan/förskoleklassen? 
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Av 40 tillfrågade pedagoger svarade 3 stycken att ja och hänvisade till Lpfö98. 34 stycken 
svarade nej, att det inte finns några. 3 stycken lämnade inget svar. 
Av 12 tillfrågade pedagoger i förskoleklass svarade 3 stycken ja och hänvisade till Lpo94. 4 
stycken svarade nej, att det inte finns några. 5 stycken lämnade inget svar. 

 

Fråga 3 Har ni någon kontakt med förskolan/förskoleklassen utöver överlämnandet av 
barnen? 
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Av 40 tillfrågade pedagoger i förskolan svarade 11 stycken ja. 26 stycken svarade nej och 3 
stycken lämnade inget svar. 
 
Av 12 stycken tillfrågade pedagoger i förskoleklass svarade 4 stycken ja. 3 stycken svarade 
nej och 5 stycken lämnade inget svar. 
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Fråga 4 Får ni veta vad barnen kommer att arbeta med i förskoleklassen? 
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Av 40 tillfrågade pedagoger i förskolan svarde 11 stycken ja. 26 stycken svarde nej och 3 
stycken lämnade inget svar. 

 

Hur mycket får ni veta om vad barnen arbetat med under tiden på förskolan? 

 
 

 
 
Av 12 stycken tillfrågade pedagoger i förskoleklass svarade 7 stycken att de ej fick vetan 
något och 5 stycken lämnade inget svar.  
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Fråga 5.a Om möjlighet fanns skulle ni vilja ha ett utökat samarbete med 
förskoleklassen inför planeringen av er 5års verksamhet? 
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Av 40 tillfrågade pedagoger i förskolan svarade 24 stycken att de skulle kunna tänka sig ha ett 
samarbete. 13 stycken svarade att de inte hade något intresse av ett utökat samarbete. 3 
stycken lämnade inget svar.  
 
Om möjlighet fanns skulle ni vilja ha ett utökat samarbete med förskolan inför 
planeringen av er verksamhet? 
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Av 12 tillfrågade pedagoger i förskoleklass svarade 3 stycken att de kunde tänka sig ha ett 
samarbete. 4 stycken svarde att de inte hade något intresse av ett utökat samarbete. 5 stycken 
lämnade inget svar. 
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Fråga 5.b Är det en möjlighet som ni skulle vilja ha? 
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Av 40 tillfrågade pedagoger i förskolan svarade 24 att det är en möjlighet de skulle vilja ha. 
13 stycken svarade nej och 3 lämnade inget svar. 

Av 12 tillfrågade pedagoger i förskoleklass svarade 3 stycken att det var en möjlighet de 
skulle vilja ha. 4 stycken nej och 5 lämnade inget svar. 

 

Fråga 6 Har ni några övriga tankar eller synpunkter angående detta ämne? 

Av de 52 tillfrågade pedagogerna svarade 44 stycken att de ser tiden som ett hinder för ett 
utökat samarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

Resultatdiskussion 

Fråga 1 Finns det en överlämningsplan, hur ser den ut? 

De flesta förskolor och förskoleklasser har en mall som de följer men den finns inte alltid 
nedskriven. Det är ett rutinmönster som följs varje år.  

Överlämningsplan är ett dokument som används vid överskolning av det blivande 6 åringarna 
till förskoleklassen. Det finns inga bestämmelser kring att det är ett krav på förskolorna eller 
förskoleklassen att det ska finns en överlämningsplan, men kan vara bra att ha en som en sorts 
mall. Många av förskolorna som svarat nej har en oskriven mall som de följer varje år utan att 
den finns nedskriven. En del förskolor och förskoleklasser gör en ny för varje år. I Lpfö 98 
framgår det att förskolan har ansvaret för att övergången mellan förskolan och förskoleklassen 
fungerar:  

”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. Samarbetet ska utgå från de 
nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta 
förskoleperioden” Lärarförbundet (2006, s.33) 

 

 

Fråga 2 Finns det några bestämmelser angående samarbete med 
förskolan/förskoleklassen? 

Av de 40 tillfrågade pedagogerna inom förskolan var det endast 3 stycken som svarade ja och 
hänvisade till Lpfö98. Även inom förskoleklassen var det en minoritet som svarade ja 
Enligt Skolverket (2001) konstateras bristande kunskaper i verksamheten angående innehållet 
i Lpo 94 men att rektorerna har bra koll på målen i läroplanen och deras ambitioner är goda 
men de anser sig sakna tiden för pedagogisk ledning Skolverket (2001)  
Myndigheten för skolutveckling (2004) belyser behovet av att analysera och diskutera 
innehållet i läroplanerna och hur de skall kunna användas i det dagliga arbetet i verksamheten.  
 

 

Fråga 3 Har ni någon kontakt med förskolan/förskoleklassen utöver överlämnandet av 
barnen? 

När det fanns ett samarbete utöver överlämningen var det oftast icke planerade sådan, såsom 
möten ute på en gemensam gård eller teater/uppträdanden där förskolan respektive 
förskoleklassen blivit inbjuden till den andre. Det är sällan de har planerade aktiviteter med 
utgångspunkt att samverka. 

Davidsson skriver att ”Man kan idag tala om en samverkan som ska äga rum under hela sista 
året före skolan, inte bara som samarbete i vissa situationer eller enstaka besök.” Kärrby 
(2000, s. 56). Samverkan enligt Christersson (1995) manar till eftertanke och frågan varför vi 
ska ha ett samverkansarbete. Han ställer sig frågorna om det är: 
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• ”Av ekonomiska eller av pedagogiska skäl 
• Av organisatoriska skäl eller utifrån barnens och ungdomarnas behov 
• Därför att man vill utnyttja lokalerna bättre 
• Därför att man vill skapa en bättre verksamhet 
• För att personalens kompetens bättre skall tas tillvara 
• Därför att ”någon” har beslutat att man skall samverka” Christersson (1995, s. 11) 

 
 

 

Fråga 4 Får ni veta vad barnen kommer att arbeta med i förskoleklassen? 
 
De flesta pedagoger i förskoleverksamheten har ingen insyn i vad barnen kommer arbeta med 
i förskoleklass.  
Davidsson (2002) menar att förskolläraren har dålig insikt i hur arbetet bedrivs och kraven 
som ställdes på barnen i skolan vilket även vår undersökning visar. Enligt pedagogerna kan en 
bidragande orsak vara deras brist på kommunikation.  

 
Hur mycket får ni veta om vad barnen arbetat med under tiden på förskolan? 

Samtliga förskoleklass lärare svarar att de inte få veta något alls om vad barnen arbetat med 
tiden på förskolan. 
 

Fråga 5.a Om möjlighet fanns skulle ni vilja ha ett utökat samarbete med 
förskoleklassen inför planeringen av er 5års verksamhet? 

Om möjlighet fanns skulle ni vilja ha ett utökat samarbete med förskolan inför 
planeringen av er verksamhet? 
 

Viljan till ett samarbete finns hos en del och dessa ser en möjlighet att få tips och idéer inför 
planerandet av 5 års grupp och kommande gruppindelningar inför förskoleklass starten. Det 
blir allt vanligare att man inrättar skolförberedande grupper för 5 åringar. Grupperna 
organiseras vanligen som en del i förskolans ordinarie verksamhet och inte som fristående 
grupper. Den gemensamma planeringstiden för ett arbetslag varierar mellan ingen planerings 
tid till 3 timmar i veckan, vanligast är en och en halv timme i veckan Skolverket (2001)  

 
 
Fråga 5.b Är det en möjlighet som ni skulle vilja ha? 

Vår undersökning visar att förskolan kan tänka sig ett utökat samarbete med förskoleklassen 
om möjligheten finns. Gemensam planering är en viktig del för ett gott samarbete. En 
förutsättning för att arbetslaget skall fungera Skolverket (2001).  

Christersson (1995) menar att pedagogerna måste ha en vilja att riva murar, ta bort revir 
tänket, pedagogerna måste ställa sig frågan hur de kan förändra verksamheten och inte om det 
går. Utgångspunkten måste vara att det går och från det söka möjligheter. Han menar vidare 
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på att pedagogerna måste vara öppna för att prova okonventionella lösningar för att skapa en 
bättre verksamhet.   

Forskare belyser i flera studier att lärarens yrkesgrupp har föreställningar om varandras 
olikheter Persson (2008).  

Ackesjö (2010) påvisar i en studie att förskoleklass läraren upplever att det finns en klyfta 
mellan förskolan och förskoleklassen, och även mellan förskoleklassen och skolan. En orsak 
till klyftan mellan förskolan och förskoleklassen menar hon kan vara de skilda läroplanerna 
och att de har olika status vilket är ett huvudproblem för samverkan.  Enligt Haughs (1992, 
refererad i Davidsson, 2002) analys är skola och förskolans former inte likvärdiga, han menar 
på att skolan har ett maktövertag. En bidragande faktor är att skolan är obligatorisk och 
förskolan är frivillig. Detta leder till att skolan dominerar i samverkanssituationer. 
Arbetstidsvillkor, löneskillnader och icke förhandlingsbara arbetsvillkor är även en 
bidragande orsak till samverkans problem Skolverket (2001)   

Munkhammar (2001) anser att för att barnen ska få en kontinuitet i sin utveckling behövs det 
en helhetssyn som bygger på en gemensam värdegrund. Hon fortsätter med att det kanske 
behövs en gemensam läroplan men att det inte räcker. ”Det finns kvalitéer i förskolans 
pedagogik som skolan behöver för att skapa denna gemensamma värdegrund. På samma sätt 
uttrycker man att skolan har kvalitéer som förskolan behöver.” (s.49) 

 

 

Fråga 6 Har ni några övriga tankar eller synpunkter angående detta ämne? 

Den lokala skolorganisationen styr i hög grad villkoren för arbetslagens möjligheter till 
samarbete. Ledningen måste vara medveten om deras intentioner och skapa de förutsättningar 
som är nödvändiga för att samarbete. I annat fall kan det leda till att integrationen misslyckas. 
Arbetslagen anser att stödet från skolledningen är nödvändig för att kunna utveckla arbetet 
Skolverket (2001). Pedagogerna behöver ett stöd från ledningen för att kunna genomföra en 
integration, ett stöd är inte tillräcklig men en förutsättning för att integrationen skall kunna 
genomföras Persson (2008) Pedagogerna i förskoleklassen har inte ensamt ansvar för att 
samarbetet med förskolan skall fungera utan delar detta med rektorn. Enligt Lpo 94 står det att 
läsa att rektorn har ett särskilt ansvar för att: 

• ”Samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en 
samsyn och ett förtroendefullt samarbete” Lärarförbundet (2006, s. 21)  

Christersson (1995) menar att ledningen har ett stort ansvar för att samverkan ska kunna 
komma till stånd. Han fortsätter med att målet för samverkan inte får vara enbart 
organisatorisk utan att barnens bästa måste vara en stor del av det hela. 
 

 

Myndigheten för skolutveckling (2003:171) menar att en viktig faktor för att utveckling 
överhuvudtaget skall kunna genomföras är skolledarnas kunskap om hur förskolans roll 
påverkar det fortsatta lärandet. Samarbete med lärar och rektors utbildningar är även viktigt.   
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Persson (2008) redovisar ett handlingsprojekt som skulle öka integreringen mellan 
förskollärare, fritidspedagoger och grundskolelärare. Där finns tre strategier för att detta 
skulle kunna genomföras på ett bra sätt. Den första strategin ”Markering av gränser mellan 
ansvarområdena” Den går ut på att var och en av pedagogerna har tydliga gränser för sina 
ansvarsområden och har en arbetsuppdelning. Den andra strategin ”anpassning till den 
rådande kulturen” innebär att samverkan sker på skolans villkor, alltså är det 
grundskoleläraren som anger villkoren. Den tredje och sista strategin är ”efter personlig 
kompetens. Den innebär att det är pedagogernas kompetens som avgör, detta leder till en 
friare roll för de inblandade och en tillåtelse till att överskrida gränser Det är den tredje 
strategin som ses som den mest positiva inom integreringsprocessen. 

En integrationsreform som är grundad i kunskap kring barnens utveckling och deras lärande 
har goda förutsättningar att leda till en utveckling av verksamheten och barnens lärande och 
deras omsorg. Skapas goda förutsättningar i arbetslag som är sammansatt av de som 
företräder de olika kulturerna inom barnomsorg och skola kan det ge ett nytt syn- och 
arbetssätt som gynnar barnens utveckling och lärande Skolverket (2001) 
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SLUT DISKUSSION 

Under den här rubriken kommer vi att diskutera vår studies fördelar och nackdelar. Vidare 
även se om vår frågeställning blev besvarad.  

Vi insåg ganska snabbt när vi inledde vårt arbete att runt vår frågeställning finns lite forskning 
som är relevant. Den litteratur vi kunde hitta är till största del publicerad före 2000-talet. Den 
berör i första hand övergången mellan förskola till skola. Vårt undersökningsområde gäller 
samarbetet mellan förskola-förskoleklass och vi anser att dessa två områden inte är direkt 
jämförbara. Förskoleklassens uppgift är att fungera som en bro mellan förskolan och skolan.  

När vi i början av vårt arbete diskuterade vilket sätt vi skulle använda oss av för att få fram 
fakta. De metoder vi övervägde var enkäter, intervjuer, observationer eller frågeformulär. 
Observationer valde vi bort direkt eftersom vi ansåg att den formen inte skulle kunna ge oss 
svaren på vår frågeställning. Slutligen valde vi mellan enkäter eller frågeformulär. Valet föll 
på frågeformulär av den anledningen att vi ansåg att den formen lämpade sig bäst för oss. Vi 
ville ha ut så mycket som möjligt av pedagogernas egna tankar och åsikter vilket vi inte hade 
kunnat få genom användandet av enkäter. Vi hade även tänkt genomföra ett antal intervjuer 
med frågeformulären som underlag. 

 

Vår intention med frågeformulären blev som vi hade tänkt. De flesta pedagoger delade med 
sig sina egna tankar och åsikter. Nackdelen visade sig vara att många pedagoger verkade ha 
den uppfattningen att det skulle vara tidskrävande att besvara vår undersökning. Vi borde ha 
varit mer pådrivande i att få in frågeformulären och varit mer bestämd gällande deadlinen. Det 
ledde till att vi ett flertal tillfällen fick stöta på för att få frågeformulären besvarade. Tiden vi 
avsatt till att analysera svaren blev kortare än vi planerat i och med detta. Trots våra 
påstötningar blev det ändå ett stort bortfall i först hand i förskoleklassen. Men responsen från 
förskolans pedagoger var desto större.  

När vi börja sammanställa svaren från frågeformulären insåg vi att det skulle ta längre tid än 
vi räknat med. Vilket ledde till att vi fick avstå från våra planer att genomföra intervjuer. I vår 
egen utvärdering av vårt arbete har vi kommit fram till att vi borde ha begränsat antalet 
pedagoger i undersökningen. 

 

Ett anmärkningsvärt faktum uppstod i vårt resultat när vi insåg pedagogernas okunskap om 
innehållet i läroplanen. På frågan ”Finns det några bestämmelser angående samarbete med 
förskolan/förskoleklassen?” var vi övertygade om att svaret skulle bli ja och pedagogerna 
skulle nämna Lpfö98 och Lpo94. Det visade sig vara en övervägande majoritet som svarade 
nej. Detta var något vi reagerade på då vi i vår utbildning fått lära oss vikten av att ha 
läroplanen som grund i verksamheten 

 

Vår första frågeställning om det finns något samarbete mellan förskolan och förskoleklassen? 
blev besvarad, utifrån vår undersökning finns inget samarbete utöver överlämningen. Det 
samarbete som finns är oplanerade möten mellan barnen exempelvis vid utelek. Vår andra 
frågeställning angående om det finns en önskan till samarbete så visade det sig att 
pedagogerna i förskolan hade en större önskan till samarbete än pedagogerna i 
förskoleklassen. Enligt vår mening är det pedagogerna i förskoleklassen som borde ha större 
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vinning av ett samarbete. Förskoleklasslärarens uppgift är att ta vid där förskolan slutar, inte 
att börja om från början som vi visar på i exemplet i inledningen. Även förskoleklasslärarens 
planering av undervisningen borde underlättas av vetskapen om vad barnen arbetat med 
tidigare.  

Vårt arbete ger upphov till fler frågor som vore intressanta att forska vidare på. Till exempel 
pedagogernas okunskap om läroplanerna. Även oviljan som verkar finnas till ett samarbete 
trots att det åligger pedagogerna, vore intressant att undersöka vidare.  

 

Finns det ett samarbete mellan förskolan och förskoleklassen utöver överlämningen i vårt 
undersökningsområde? 

Finns det en önskan om ett samarbete hos de tillfrågade pedagogerna? 
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Bilaga 1 

 

 

Hej 

Vi är två studenter från Söderhamn som läser lärarutbildning med inriktning naturvetenskap, 
teknik och matematik mot förskolan på Högskolan i Gävle. Nu har vi inlett vår sista termin 
och vårt examensarbete som kommer att handla om dialogen mellan förskola och 
förskoleklass. Vi behöver er medverkan för att kunna få en bild av hur dialogen ser ut mellan 
förskolan och förskoleklassen. I vår redovisning av svaren kommer vi endast ge en 
övergripande bild av verksamheten utan att gå in på någon enskild förskola eller 
förskoleklass.  

Svaren kommer att samlas in den … men kan även lämnas via mail till Sophie eller Anette. 

Med vänlig hälsning  

  

 

Sophie Benke                                   Anette Johansson 

Studerande                                       Studerande 

Högskolan i Gävle                           Högskolan i Gävle 

Mobilnummer                                   Mobilnummer 

Mailadress                                        Mailadress 

  

 

Ansvarig handledare: 

Daniel Pettersson 

Universitetslektor 

Högskolan i Gävle 

Mobilnummer 

Mailadress 
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Bilaga 2 sid.1 (2) 

Förskola 

1.  
Finns det en överlämningsplan, hur ser den ut? 

2.  
Finns det några bestämmelser angående samarbete med 
förskoleklassen? 

3.  
Har ni någon kontakt med förskoleklassen utöver överlämnandet av 
barnen? 

4.  
Får ni veta vad barnen kommer att arbeta med i förskoleklassen? 

5.a 

Om möjlighet fanns skulle ni vilja ha ett utökat samarbete med 
förskoleklassen inför planeringen av er 5års verksamhet? 

5.b 

Är det en möjlighet som ni skulle vilja ha? 

6. 

Har ni några övriga tankar eller synpunkter angående detta ämne? 

 

 

Om vi efter utvärderingen av svaren skulle behöva utveckla någon 
frågeställning ytterligare finns det då en möjlighet för oss att 
komma och göra en intervju?  

Om ja skriv ert namn och er förskola här: 
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Bilaga 2 sid.2 (2) 

Förskoleklass 
1.  
Finns det en överlämningsplan, hur ser den ut? 

2.  
Finns det några bestämmelser angående samarbete med förskolan? 

3.  
Har ni någon kontakt med förskolan utöver överlämnandet av 
barnen? 

4.  
Hur mycket får ni veta om vad barnen arbetat med under tiden på 
förskolan? 

5.a 

Om möjlighet fanns skulle ni vilja ha ett utökat samarbete med 
förskolan inför planeringen av er verksamhet? 

5.b 

Är det en möjlighet som ni skulle vilja ha? 

6 

Har ni några övriga tankar eller synpunkter angående detta ämne? 

 

 

Om vi efter utvärderingen av svaren skulle behöva utveckla någon 
frågeställning ytterligare finns det då en möjlighet för oss att 
komma och göra en intervju?  

Om ja skriv ert namn och er skola här: 
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Bilaga 3 

 

 

Hej 

Vi är två studenter från Söderhamn som läser lärarutbildning med inriktning naturvetenskap, 
teknik och matematik mot förskola på Högskolan i Gävle. Nu har vi inlett vår sista termin och 
vårt examensarbete som kommer att handla om dialogen mellan förskola och förskoleklass. 
Vårt arbeta kommer i första hand bygga på pedagogernas perspektiv. Men för att få en 
övergripande bild av verksamheten vill vi även ställa en fråga till rektorerna inom 
Söderhamns kommun. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att besvara vår fråga. 

 

Finns det något samarbete mellan förskola och förskoleklass inom ert 
rektorsområde utöver överlämnandesamtalen?  

Ni kan skicka svar till Sophie eller Anette via mail. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Sophie Benke                         Anette Johansson 

Studerande                             Studerande 

Högskolan i Gävle                 Högskolan i Gävle 

Mobilnummer                        Mobilnummer 

Mailadress                              Mailadress 

  

 

Ansvarig handledare: 

Daniel Pettersson 

Universitetslektor 

Högskolan i Gävle 

Mobilnummer 

Mailadress  
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