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Sammanfattning 
Förskolans läroplan, Lpfö 98 (2010), och förskoleklassens och grundskolans läroplan, Lgr 

11, visar på vikten av att förskolan, förskoleklassen och skolan ska sträva efter ett bra 

samarbete. Detta leder till det här examensarbetets syfte som handlar om att undersöka 

samverkan mellan de tre skolformerna förskola, förskoleklass samt grundskola. För att 

uppfylla syftet har utgångspunkterna för studien varit vad förskollärare och lärare i 

förskoleklass och grundskola anser om samverkan. Tillvägagångssättet för att uppnå 

studiens syfte och framställa ett resultat har varit ett utskick av webbenkäter till 

förskollärare och lärare i förskoleklass och grundskola i två kommuner. Resultatet är 

baserat på totalt 79 respondenters besvarade enkäter.   

Resultatet som redovisas i denna studie tyder på att samverkan anses vara viktigt och att 

det har en betydelse för verksamheten inkluderat barnen och respondenterna själva. 

Respondenterna ser både möjligheter vid samverkan och svårigheter som kan uppstå. 

Samverkan ger möjligheter för lärarna att utbyta information om verksamheterna och ta till 

sig ny kunskap. Den möjlighet som dock förs fram mest enligt respondenterna är att 

samverkan ger möjlighet för barnen att lära känna sin blivande verksamhet och därmed 

känna en trygghet inför sin övergång till en ny verksamhet. Den svårighet som 

uppmärksammats är organisatoriska brister vid samverkan.  
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1. Inledning 
Det här examensarbetet handlar om barns övergång från förskola till förskoleklass och 

därefter till första klass i grundskolan. Sverige har tillsammans med ett fåtal andra länder 

en relativt sen skolstart, där skolplikten startar vid sju års ålder till skillnad från många 

andra länder i Europa där skolstarten börjar i tidigare åldrar (Kärrby, 2000). Åren innan 

skolan börjar går de flesta barn i förskola i flera år och idag är det nästan en självklarhet att 

alla barn ska gå i förskoleklass året innan de börjar i grundskolan. Enligt Skolverket 

(2012a & 2012b) är nästan 95 % av alla 3-5 åringar inskrivna i förskolan och 96 % av alla 

6-åringar går i förskoleklass. Det innebär att de flesta barn går igenom åtminstone en 

övergång men i de flesta fall också två, först från förskolan till förskoleklass och därifrån 

till grundskolan under en relativt kort period i sitt liv.   

Bakgrunden till vårt intresse av denna övergång mellan olika skolformer är att vi som 

skriver detta examensarbete är en blivande förskollärare och en grundskollärare för de 

tidigare åren. Vi har båda upplevt att det funnits en avsaknad av hur samverkan kan ske 

mellan förskola och skola, vid just barns övergång från den ena verksamheten till den 

andra, under utbildningens gång. Under arbetet har det framkommit att det gjorts tidigare 

studier inom detta men det har ändå inte uppmärksammats i utbildningen. Vi vill därför 

bidra med ett mindre kunskapsbidrag om samverkan och lyfta fram eventuella möjligheter 

och svårigheter vid samverkan för att se vad som fungerar och vad som kan bli bättre. 

Detta för att påvisa att kunskap om samverkan behövs för att kunna skapa trygga 

övergångar för barnen. Exempel på tidigare examensarbeten är Wolmar och Carlsson 

(2010) som behandlar överlämningen av barn från förskolan till skola. De talar om 

problematiken som finns och att lärarna anser att samverkan är av betydelse mellan 

verksamheterna. Även Roslund (2010) talar om samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. Hon menar att barnen är oroliga inför övergången och att samverkan mellan 

verksamheterna kan arbeta emot detta.  

En del av förskolans och grundskolans arbete är att skapa trygghet för barnen och eleverna 

(Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Samverkan mellan verksamheterna är bra för att 

skapa trygghet för barnens vid övergången mellan verksamheterna då detta är ett stort steg 

för barnen. Trygghet vid övergången kan skapas genom att förskollärarna och lärarna i 

förskoleklassen och i grundskolan samverkar med varandra mellan verksamheterna. 
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Ackesjö (2011)  menar för att samverkan ska vara gynnsam krävs det att pedagogerna kan 

utbyta tankar och idéer men även ha en gemensam planering. Hon poängterar dock att 

samverkan mellan förskola och grundskola kan vara svårt att hinna med då planeringstiden 

för lärarna inte räcker till. Även Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) tar upp 

tidsbrist som den största orsaken till att samverkan oftast uteblir. En annan aspekt kan vara 

att målformuleringarna inom de olika organisationerna skiljer sig åt (a.a.). Det är 

förmodligen lättare att tala om vad som fungerar och vad som kan bli bättre för att 

barnen/eleverna ska trivas och känna sig trygga i skolmiljön inom sin egen organisation än 

vad det är att sätta sig in i andras organisationer.  

Barn spenderar mycket tid i skolvärlden vilket ställer högre krav på verksamheterna och på 

dess pedagoger att de tillgodoser barnens behov och finns där som ett stöd. Övergången 

mellan förskola, förskoleklass och grundskola, som vi tänker fördjupa oss i, är och blir ett 

stort steg för många barn där många förändringar sker. Barnen lämnar det som de har lärt 

känna trygghet för och står inför något nytt och främmande som kan uppfattas som lite 

skrämmande men även spännande. 

För att denna övergång ska bli smidig för barnen menar vi att samverkan mellan förskola, 

förskoleklass och grundskola är betydelsefull. Vilket också bekräftas i Lpfö 98 (2010) och 

i Lgr 11 som båda visar på vikten av att lärarna i förskolan, förskoleklassen och skolan ska 

sträva efter ett samarbete mellan varandra. I samarbetet med varandra ska de stödja barnen 

i deras utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.  

Samverkan mellan de olika skolformerna kan hjälpa till att skapa förståelse för olika 

pedagogiska metoder och arbetssätt vilket i sin tur hjälper till att skapa broar mellan 

verksamheterna. Samverkan innebär kommunikation och vi vill undersöka hur detta 

fungerar i verksamheterna. Att kommunicera är grunden för samverkan liksom att 

diskutera och reflektera över arbetet för att kunna utveckla gemensamma synsätt och 

arbetssätt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka samverkan mellan de olika skolformerna: 

förskolan, förskoleklassen och grundskolan. För att uppnå detta syfte kommer vi att 
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undersöka vad förskollärare och lärare i förskoleklass och grundskola anser om samverkan 

mellan de tre skolformerna.  

Frågeställningar:  

Hur ser förskollärarna, lärarna i förskoleklassen och grundskolan på samarbetet mellan de 

olika skolformerna? 

Vad anser förskollärare om överlämningen av barnen till förskoleklassen? 

Vad anser lärarna i förskoleklassen om mottagandet från förskolan och överlämnandet av 

barnen till grundskolan? 

Vad anser grundskollärare om mottagandet av barnen från förskoleklassen?  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redovisas först en begreppsförklaring för några väsentliga begrepp som vi 

kommer att använda genomgående i examensarbetet. Därefter kommer en sammanfattande 

historisk överblick av förskolans, förskoleklassens och grundskolans verksamhet. Det leder 

vidare till avsnitt som behandlar möjligheter, svårigheter, ledningens betydelse och andra 

faktorer som kan påverka vid samverkan.       

2.1. Begreppsförklaringar 
Nedan följer förklaringar för begreppen samverkan, övergång, förskoleklasslärare, lärare 
och skola.  

2.1.1. Samverkan 

Samverkan är ett begrepp som används genomgående i detta examensarbete.  

Nationalencyklopedin definierar samverkan som ”gemensamt handlande för visst syfte” 

vilket speglar vår syn på vad samverkan innebär mellan de olika skolformerna. I vissa fall 

använder vi begreppet samarbete vilket även det syftar till samverkan mellan de olika 

skolformerna. Samverkan innebär, i detta examensarbete, att lärare i olika skolformer 

arbetar tillsammans för att skapa en trygg övergång för barnen.  

2.1.2. Övergång  

I examensarbetet använder vi begreppet övergång som syftar till överlämningen och 

mottagandet av barnen mellan de olika verksamheterna. Nationalencyklopedin definierar 

övergång ”att övergå från visst stadium till ett annat” vilket barnen i skolan gör och därför 

behöver verksamheterna samverka.   

2.1.3. Lärare och skola 

I examensarbetet görs det en åtskillnad mellan de olika yrkesgrupperna och 

verksamheterna. När endast lärare används innefattar det alla yrkesgrupperna, 

förskollärare, förskoleklasslärare och grundskollärare för de tidigare åren. Detta gäller även 

för begreppet skola då det innefattar alla skolformerna, förskola, förskoleklass och 

grundskola för de tidigare åren.  
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2.2. Historisk överblick. 
Nedan kommer en kort översikt om förskolan, förskoleklassen och grundskolans historia 

för att påvisa vilka olika traditioner, mest gällande arbetssätt, som dessa två verksamheter 

har sitt ursprung i och som fortfarande kan påverka verksamheternas arbetssätt.   

2.2.1 Förskola 
Förskolan har inte haft skolförberedning som sitt främsta mål, utan dess verksamhet har 

varit fokuserad på barns omsorg och sociala utveckling istället för att ha krav och 

förväntningar på att barnen ska uppnå vissa mål och färdigheter (Kärrby, 2000). När 

förskolans verksamhet började omfatta allt fler barn så blev det mer krav på den 

pedagogiska verksamheten på förskolan, att den skulle ge barnen meningsfulla 

erfarenheter, lärande och en ökad förståelse för omvärlden (a.a.). Det gjordes en annan 

målsättning för förskolan, och det utfärdades ledande dokument för förskolan där lärande 

och utveckling fick en större del än tidigare. Det nya arbetssättet byggde på en helhetssyn 

av barnet men det sågs som ett informellt lärande där lärande sker utifrån barnens 

personliga behov jämfört med skolans formella lärande där det finns vissa kunskaper som 

måste förmedlas. Att utgå ifrån barnens intressen och låta barnen utvecklas utifrån sig 

själva har influerats av Fröbelpedagogiken och ligger till grund för förskolans traditionella 

arbetssätt (Johansson, 1994). Fröbelpedagogiken härstammar från Friedrich Fröbel (1782-

1852) från Tyskland vars pedagogik spreds i världen under början av 1900-talet. 

Fröbelpedagogiken i förskolan utgick ifrån barnen och förskollärarens arbete var att ge 

barnen själva förutsättningar att bilda sin kunskap. Förutsättningarna skulle ges genom att 

förskollärarna skulle hitta det som inspirerade barnen och barnens egen nyfikenhet för 

kunskap skulle då bidra till barnets utveckling (a.a.). Det syns även tydligt att lärande har 

fått ett större fokus inom förskolan än tidigare då förskolans uppdrag enligt läroplanen för 

förskolan (lpfö98 2010) är att lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen. Detta ska 

göras genom att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Det står även att leken är 

viktigt för barns lärande och utveckling och att leken ska användas på ett medvetet sätt i 

verksamheten för att uppnå detta (a.a.).  

2.2.2. Förskoleklass 
I Barnstugeutredningen som tillsattes 1968 skulle det utredas olika frågor som gällde de 

barn som var närmast till att börja skolan (Gran, 1982). I direktiven som 
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Barnstugeutredningen fick skrevs det att de skulle undersöka om övergången inte skulle bli 

lättare om barn i förskolan fick göra saker som gjordes i skolan under det första året. De 

ansåg att det kanske både skulle kunna stimulera barnen men också göra övergången till 

skolan mer naturlig (a.a.). 

Förskoleklass som begrepp och att det är en egen skolform skriver Ackesjö (2011) är 

relativt nytt men den formen av pedagogik att förbereda sexåringarna för skola är däremot 

inte något nytt. Arbetet med sexåringarna skedde ofta i homogena grupper för att 

förskollärarna i den gruppen skulle kunna arbeta mer förberedande för övergången till 

skolan. De skulle då kunna arbeta mer ”skollikt” med sexåringarna så att dessa blev 

förberedda på det arbetssättet innan de kom till grundskolan och även lägga en positiv 

grundsyn och nyfikenhet till att börja grundskolan (a.a.).  

Själva begreppet förskoleklass kom till, enligt Ackesjö (2011), 1996 då regeringen 

uttryckte en önskan om att förskola och grundskola skulle integreras för att skapa en 

naturlig övergång för barnen mellan dessa två verksamheter. I förskoleklassen var det 

meningen att det skulle uppstå en ny pedagogik som var en förening av förskolans och 

grundskolans pedagogik. Tanken med förskoleklassen var att sexåringarna skulle få samlas 

i en grupp med jämnåriga och förskoleklassen skulle arbeta på ett skolförberedande sätt. 

Detta skulle göras genom att bedriva den frivilliga sexårsverksamheten inom det 

obligatoriska skolsystemet och arbetas in i skolans läroplan vilket skulle göra integrationen 

möjlig och förskolepedagogiken skulle på ett smidigt sätt föras in i skolans värld. 

Uppdraget för förskoleklassen blev att vara en bro för övergången mellan förskolans 

verksamhet och skolans för att på det sättet göra övergången lättare för barnen (a.a.).  

2.2.3. Grundskola 
Fram till 1842 engagerade staten sig endast i den offentliga klassen (tjänstemän och 

prästerskapet) och de ansåg att andra, till exempel hantverkare, skulle stå för sin egen 

utbildning, men då 1842 tillkom beslutet om folkskolestadga som innebar att staten var 

involverad i allas utbildning och folkskolan bildades enligt Hartman (2007). Med införande 

av folkskolan kom också kraven på att alla socknar och städer skulle det åtminstone finnas 

en skola med en utbildad lärare. De ämnen som skulle finnas i skolan var nästan 

uteslutande teoretiska som skrivning, läsning, räkning och kristendom förutom två 
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praktiska som var gymnastik och sång. Folkskolan räknades med att vara en 6årig 

utbildning. Var man dock fattig och svagbegåvad eller till och med flicka så kunde man 

erbjudas en minikurs som innebar ett det fanns ett mindre kunskapskrav. Det tog dock tid, 

ungefär hundra år, att genomföra denna skolplikt i hela landet (a.a.).  

Hartman berättar att den första undervisningsmetoden var det så kallade 

växelundervisningssystemet som innebar att läraren undervisade några barn och de i sin tur 

skulle undervisa andra barn. Detta system gjorde att det kunde finnas över hundra barn i en 

klass. Men detta system övergavs och skolans undervisning blev istället en helt lärarstyrd 

och blev en åskådningsundervisning där läraren skulle förmedla alla kunskaper till barnen 

genom att använda åskådningsobjekt och frågemetodik och leda fram barnen till de rätta 

svaren (a.a.).   

1912 gjordes det en ny utbildningsplan vilket innebar att skolan gick över till en ny 

pedagogik kallad arbetsskolepedagogiken och som sen utvecklades till aktivitetspedagogik, 

dessa pedagogiker utgick mer ifrån det aktiva barnet än den så kallade 

åskådningspedagogiken där läraren matade barnen med information och fakta istället för 

att barnet skulle göra något aktivt själv (Hartman, 2007).  

Alla dessa reformer och olika pedagogiker ledde fram till skapandet av grundskolan där 

alla barn oavsett bakgrund skulle gå i en gemensam skola och få samma förutsättningar. 

Synen på lärarnas arbetssätt skulle vara: Motivation, aktivitet, konkretion, individualisering 

och samarbete. Alltså stod elevens personliga kunskapsutveckling i centrum för 

undervisningen och skolans uppgift blev att fostra demokratiska medborgare till samhället 

(Hartman, 2007). 

2.2.4. Sammanfattning 
Som tidigare nämnts kan det ibland märkas att verksamheternas arbetssätt fortfarande 

påverkas av tidigare arbetssätt och traditioner. Förskolan kan fortfarande förefalla ha en 

mer informell pedagogik där lärandet i förskolans läroplan är fokuserat på barnens allsidiga 

utveckling. Barnens personliga utveckling är lika viktig i förskolan som den rent 

kunskapsmässiga utvecklingen. Detta i kontrast till grundskolans arbetssätt som har haft 

den mer traditionella undervisningen där fokus har varit på elevernas kunskapsmässiga 
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utveckling. Läraren var den som styrde och förmedlade fakta medan eleverna förväntades 

omvandla det till kunskap.  

Innehållet i undervisningen i verksamheterna skiljer sig åt. Förskollärarna har haft en större 

frihet i sina arbetssätt eftersom de inte har haft kraven på att uppnå olika kunskapsmässiga 

mål till skillnad från grundskollärarna. Den stora skillnaden är att grundskollärarna har 

kunskapsmål att följa som de måste få eleverna att uppnå. Traditionerna finns kvar men 

arbetssätten i verksamheterna utvecklas vilket kan bero på att läroplanerna bearbetas och 

förändras.  

Dessa två verksamheter måste hitta ett gemensamt tillvägagångssätt för att se till att 

barnens övergång från förskola till grundskola ska bli trygg. Eftersom de två 

verksamheterna har skilda traditioner och synsätt på barns utveckling kan det uppstå 

problematik vid samarbetet. Problematiken ligger även i att barnen får möta en helt annan 

pedagogik när de kommer till grundskolan till skillnad från vad de var vana med i 

förskolan. Därav uppkom förskoleklassen där förskolans och grundskolans båda arbetssätt 

skulle kombineras till ett arbetssätt som skulle vara skolförberedande för barnen som kom 

ifrån förskolan.          

2.3. Olika faktorer vid samverkan 
August och Akos (2009) men även Patton och Wang (2012) framhåller att övergången 

mellan verksamheterna associeras med en svår tid i barns liv där många förändringar sker. 

Patton och Wang poängterar även att denna period kan påverka hur barnens framtida 

skolgång kommer att bli beroende på hur de hanterar övergången. Det som Patton och 

Wang betonar som den stora förändringen för barnen är hur pedagogiken i de olika 

verksamheterna skiljer sig åt. Samverkan mellan verksamheterna kan hjälpa till att skapa 

trygghet för barnen i sin lärandemiljö då de framför att barnen behöver bli försedda med 

information om vad som kommer att ske och vad som väntar i den nya verksamheten (a.a.).   

Att det ska finnas en relation mellan förskolan, förskoleklassen och grundskolan är något 

som har ansetts viktigt och har diskuterats hur det skulle kunna uppnås på bästa sätt under 

lång tid (Kärrby, 2000). Därför bildades förskoleklassen, för att den skulle bli övergången 

från förskola till grundskola. Dock har det varit tydligt en samverkan inte har varit lätt att 

uppnå och det har uppstått många problem även om det funnits en strävan mot samarbete 
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och samverkan mellan de olika verksamheterna. Mycket av problemen menar Kärrby och 

Lundström (2004) uppstår på grund av att båda verksamheter har starka traditioner 

gällande sitt eget arbetssätt och utformande av sin verksamhet och det blir därför svårt att 

ta till sig något annat sätt att arbeta.  

Samverkan är inget nytt begrepp inom skolvärlden men hur det har sett ut har ändrats med 

tiden. Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) tar upp att samverkan förr kunde bestå 

av att grundskolan tog kontakt med barnens förskollärare för att ta reda på barnens 

hemförhållanden vilket ansågs vara av vikt för barnets personliga utveckling. Davidsson 

(2002) och Lumholdt och Klasén McGrath (2006) påpekar dock att samverkan har 

utvecklats till integrering mellan förskolan, förskoleklassen och grundskolan där 

kontinuitet i verksamheten anses vara en betydelsefull del i barnens utveckling. August och 

Akos (2009) men även Woodland och Hutton (2012) framhåller att handlingsplaner över 

vad som bör ingå vid samverkan är betydelsefullt för arbetet. De betonar att 

handlingsplaner blir till hjälp för lärarna att skapa en struktur i arbetet vid samverkan inför 

barnens övergångar mellan de olika verksamheterna. Enligt Skolverkets rapport (2001) är 

det kommunerna som ansvarar för att det ska finnas en handlingsplan för hur samverkan 

mellan förskola och grundskola ska se ut. Detta är något som endast ett fåtal kommuner har 

tagit till sig medan resterande kommuner har lagt över detta ansvar på skolorna själva. I 

rapporten framkommer det att många skolchefer inte har den tiden som krävs för 

pedagogiska frågor utan tiden läggs på administrativa frågor (a.a.).  

2.3.1. Former av samverkan  
Gran (1982) menar att samverkan mellan förskola och skola kan se väldigt olika ut 

beroende på verksamhet. Olika verksamheter ser på samverkan på olika sätt och det 

varierar vad man lägger in som samverkan i just sin verksamhet. Hon tar upp tre former av 

samverkan som kan förekomma och i dessa har hon lagt in en värdering på vilken nivå 

samverkan sker. Den ytligaste formen av samverkan är att förskolebarnen får besöka 

skolmiljön på vårterminen innan de ska börja skolan. Det enda syftet med detta är att de 

blivande skolbarnen ska bli bekanta med den miljö de nästa termin ska vara i och få en viss 

inblick i hur skolan ser ut innan de börjar själva. En lite djupare form av samverkan är att 

grupper av förskolebarn får besöka skolan ett flertal gånger och i viss del delta i deras 

verksamhet. Den djupaste formen av samverkan är att verkligen gå in på individnivå och se 



 
 

15 
 
 

 

till att varje barns behov tillgodoses. Detta förutsätter att alla vuxna inblandade samarbetar 

på ett nära sätt och att samarbetet fortsätter kontinuerligt under hela läsåret och därmed blir 

också samverkan mellan barngrupperna naturlig.(a.a.) 

2.3.2. Åldersintegrerad verksamhet 
Lumholdt och Klasén McGrath (2006) menar att samverkan mellan förskollärare och 

grundskollärare är av stor vikt för att underlätta steget mellan förskola och skola för 

barnen. Ett sätt kan vara att arbeta åldersintegrerat och de har utfört en studie där förskolor 

och grundskolor arbetar på detta vis. På en av skolorna går barn som är ett till och med tio 

år, de är indelade i tre åldersgrupper (1-4 år, 5-7 år och 8-10 år). Lumholdt och Klasén 

McGrath menar att kontinuitet är en viktig grund för barnens trygghet. Genom att arbeta 

åldersintegrerat får barnen en längre övergång mellan de olika stadierna vilket medför 

kontinuitet vilket i sin tur leder till trygghet. På så sätt får barnen tid att ägna sig åt sin egen 

utveckling och barnen slipper känna stress över att de inom kort kommer byta lärare och 

behöva lära känna nya klasskamrater.   

2.3.3. Problematik vid åldersintegrerad verksamhet 
En av aspekterna till att det ofta fallerar är statusen mellan olika lärare och verksamheter 

menar Davidsson (2002). Det är därför viktigt att lärarna är medvetna om vad de ger sig in 

i och att de talar med varandra för att förstå varandras synsätt och intentioner. Att lyssna 

till vad andra tänker och känner är av stor vikt för att samverkan ska fungera. Davidsson 

framhåller att risken finns att de olika lärarkategorierna befinner sig i samma lokaler och 

har ett gemensamt mål för barnen men att de är vana att köra i gamla spår och delar upp 

det till att grundskollärarna fortsätter med sin pedagogik och förskollärarna sin. Samverkan 

i den åldersintegrerade skolan handlar inte om att dela upp arbetet menar Davidsson utan 

att utifrån sina egna erfarenheter och arbetssätt skapa en gemensam pedagogik och mål att 

sträva efter. Lumholdt och Klasén McGrath (2006) framhåller att det svåra med integrerad 

pedagogik är att det är två verksamheters tankar och idéer som ska slås ihop, förskolans 

och grundskolans. Ackesjö (2006) framhåller i sin rapport att lärarna i grundskolan ser sin 

verksamhet och den egna undervisningen som viktigast. För att samverkan ska fungera är 

det av stor vikt att alla parter får vara delaktiga och känna att deras kompetens och 

erfarenheter har betydelse för arbetet.  
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Det finns en viss rädsla hos lärare inför att samverka med andra lärare inom andra områden 

framhåller Davidsson (2002). Hon menar att det beror på att lärarna inte känner sig trygga 

inför de andra som är med i samarbetet som gör att de inte litar på varandra fullt ut. Detta 

gör att ingen vill sticka ut för mycket och göra alltför stora anspråk vilket hämmar arbetet. 

Detta beror mest på bristande kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna vilket 

skapar förutfattade meningar och missförstånd (a.a.). Ackesjö (2006) poängterar att 

samverkan mellan olika lärare kräver att de vågar talar med varandra för att utbyta 

erfarenheter och skapa den nya erfarenheten. Hon menar att det kan vara svårt att 

samarbeta och det kräver att alla inblandade förstår att deras medverkan är viktig.  

2.3.4. Svårigheter kring samverkan 
Davidsson (2002), men även Kärrby och Lundström (2004), talar om den problematik som 

finns vid stadieövergångar och framförallt den som sker från förskolan till grundskolan. En 

aspekt av problematiken är att förskollärare och grundskollärare härstammar från olika 

traditioner i sin egen verksamhet och syn på lärande. Detta kan leda till att de har olika 

arbetssätt och skilda synsätt på barnen och hur verksamheten ska organiseras. Förskolans 

pedagogik och tradition är att lärande är personlig utveckling och sker genom lek och 

aktivitet i olika miljöer medan grundskolans pedagogik traditionellt har bestått av att ta till 

sig konkreta kunskaper genom att läsa och lyssna och det kan därför skapa problem när de 

ska samverka. Ackesjö (2006) visar också på i sin rapport att skillnaderna i arbetssätt kan 

skapa problem men hennes studier visar också att lärarna vill samverka och vill ha en 

större insyn i varandras verksamheter för att skapa förståelse för varandras arbetssätt. Detta 

i sin tur leder till att lärarna kan ta hjälp av varandra och föra in samverkan som en naturlig 

del i arbetet. (a.a.)   

Tidsbrist framför Davidsson (2002) är en orsak till svårigheter vid samverkan vilket även 

Ackesjö (2011) visar på. Tidsbrist vid samverkan leder till att det inte finns tid till 

planering och diskussion om hur arbetet med samverkan ska inledas. Det påverkar 

samverkan mellan förskollärare och grundskollärare på ett negativt sätt, visar både 

Davidsson (2002) och Ackesjö (2011). Ackesjö (2011) poängterar att tidsbristen kan bero 

på hur arbetet organiseras och att verksamheten ser samverkan som ett hinder istället för ett 

hjälpande redskap i arbetet.   
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2.4. Samverkan i Norge, Island och Finland 
I Norge börjar skolan för barn det år de fyller sex år och de har en tioårig skolgång 

(Pramling Samuelsson & Mauritzson, 2000). När beslutet om att sex år skulle vara nya 

skolåldern istället för sju så innebar detta att sexåringarna flyttades över till skolan och det 

gjordes en ny läroplan där sexåringarna ingick. Men i denna läroplan står det inskrivet att 

en viss del av timmarna som barnen spenderar i skolan ska innehålla lek och temainriktat 

arbete. Kärrby och Lundström (2004) har tagit del av Peder Haugs utvärdering av 

sexåringarnas integration med ”vanliga” skolan och resultatet var att trots att lek stod 

inskrivet i den norska läroplanen så anammade förskollärarna som hade hand om 

sexåringarna skolans arbetssätt. Det gjordes även undersökningar om sexårsverksamheten 

innan den började tillhöra skolan och där visade det sig att fastän det var förskola och 

förskollärare som hade ansvar för verksamheten så rådde det en ”skolkultur” inom 

verksamheten (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 2000). 

På Island börjar barnen grundskolan när de är sju år, enligt Einarsdottir (2006), men på 

1970-talet infördes speciell verksamhet för sexåringarna som sedan 1991 är obligatoriskt 

och räknas nu mer som årskurs ett. I början när skolåldern sänktes till sex år arbetade 

förskollärarna kvar med sexåringarna i skolan men detta tog slut när det blev ett överskott 

på grundskollärare och därmed fick förskollärarna sluta enligt Pramling Samuelsson och 

Mauritzson (2000). Det finns skillnader mellan förskolan och grundskolan menar 

Einarsdottir, den stora skillnaden som hon talar om är att förskolan inriktar sig mot lek och 

barnet är i fokus medan grundskolan är riktad mot lektioner och undervisning. Hennes 

artikel visar på att förskollärarna och grundskollärarna på Island vill ha mer samarbete med 

varandra och ta del av varandras erfarenheter.  

Förskolan i Finland har samma målsättning som skolan och det är att främja barns 

utveckling och inlärningsmöjligheter (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 2000). Enligt 

Tellervo Hyvonen (2011) har Finland en verksamhet som startar vid sexårsålder som är 

frivillig men som har en egen läroplan. Denna läroplan bygger på att grunden för barnens 

framtida lärande läggs i denna sexårsverksamhet och detta ska ske genom lek. Efter 

sexårsverksamheten startar enligt Tellervo Hyvonen den obligatoriska skolan vid 

sjuårsålder. Den finska skolan ska också inspireras av kreativitet och lek i verksamheten 

för att hjälpa barnen att utvecklas (a.a.).  
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2.5. Varför samverka 
I allmänna råd från Socialstyrelsen, enligt Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000), 

betonas det att samverkan mellan förskolan och skolan handlar om barnens övergång från 

den ena verksamheten till den andra. Det är viktigt att förskollärare och grundskollärare har 

kontakt så att skolan fortsätter och utvecklar den grund som har lagts i förskolan och att 

förskolan kan förbereda barnen för vad som kommer i grundskolan. Pramling Samuelsson 

och Mauritzson beskriver att det arbetades fram ett dokument med en gemensam 

målsättning för förskolan och skolan som skulle hjälpa till att integrera de båda 

verksamheterna. Detta för att varje verksamhet som barnen ingår i anses vara en länk i 

kedjan som ska hjälpa till i barnets livslånga lärande. De menar också att med en 

integrering ska man se till varandras verksamheters olikheter och kvalitéer utifrån barns 

utveckling och lärande (a.a.). Därför är det viktigt att alla barnomsorgsverksamheter har 

samma syn på vad just utveckling och lärande är och hur det går till.  

Davidsson (2002) ställer sig frågan varför samarbete mellan lärare är så viktigt då det är 

tydligt att det finns svårigheter i det arbetet. Det som Davidsson lyfter fram som positivt 

med samarbete mellan olika yrkesroller är att lärarna får tillfälle att utbyta idéer och ta till 

sig kollegornas metoder och tankar. Att tala med varandra kan även få lärarna att förnya 

sina strategier i bemötandet av barnen. Hon menar även att det finns olika former av 

samarbete och att det kan framföras på olika vis, dels genom att direkt tala med varandra 

men även genom att iaktta varandras arbetssätt och utifrån det skapa sig nya strategier i sitt 

eget agerande.  

August och Akos (2009) framhåller att utvärdering av arbetet och eventuella 

handlingsplaner är av stor vikt för att arbetet ska kunna utvecklas. Utvärderingar behöver 

även göras för att öka validiteten av arbetet och öka förståelsen för hur betydelsefullt det 

är. De framhåller även att samverkan måste vara väl planerad och ha tydliga mål för hur 

arbetet bör genomföras. Woodland och Hutton (2012) poängterar att om alla som är 

inblandade vid samverkan har gemensamma utgångspunkter och mål så blir det ett väl 

fungerande verktyg för att lösa problem. De framhåller att när det gemensamma målet är 

tydligt kan samverkan vara ett utvecklande arbete. Dock innebär det att lärarna behöver 

utvärdera hur deras samverkan har fungerat och tala om vilka förändringar som bör göras 

(a.a.).   
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3. Metod 
I följande kapitel redovisas metoden för denna studie. Kapitlet presenteras enligt följande: 

metodval, undersökningsgrupp, enkätens utformning, tillvägagångssätt, bearbetning av 

besvarade enkäter och avslutningsvis etiska aspekter.  

3.1. Bakgrundsmaterial 
I detta examensarbete har olika artiklar, litteratur, rapporter samt en avhandling varit 

underlag för bakgrunden. Dessa har hittats med hjälp av databaserna Eric(EBSCO)host och 

DIVA samt på Skolverkets publikationer. Sökorden som användes var collaboration, 

transition, preschool, samverkan, samverkan förskola skola, förskola skola. Övrig litteratur 

hittades då vi sökte inspiration till litteratur via andra examensarbetens (gällande 

samverkan) referenslistor och de titlar som verkade vara av relevans söktes upp på 

bibliotek.  

3.2. Metodval  
Metoden som har använts i denna studie är ett utskick av enkäter till förskollärare i 

förskola och lärare i förskoleklass och i grundskolan (bilaga 1). En enkät innebär enligt 

Bryman (2002) att respondenterna som ingår i studien själva får läsa och svara på frågor 

utan en närvarande intervjuare. Genom att använda enkät som metod för denna studie når 

frågorna ut till en större massa respondenter och därmed kan studien få ett större omfång 

av svar till resultatet till skillnad från om en strukturerad intervju hade använts. En 

strukturerad intervju liknar enkätmetoden med att alla respondenter får samma frågor och 

att det ofta finns fasta svarsalternativ menar Bryman, skillnaden blir dock att med den 

strukturella intervjun finns det en intervjuare som tar del av svaren direkt av respondenten. 

Det som anses vara positivt för valet av enkäter är att i och med att det inte finns någon 

intervjuare minskar risken för att svaren från respondenten påverkas av den personliga 

kontakten i intervjusituationen och den mänskliga faktorn av att vilja framställa sig själv i 

bättre dager när man är i ett möte med andra människor (Bryman 2002). En annan positiv 

aspekt är att respondenterna har möjlighet att besvara frågorna i enkäten när de själva 

känner att de har tid till skillnad från en intervju där ett möte måste bokas in.  

Svårigheterna med en enkät menar Bryman (2002) är att frågorna måste konstrueras så att 

de passar för en enkät och de kan därmed inte vara särskilt djupgående utan det finns 
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färdiga alternativ eller en skala för hur de ”borde” svara. Frågorna måste även vara tydliga 

och lättförståeliga eftersom respondenten inte har en intervjuare att fråga om det är något 

den anser obegripligt. Bryman poängterar även att man inte kan vara säker på att det är den 

tänkta respondenten som svarar på enkäten utan det kan vara vem som helst.  

3.3. Undersökningsgruppen 
Två kommuner valdes ut till studien, en större med ca 95´000 invånare och en mindre med 

ca 10´000 invånare. Detta gjordes för att få med ett större antal respondenter och därmed 

öka chansen att få tillbaka tillräckligt många besvarade enkäter för att kunna utläsa ett 

relevant resultat. De som valdes ut som respondenter har förskollärar- eller lärarutbildning 

och arbetar inom förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år (årskurs 1-3) då detta 

är den relevanta undersökningsgruppen utifrån studiens syfte. Respondenterna kontaktades 

via e-post vars e-postadresser vi fick från de utvalda kommunernas hemsidor. Sammanlagt 

kontaktades 425 förskollärare, förskoleklasslärare och grundskollärare, varav 158 var 

förskollärare, 99 förskoleklasslärare och 168 grundskollärare.   

3.4. Enkätens utformning 
Enligt Bryman (2002) har slutna frågor i en enkät förutbestämda svarsalternativ som 

respondenten kan välja bland. Detta menar han underlättar för respondenten men även i 

forskarens bearbetning av enkäten vilket var bidragande till valet att ha med slutna frågor i 

enkäten. I denna studies enkät finns det även en del öppna frågor där respondenten får 

skriva fritt. Bryman poängterar att det inte är riskfritt att använda många öppna frågor då 

det finns risk att respondenterna inte vill ge långa svar. Även Trost (2001) påpekar att 

respondenterna kan bli avskräckta av öppna frågor och därmed undvika att besvara dem. 

Han menar även att det finns risk att svaren blir olika beroende på respondentens tolkning 

av frågan vilket försvårar analysen av svaren.  

 

Beslutet att använda både öppna och slutna frågor gjordes för att få en variation i resultatet, 

vilket gjordes med stöd av Trost (2001) och Bryman (2002). De öppna frågorna ansågs 

bidra till resultatet genom mer ingående och reflekterande svar vilket i sin tur leder till 

flera dimensioner i resultatet. De slutna frågorna togs med för att på ett överskådligt sätt 

kunna sammanställa och göra generaliseringar av det insamlade materialet. 
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De tre första frågorna i enkäten är inledande frågor som berör vilken typ av lärare 

respondenterna är och hur länge de har arbetat inom skolvärlden. Dessa frågor är inte 

direkt kopplade till samverkan men vi menar att några korta inledande frågor om deras 

bakgrund inom verksamheten kan leda in respondenterna till att fortsätta besvara enkäten. 

Efter de tre inledande följer nio frågor som är övergripande om samverkan, varav fem är 

slutna och fyra är öppna. Dessa frågor ska besvaras av alla tre respondentkategorierna 

(förskollärare och lärare i förskoleklass och i grundskola). Därefter följer en uppdelning av 

frågorna som riktar sig till förskollärare, lärare i förskoleklass respektive grundskollärare 

där de får besvara frågor om den egna verksamhetens arbete vid samverkan. Enkäten 

avslutas med en öppen fråga som riktar sig till alla respondenterna där de får skriva 

eventuella övriga kommentarer angående samverkan, vilket rekommenderas av Trost 

(2001). Frågorna fördes in i ett webb-baserat program, där det bland annat fanns möjlighet 

att utforma, skicka ut och ta emot svar av enkät.  

3.5. Tillvägagångssätt 
Först sändes ett informationsbrev (bilaga 2) till respondenterna innehållandes information 

och syftet med studien. Två dagar senare skickades e-postmeddelanden med en bifogad 

länk till enkäten ut till respondenterna. Valet att använda webbenkät gjordes för att på ett 

enkelt sätt nå ut till flera respondenter samtidigt och ge dem chans att besvara enkäten när 

det passar dem bäst, förutsatt att de gör det under den utsatta tiden. Respondenterna fick 

två veckor på sig att besvara enkäten för att ge dem tillräckligt med tid för att besvara den. 

Antalet besvarade enkäter blev efter utsatt svarsdatum 84 stycken. Endast 79 av dessa 

användes som underlag för analys då de övriga fem var ofullständigt besvarade och valdes 

bort. Av dessa 79 enkäter var det ett fåtal som av okända anledningar förbisåg enstaka 

frågor men vi ansåg att dessa kunde användas ändå. Detta medför skillnader i vissa figurers 

totala antal av respondenter. Bortfallet av respondenterna var cirka 80 % vilket är ett högt 

bortfall. Detta påverkar studiens tillförlitlighet enligt Stukát (2005) som menar att studiens 

resultat inte kan ge några generaliseringar till samverkan i andra verksamheter.      

3.6. Bearbetning av besvarade enkäter 
I ett första skede av bearbetningen av de besvarade enkäterna kategoriserades svaren 

utifrån de tre yrkesgrupperna som ingick i undersökningsgruppen. Enkäterna lästes igenom 

en och en för att få en överblick över svaren. En sammanställning av de slutna frågorna 
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gjordes genom att räkna ut hur många av respondenterna som kryssade i respektive 

svarsalternativ. Utifrån dessa beräkningar gjordes stapeldiagram i ett kalkylprogram på 

datorn för att förtydliga respondenternas svar och skapa en helhet. Staplarna fick tre olika 

nyanser för att representera de tre yrkeskategorierna. X-axeln på diagrammet representerar 

de olika svarsalternativen (1-5) från de slutna frågorna i enkäten och y-axeln visar det 

procentuella antalet av respondenternas svar. Till varje diagram gjordes det en tillhörande 

förklaring av innehållet. Svaren från de öppna frågorna sammanfattades. Alla svar 

grupperades därefter under följande rubriker: Samverkans betydelse för de olika 

yrkeskategorierna, Möjligheter vid samverkan, Svårigheter vid samverkan, Kontakt mellan 

verksamheterna, Samverkan mellan förskolan samt förskoleklassen och grundskolans 

tidigare år.   

3.7. Etiska aspekter   
Det etiska ansvaret för ett projekt, som denna studie, åligger enligt Vetenskapsrådet (2012) 

oss som ledarna för denna studie. I studien har vi därför använt forskningsetiska principer 

utgivet av Vetenskapsrådet som riktlinjer vilket enligt Vetenskapsrådet ska hjälpa 

forskaren i forskningsarbetet. Hänsyn har tagits till de fyra huvudkraven som är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet menar att informationskravet uppfylls genom att deltagarna i studien 

informeras om syftet med studien och hur det kommer att nyttjas och publiceras. 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna erhöll ett informationsbrev via e-

post två dagar innan webbenkäten skickades ut. I detta meddelade vi om syftet med studien 

och respondenternas åtagande och även våra kontaktuppgifter ifall respondenterna skulle 

ha några funderingar. 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste samtycka till sin egen medverkan i 

studien innan undersökningen får börja (Vetenskapsrådet). Vid utskick av enkäter till en 

stor grupp respondenter krävs dock inte detta utan samtycket sker genom att enkäten 

besvaras. Enligt Vetenskapsrådet kan det vara fördelaktigt att vid undersökningar, som inte 

innehåller känslig eller privat information, be om samtycke av exempelvis respondenternas 

arbetsgivare. I den här undersökningen skickade vi ett informationsbrev via e-post till 

respondenternas arbetsgivare (bilaga 3) men inväntade inte samtycke innan 

informationsbrevet till respondenterna skickades. 
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Vid undersökningar är det av stor vikt att respondenternas personuppgifter och annan 

privat information som kan framkomma i undersökningsmaterialet behandlas på ett sådant 

sätt att ingen utomstående kan få tillgång till det, vilket är det som ingår i 

konfidentialitetskravet enligt Vetenskapsrådet. I informationsbrevet som skickades ut till 

respondenterna framgick det att de som medverkar i denna studie har fullständig 

anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet att uppgifterna som samlas in under 

undersökningens gång endast får användas i forskningssyften. Respondenterna har 

garanterats att alla uppgifter och svar de lämnar i enkäten endast kommer att användas i 

examensarbetet.  
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från de besvarade enkäterna att redovisas. Resultaten 

redovisas dels i form av diagram och även i en sammanfattande text som förstärkts med 

citat från respondenternas resultat.  

Inledningsvis kommer resultatet av samverkans betydelse för de tre olika 

yrkeskategorierna: förskollärare och lärare i förskoleklass och i grundskola för de tidiga 

åren att redovisas. Därefter följer sammanställningar av resultaten gällande möjligheter och 

svårigheter vid samverkan, samarbetet och samverkan mellan verksamheterna. Varje 

avsnitt följs av en sammanfattning av det redovisade resultatet.   

4.1.1. Samverkans betydelse  
I följande avsnitt redovisas vad respondenterna anser att samverkan har för betydelse för 

verksamheten, för dem själva som förskollärare och lärare i förskoleklass eller i grundskola 

och för barnen. Respondenterna har fått besvara slutna frågor kopplade till detta genom att 

fylla i en skala från 1 – 5. Där ”5” innebär att respondenterna håller med helt och hållet och 

”1” att de inte håller med alls.  

I figur 1 redovisas resultatet av hur viktigt respondenterna ansåg att samverkan mellan de 

olika skolformerna är. Resultatet är beräknat på totalt 36 grundskollärare, 13 lärare i 

förskoleklassen och 29 förskollärare (figur 1).  

 

Figur 1 Diagrammet visar hur viktigt respondenterna anser att samverkan mellan de olika skolformerna är. 
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Figur 1 visar på att majoriteten av såväl grundskollärarna (80,5%), lärarna i 

förskoleklassen (92,3%) och förskollärarna (72,4%) ansåg att samverkan mellan de olika 

skolformerna är viktigt. Övriga respondenters resultat visar på att de också höll med om att 

samverkan är viktigt men värderade inte det lika högt som majoriteten.  

Figur 2 visar om respondenterna anser att samverkan är viktigt för dem själva i sin 

yrkesroll. Det var 37 grundskollärare, 13 lärare i förskoleklassen och 28 förskollärare som 

var med i beräknandet av resultatet (figur 2). 

 

  

Figur 2 Diagrammet visar hur värdefullt respondenterna anser att samverkan är för dem själva i sin yrkesroll. 

Figur 2 visar att samtliga respondenter för fram att samverkan är värdefullt. 

Grundskollärarna (67,6%), lärarna i förskoleklassen (100%) och förskollärarna (60,7%) 

håller med helt och hållet att samverkan är viktigt för dem själva i sin yrkesroll men även 

resterande respondenter av grundskollärarna (32,4%) och förskollärarna (39,3%) visade på 

att samverkan är värdefullt.  
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Av figur 3 framgår det om respondenterna anser att samverkan är viktigt för barnen. 

Antalet respondenter som resultatet beräknades på var 37 grundskollärare, 12 lärare i 

förskoleklassen och 29 förskollärare (figur 3).  

 

Figur 3 Diagrammet visar om respondenterna anser att samverkan är viktigt för barnen. 

Figur 3 visar att samtliga lärarna i förskoleklassen (100%) och majoriteten av 

grundskollärarna (75,7%) och förskollärarna (79,3%) anser att samverkan är viktigt för 

barnen.  
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Hur samverkan fungerar i verksamheten enligt respondenterna redovisas i figur 4. 

Resultatet beräknades på 37 grundskollärare, 12 lärare i förskoleklassen och 29 

förskollärare (figur 4).      

 

Figur 4 Diagrammet visar om respondenterna anser att samverkan fungerar. 

Figur 4 visar att det finns en viss spridning på resultatet. Majoriteten av lärarna i 

förskoleklassen (58,3%) anser att samverkan fungerar nästintill helt och hållet. Majoriteten 

av grundskollärarna (40,5%), förskollärarna (51,7%), men även en fjärdedel av lärarna i 

förskoleklassen (25%), anser att samverkan fungerar relativt bra men förbättringar kan 

göras.  

4.1.2 Sammanfattning 
Resultaten visar att respondenterna anser att det är viktigt med samverkan mellan de olika 

skolformerna men också för dem själva i sin yrkesroll och för barnen i verksamheten. 

Lärarna i förskoleklassen anser att samverkan är lika viktigt för barnen som för dem själva. 

Förskollärarna och grundskollärarna anser att samverkan är viktigt för både dem själva och 

för barnen men procentantalet som håller med helt och hållet om att det är viktigt för 

barnen är en aning högre (figur 2 och 3). Samverkan är något som respondenterna anser är 

viktigt och majoriteten av respondenterna är också relativt positiva till hur samverkan 

fungerar i deras verksamhet men det visar även att det finns förbättringar att göra.     
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4.2. Möjligheter vid samverkan 
I följande avsnitt redovisas resultatet av respondenternas synpunkter kring möjligheterna 

med samverkan. Avsnittet inleds med en sluten fråga där respondenterna ombads att fylla i 

en skala från 1 – 5. Där ”5” innebär att respondenterna håller med helt och hållet och ”1” 

att de inte håller med alls. Efter följer en sammanställning av öppna frågor som behandlar 

vilka möjligheter respondenterna anser finnas vid samverkan. Där fick respondenterna 

möjlighet att själva formulera sina synpunkter.     

Figur 5 visar om respondenterna anser att deras erfarenheter av samverkan är positiva. 

Antalet respondenter som resultatet beräknades på var 37 grundskollärare, 12 lärare i 

förskoleklassen och 28 förskollärare (figur 5). 

 

Figur 5 Diagrammet visar om respondenterna anser att de har positiva erfarenheter av samverkan.  

Figur 5 visar att majoriteten av grundskollärarna (40,5%) och lärarna i förskoleklassen 

(58,3%) håller med helt och hållet om att deras erfarenheter av samverkan var positiva. 

Majoriteten av förskollärarna (57,1%), men även grundskollärarna (29,7%) och lärarna i 

förskoleklassen (33,3%), anser att det finns möjligheter vid samverkan.  

Respondenterna fick även delge vilka möjligheter de ansåg att samverkan har (bilaga 1, se 

fråga 10). Så väl förskollärarna som lärarna i förskoleklassen samt grundskolan anger att 

samverkan ger möjligheter för personalen att mötas och delge varandra information som 

kan hjälpa till att göra övergången trygg för barnen. Information kan bestå av vad barnen 
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har gjort tidigare och annan relevant information om barnet så att nästa verksamhet kan ta 

vid på rätt nivå för barnen och utveckla vidare utifrån det. Många av respondenterna från 

grundskolan poängterar att det underlättar deras arbete med hur de ska genomföra 

undervisningen om de vet vad lärarna i förskoleklassen har tränat på med barnen och 

vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Att ha god förkunskap om vilken kunskapsnivå 

barnen ligger på kan även hjälpa till för att se till att barnen får de resurser som behövs för 

att tillgodose behoven. Några av respondenterna poängterade att samverkan också ger 

möjlighet till att utnyttja varandras kompetens och erfarenheter. De kan göra upp 

handlingsplaner för hur övergången från en verksamhet till den andra ska gå till. De får 

tillgång till varandras resurser och kan planera gemensamma tillfällen för barnen i de olika 

verksamheterna men ger även gemensamma förhållningssätt mot barnen. Ett par 

respondenter menar att erfarenheterna som delas inte endast behöver vara på ett plan av 

yrkeskompetens utan kan även vara information och erfarenheter om barnet som 

underlättar för att kunna sätta in rätt resurser för barnet när det kommer till årskurs 1. 

Respondenterna svarar även att samverkan mellan de olika verksamheterna skapar 

förståelse mellan varandras yrkesroller.  

Majoriteten av respondenterna, av de som är grundskollärare för de tidigare åren, menar att 

samverkan är bra för att barnen får chans att lära känna läraren och läraren får chans att 

lära känna barnen vilket leder till trygghet. En annan aspekt som kan leda till trygghet för 

barnen innan övergången är att barnen får lära känna klassrummet och träffa andra elever 

på skolan vilket en del respondenter ser som en form av inskolning, att barnen bekantar sig 

med skolans miljöer. En del nämner även att samverkan mellan lärarna i förskoleklassen 

och i årskurs ett är bra för att lära känna barnets föräldrar och skapa en kontakt med dem 

vilket även det bidrar till tryggheten vid övergången. Ett fåtal förskollärare och lärare i 

förskoleklassen tar även de upp att samverkan ger möjligheter för barnen att besöka den 

nya verksamheten. Dock påpekar dessa också att till detta krävs det tid och stöd från 

ledning. 

4.2.1 Sammanfattning 
Som i ett tidigare avsnitt nämnt så ser de flesta respondenterna en betydelse med 

samverkan mellan skolformerna. I detta avsnitt visas det att majoriteten av respondenterna 

också har positiva erfarenheter och ser möjligheter med samverkan. Den främsta 
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möjligheten som förs fram är att samverkan ger tillfälle för att mötas. Mötet mellan 

verksamheterna gäller både mellan lärare och lärare samt lärare och barn. Den 

överlämnande och den mottagande läraren kan träffas för att delge varandra relevant 

information som kan underlätta vid barnens övergång. Barnen får möjlighet att träffa sin 

blivande lärare och skolmiljö vilket kan bidra till att skapa trygghet vid övergången.     

4.3. Svårigheter vid samverkan 
I nedanstående avsnitt redovisas resultatet om respondenternas åsikter kring eventuella 

svårigheter vid samverkan. Respondenterna har fått besvara öppna frågor som är kopplade 

till eventuella brister vid samverkan. Respondenterna fick därmed möjligheten att själva 

formulera sina åsikter.   

Den mest uppmärksammade svårigheten vid samverkan, enligt samtliga respondenterna, är 

tidsperspektivet. En förskollärare uttrycker: 

Tid för samtal och besök kan vara svårt att få till i en redan överbelastad arbetssituation 

Flera av respondenterna nämner också, enligt dem, orsaker till varför det är svårt att hitta 

tid för att träffas och samverka. De menar att det krävs gott om tid och noggrann planering 

för att samverkan ska bli bra. Svårigheten med det är att de som behöver vara med för att 

planera arbetet med samverkan har svårt att finna tider som passar för alla inblandade. I 

vissa fall handlar det om avstånd och att barnen tillhör olika skolområden vilket gör det 

svårt att hinna med att träffas eftersom det också krävs extra personal för att täcka upp för 

de som följer med barnen. Tidsbristen ligger även i att det är mycket annat som ska hinnas 

med, som att planera verksamheten men även annat i arbetet som kräver tid.  

Förskollärare: Det är ett svårt pussel att få ihop. Det behövs personal från förskolan som följer 

barnen till skolan. Det behövs personal på skolan som tar emot de blivande barnen. Personal som 

måste ersättas för att verksamheten ska fungera på både förskola och skola. 

Några respondenter önskar att det överlag fanns tydligare uppgifter eller plan för vad som 

behövs i en samverkan och hur den ska utföras. En del av respondenterna påvisar även ett 

annat organisatoriskt problem vilket är att de får veta för sent vilka förskoleklasser barnen 

ska gå i eller hur många förskoleklasser det blir det året vilket försvårar samverkan mellan 

förskola och förskoleklass. Respondenterna känner att de inte kan starta samverkan innan 
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de får reda på klassindelningen för förskoleklasserna vilket då leder till senare lagd 

samverkan. En av respondenterna menar att en av de faktorer som behöver ändras på är 

skolans och ledningens syn på samverkan.    

Lärare i förskoleklass: Sena beslut om hur många förskoleklasser det blir just det året kan sätta 

käppar i hjulet för bra samverkan mellan förskola och förskoleklass. 

 

Respondenterna poängterar även att det kan finnas brister i kommunikationen som 

påverkar förståelsen för varandras idéer och tankar om samverkan. Det kan dels vara om 

vilka aktiviteter som passar men även synen på hur mycket och vilken typ av information 

som ska föras vidare med barnet. En av respondenterna kommenterar i en av de öppna 

frågorna att:  

Grundskollärare: Ibland får man för mycket information och ibland för lite. Det kan ibland vara 

bra att själv få göra sig en uppfattning först och sedan får bekräftelse/förklaring av någon med 

erfarenhet av eleven. 

En del av respondenterna gav förslag på hur bristerna i samverkan kan förbättras. 

Förskollärarna ansåg att det kunde ske genom att arrangera fler besök med barnen och de 

vill även få till samtal med den nya personalen så de kan berätta om sin tidigare 

verksamhet. Lärarna i förskoleklassen menar att det skulle finnas mer tid för planering av 

barnens övergång och att det ska bli fler möten som ska ske mer regelbundet. 

Grundskollärarna menar att mer tid behövs av olika anledningar, en del vill ha det till att 

kunna planera samverkan mellan verksamheterna bättre och andra vill ha tiden till att 

spendera med förskoleklassen för att lära känna dem mer. Tid behövs även för att lärarna i 

förskoleklassenen och grundskollärarna ska kunna träffas för att tala om barnen som ska 

börja årskurs ett. Att ha samtal om barnen är ett sätt för grundskollärarna att få mer vetskap 

om barnens styrkor och svagheter. 

4.3.1 Sammanfattning 
Tidsbristen är vad respondenterna anser vara det största hindret för samverkan. Vad 

tidsbristen beror på skiljer sig från de olika respondenterna men även beroende av vilken 

verksamhet respondenten arbetar inom och vilka uppgifter de har i sin egen verksamhet. 

Flera respondenter påpekar organisatoriska problem som leder till att samverkan försenas. 
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Det respondenterna inte för fram om de organisatoriska problemen är vad de beror på, om 

det är dem själva eller ledningen som är orsaken bakom de organisatoriska problemen. En 

annan brist är kommunikationen mellan verksamheterna vilket leder till ett sämre 

samarbete då de har olika syn på vad som ingår i samverkan.  

4.4. Samarbetet mellan verksamheterna 
Följande avsnitt behandlar resultatet gällande respondenternas uppfattning av samarbetet 

mellan de olika skolformerna. Respondenterna har fått besvara slutna frågor kopplade till 

detta genom att fylla i en skala från 1 – 5. Där ”5” innebär att respondenterna håller med 

helt och hållet och ”1” att de inte håller med alls. 

Figur 6 visar på förskollärarnas resultat gällande om de anser att de har ett bra samarbete 

med personalen i förskoleklasserna. Resultatet beräknades på 29 förskollärare (figur 6).   

 

Figur 6 Diagrammet visar om förskollärarna anser att de har ett bra samarbete med personalen i förskoleklassen.  

Figur 6 visar att majoriteten av förskollärarna (44,8%) anser att kontakten med 

förskoleklassen fungerar men den kan förbättras. Majoriteten av de resterande 

respondenterna är övervägande positiva.  
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Figur 7 visar på lärarna i förskoleklassens syn på samarbetet med förskolan. Resultatet om 

de har ett bra samarbete med förskolan beräknades på 12 lärare i förskoleklassen (figur 7). 

  

Figur 7 Diagrammet visar om lärarna i förskoleklassen anser att de har ett bra samarbete med förskolan.  

Figur 7 visar att majoriteten av lärarna i förskoleklassen (41,7%) håller med helt och hållet 

att deras samarbete med förskolan fungerar bra. En fjärdedel av lärarna i förskoleklassen 

(25%) anser att samarbetet fungerar bra men att det kan göras förbättringar.  
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Nedanstående figur 8 visar på hur lärarna i förskoleklassen anser att samarbetet med 

grundskolan fungerar. Resultatet är beräknat på 12 förskoleklasslärare (figur 8).     

 

Figur 8 Diagrammet visar om lärare i förskoleklassen anser att de har ett bra samarbete med grundskolan.  

I figur 8 kan det utläsas att hälften av lärarna i förskoleklassen (50%) håller med om att de 

har ett bra samarbete med grundskolan och en tredjedel (33,3%) håller med helt och hållet.  
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I figur 9 redovisas grundskollärarnas resultat om hur väl fungerande samarbetet är med 

förskoleklassen innan barnen gör övergången från förskoleklassen. Resultatet är beräknat 

på 30 grundskollärare (figur 9).  

 

Figur 9 Diagrammet visar om grundskollärarna anser att de har ett bra samarbete med förskoleklassen.  

I figur 9 visas att resultatet av respondenternas svar angående om de har ett bra samarbete 

med förskoleklassen är relativt spridda. Majoriteten, cirka två tredjedelar, av 

grundskollärarna anser att de har ett fungerande samarbete med förskoleklassen. En 

tredjedel av grundskollärarna (33.3%) håller med och ungefär en tredjedel (30%) håller 

med helt och hållet om det fungerande samarbetet.  

4.4.1 Sammanfattning  

Det mest påfallande är att lärarna i förskoleklassen anser sig själva ha ett bättre samarbete 

med grundskollärarna än med förskollärarna. De flesta anser dock att samarbetet med båda 

verksamheterna fungerar. Förskollärarnas resultat gällande deras samarbete med lärarna i 

förskoleklassen visar på att de också anser att samarbetet fungerar men även från 

förskollärarnas perspektiv finns det förbättringar att göra i samverkan med lärarna i 

förskoleklassen. Lärarna i förskoleklassen var positiva till samarbetet med grundskolan och 

även grundskollärarnas resultat tyder på att majoriteten är positiva till samarbetet.     
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4.5. Samverkan mellan förskolan, förskoleklassen och  
grundskolans tidigare år 
Nedanstående avsnitt behandlar samverkan mellan de olika verksamheterna och 

respondenternas syn på överlämning och mottagande. Respondenterna har besvarat slutna 

och öppna frågor som är indelade på så sätt att förskollärarna besvarade frågor om 

överlämning, lärarna i förskoleklassen om mottagning och överlämning och 

grundskollärarna om mottagning av barnen. De slutna frågorna besvarades genom att fylla 

i en skala från 1 – 5. Där ”5” innebär att respondenterna håller med helt och hållet och ”1” 

att de inte håller med alls. De öppna frågorna gav respondenterna möjlighet att själva 

formulera sina synpunkter. Respondenterna fick även besvara vilka som medverkar vid 

samverkan.   

4.5.1. Förskollärarnas syn på överlämning 
Figur 10 redovisar förskollärarnas resultat om de anser att det är viktigt att barnen blir 

förberedda inför överlämningen till förskoleklassen. Resultatet beräknades på 29 

förskollärare (figur 10).  

 

Figur 10 Diagrammet visar om förskollärarna anser att det är viktigt att barnen blir förberedda inför 
överlämningen till förskoleklassen.  

Figur 10 visar att alla förskollärare (82,8% respektive 17,2%) som resultatet beräknades på 

anser att det är betydelsefullt att barnen blir förberedda inför överlämningen från förskolan 

till förskoleklassen.  
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De öppna frågornas resultat angående hur förskollärarnas förberedelse av barnen inför 

överlämningen till förskoleklassen går till visar på olika tillvägagångssätt. Det kan 

innebära besök till den nya verksamheten tillsammans med barnen eller att blivande 

förskoleklasslärarna besöker barnen i deras förskola. Dock skiljer det sig hur ofta besöken 

sker från respondent till respondent. Många av respondenterna tar också upp att de pratar 

med barnen om förskoleklassen och vad som händer där och på det sättet förbereder barnen 

inför övergången. 

Förskollärare: Blivande lärare besöker oss under våren, vi besöker förskoleklassen. Vi samtalar 

med barnen om övergången. 

I vissa fall förekommer det också överinskolningssamtal tillsammans med föräldrar och 

blivande lärare i förskoleklassen, dock påpekar också dessa respondenter att detta är 

tidskrävande vilket kan göra det svårt att få till ett samtal.  

4.5.2. Lärarna i förskoleklassens syn på mottagande och överlämnande 
På den öppna frågan om hur de förbereder sig inför mottagandet av barnen svarade lärarna 

i förskoleklassen att det sker genom samtal med förskolans personal och föräldrar för att få 

kunskap om barnen. En del menar även att de följer ett inskolningsschema eller att de får 

vara med på barnets sista utvecklingssamtal på förskolan. Många respondenter beskriver 

att mycket av samverkan kring mottagandet av barnen handlar om besök.  

Lärare i förskoleklass: Alla 5-åringar kommer ner varannan vecka och har bild tillsammans med 

förskoleklassen från mitten av höstterminen och hela vårterminen. På vårterminen har vi dessutom 

5 tillfällen när 5-åringarna kommer och är med under andra aktiviteter tex utomhuspedagogiken 

matsituationen mm.  

Som citatet ovan visar så får en del förskoleklasser besök av förskollärarna med deras 

femåringar och hälsar på. Andra respondenter påvisar att lärarna i förskoleklassen själva 

kan åka ut och besöka förskolan för att träffa femåringarna.    

Lärare i förskoleklass: Viktigt att den personal som hälsat på finns på plats sen planerar vi några 

aktiviteter som barnen får ta del av.  

Vad respondenten ovan lyfter fram är att samma person som besökte förskolan finns med i 

förskoleklassen när barnen väl kommer dit. Det är ett sätt att skapa trygghet för barnen vid 

övergången. Hur många gånger de besöker varandra och om de eventuellt har några 
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aktiviteter med barnen skiljer sig dock beroende på förskoleklassens och förskolans 

samverkan. 

Inför samverkan med grundskollärarna lyfter flera lärare i förskoleklassen fram att det är 

lättare att få till stånd en samverkan med dem än vad det är med förskollärarna. En del 

respondenter påpekar att det kan bero på att förskoleklassen oftast befinner sig på samma 

plats som skolan vilket gör samverkan mer lättillgängligt och det går att ha en mer 

regelbunden interaktion. I några av grundskolorna som förskoleklasserna finns i är 

klasserna åldersintegrerade vilket gör att övergången för barnen blir automatisk enligt 

lärarna i förskoleklassen.  

Lärare i förskoleklass: Eftersom vi arbetar åldersblandat och det alltid är två lärare i klassen så 

känner eleven klassläraren väl. 

I och med att förskoleklassen oftast finns på skolområdet, menar flera respondenter, att 

barnen redan känner till skolan och den personal som finns där. Där av finns det redan en 

grundtrygghet för barnen vid övergången till årskurs ett. Men även om det finns en 

trygghet redan så anordnas det besök mellan blivande lärare och förskoleklassen så att de 

åtminstone vid några tillfällen får träffa varandra.  

Lärare i förskoleklass: Försöker få till åtminstone ett eller två besök med mottagande lärare, men 

oftast inom skolvärlden är det så osäkert med tjänstefördelningen så det är inte alltid klart innan 

terminens slut. Men det är extra viktigt att det är klart i tid inför år 1  

Många lärare i förskoleklassen för fram att när de vet var barnen ska gå så besöker de 

barnens nya klassrum tillsammans med barnen, för att som tidigare nämnt skapa trygghet 

för barnen. Om det då, som respondenten i citatet ovan poängterar, är osäkert vem som ska 

ta emot barnen skapas det en fördröjning i arbetet med att lära känna barnen vilket 

försämrar grunden till trygghet. En respondent berättar om sin verksamhets sätt att skapa 

trygghet och kontinuitet för barnen. Det innebar att varje förskoleklass har en förskollärare 

och grundskollärare som sedan följer med dem upp i årskurs ett. 
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4.5.3. Grundskollärares syn på mottagande 
I figur 11 redovisas grundskollärarnas resultat gällande om de anser att det är viktigt att 

barnen blir förberedda inför överlämningen från förskoleklassen. Resultatet beräknades på 

33 grundskollärare (figur 11).  

 

Figur 11 Diagrammet visar om grundskollärarna anser att det är viktigt att barnen blir förberedda inför 
överlämningen från förskoleklassen.  

Figur 11 visar att majoriteten av grundskollärarna (81,8%) håller med helt och hållet att det 

är viktigt att barnen blir förberedda inför överlämningen från förskoleklassen.  
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I figur 12 redovisas resultatet om grundskollärarna anser att barnen är väl förberedda för 

grundskolan. Resultatet beräknades på 34 grundskollärare (figur 12).  

 

Figur 12 Diagrammet visar om grundskollärarna anser att barnen är väl förberedda för årkurs 1.  

Figur 12 visar att majoriteten av grundskollärarna (32,3% respektive 35,3%) anser att 

barnen är väl förberedda när de börja i grundskolan.  

I den öppna frågan om hur de förbereder sig inför mottagandet av barnen visade resultatet 

från grundskollärarna att den typ av förberedelse som var vanligast är att på något sätt 

integrera sig med barnen i förskoleklassen. En del hade en strukturerad och organiserad 

integrering där grundskolläraren träffar barnen i förskoleklassen under vårterminen för att 

lära känna dem. 

Grundskollärare: ”Försöker träffa barnen under vårterminen innan för att de ska känna sig trygga 

med mig. Har tyvärr aldrig möjlighet att delta på ett mer ingående sätt.”  

Integreringen sker även för att barnen ska få lära känna sin nya lärare och i vissa fall även 

det nya klassrummet för att skapa trygghet för dem inför övergången till årskurs ett. Hur 

ofta detta sker skiljer sig mellan respondenterna, en del träffas endast vid några tillfällen 

medan andra har inplanerade träffar en gång i veckan under vårterminen.  

Flera av grundskollärarna berättar att de arbetar åldersintegrerat som bidrar till ett 

kontinuerligt arbete där barnen få möta sin nya lärare i olika situationer. Barnen integreras 

med varandra och lär känna andra lärare och elever på skolan. En del av respondenterna 
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menar på en simplare integrering där de har ”fadderverksamhet” medan andra låter barnen 

i förskoleklassen arbeta gemensamt med barnen i årskurs ett vid utvalda tillfällen. 

Integreringen görs som ett steg i att låta barnen i förskoleklassen vänja sig vid grundskolan 

struktur.  

4.5.4. Sammanfattning 
Resultatet visar att såväl förskollärare som lärare i förskoleklassen samt i grundskolan 

anser att förberedelser av barnen är viktigt för att skapa trygghet inför övergångarna till en 

ny verksamhet. De är överens om att besök av olika slag är en grundläggande form av 

förberedelse. Besöket kan antingen innebära att mottagande lärare besöker barnen i 

verksamheten innan övergången eller att barnen besöker den blivande verksamheten. 

Respondenterna menar att eftersom barnen får träffa och börja lära känna den mottagande 

läraren så skapar det viss trygghet inför det nya. 

Lärarna i förskoleklassen anser att det är lättare att få till en bra samverkan med 

grundskolan eftersom förskoleklassen oftast redan befinner sig på grundskolans område. 

Barnen känner därmed redan trygghet till miljön och personalen som arbetar på 

grundskolan vilket leder till att övergången inte blir så märkvärdig.   
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5. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att belysa samverkan mellan de olika skolformerna. I 

detta kapitel följer en diskussion om studiens val av metod. Diskussionen behandlar 

metodvalet och hur det har påverkat studiens resultat genom utformning av enkäten och 

bortfall av respondenter. Efter följer en diskussion av resultatet kopplat till syftet.  

5.1. Metoddiskussion  
Som det nämndes i metoden menar Bryman (2002) att enkäter kan nå ut till många 

respondenter samtidigt. Det fanns dock en problematik med att vi endast kunde kontrollera 

hur många webbenkäter som skickades och därmed maxantalet besvarade enkäter som 

kunde komma åter. Det som inte kunde kontrolleras var hur stort bortfallet skulle bli. Vi 

kunde alltså inte veta om vi skulle få tillbaka tillräckligt många besvarade enkäter för att få 

fram ett resultat till undersökningens syfte. Bortfallet i den här undersökningen var cirka 

80 % då det sändes 425 enkäter och endast 83 besvarades, 79 av dessa enkäter användes 

som underlag för resultatet. De övriga fem enkäterna var ofullständigt besvarade till en så 

hög grad att de valdes bort inför bearbetningen av resultatet. Det höga bortfallet i denna 

studie gör att resultatet inte kan medföra någon generalisering kring samverkan enligt 

Stukát (2005).    

Det höga bortfallet kan bero på flertalet anledningar. En anledning kan vara att vi själva 

letade upp e-postadresser via respondenternas kommuns hemsida för verksamheterna 

vilket kan ha orsakat att webbenkäten inte kom till de specifika yrkesgrupper som var 

urvalsgruppen till den här undersökningen. Detta för att vissa verksamheters hemsidor 

visade namnen på de som arbetade inom verksamheten men inte var tydliga med vilka 

områden de arbetade inom. Exempelvis arbetar inte alla förskollärare med femåringar och 

är därmed inte involverade i samverkan med förskoleklassen vilket kan ha lett till att 

många valde att inte besvara enkäten eftersom den inte gällde deras yrkesområde. Valet att 

söka e-postadresser själva var för att slippa förlita oss på eventuella mellanhänder som till 

exempel om respondenternas chefer skulle vidarebefordra enkäten. En annan anledning 

kan vara att respondenterna har stor arbetsbörda och prioriterar bort att besvara enkäten. 

Det var med detta i åtanke som vi valde att skicka enkäter till ett så pass stort antal 

respondenter. Ytterligare en anledning som vi ser kan ha bidragit till bortfallet är att 

respondenterna eventuellt inte förstod frågorna till fullo. Ett sätt att eventuellt påverka 
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antalet besvarade enkäter från vår sida hade varit att utöka svarstiden och skicka ut en 

påminnelse om enkäten. Hade detta varit en intervju hade det eventuellt blivit ett mindre 

procentuellt bortfall då respondenter vid personlig kontakt kan känna en skyldighet att 

medverka medan en webbenkät är opersonlig och är lättare att prioritera bort.   

Bryman (2002) menar att i konstruktionen av enkäten måste frågorna vara lättförståeliga. 

Svårigheten låg i att konstruera öppna och slutna frågor som var lättförståeliga samtidigt 

som de skulle ha tillräckligt med substans för att bidra till resultatet. De slutna frågorna var 

även tvungna att ha en tydlig skala av svarsalternativ över hur de skulle värdera frågan. 

Problematiken ligger i att vi har en tanke om vad varje svarsalternativ står för men det vi 

inte kan veta är om respondenterna har tolkat det på samma sätt som vi. Vi har endast 

skrivit direktiv till vad det högsta och det lägsta alternativet stod för. Problematiken med 

olika tolkningar kunde ha minimerats om direktiv till övriga alternativ hade funnits. Detta 

problem tar Bryman upp finns vid enkäter eftersom respondenterna inte har någon att fråga 

om det är något den inte förstår. I efterhand har vi insett att de slutna frågorna är skrivna 

som frågor medan alternativen är skrivna som att respondenterna skulle värdera ett 

påstående. Det som skulle ha gjorts var att ha påståenden istället för frågor eller ha andra 

svarsalternativ som passar till en fråga.           

Vi valde att använda såväl öppna som slutna frågor i utformningen av enkäten för att ge 

respondenterna möjlighet till att uttrycka synpunkter och resonera kring samverkan, vilket 

Bryman (2002) och Trost (2001) rekommenderar. Detta menar vi har framkommit 

eftersom resultatet är redovisat genom både figurer och löpande text som kompletterar 

varandra. Dock menar båda författarna att för många öppna frågor kan avskräcka 

respondenterna och även det vara bidragande till bortfall. Vi har dock upplevt att de som 

har tagit sig tid att besvara enkäten inte har blivit avskräckta, som Bryman men även Trost 

varnar för, utan har istället besvarat frågorna på ett grundligt och förklarande sätt.   

5.2. Resultatdiskussion.  

5.2.1. Traditionernas påverkan 
I bakgrunden kan det utläsas att de olika skolformerna härstammar från olika traditioner 

och arbetssätt vilket även kan influera arbetssättet idag. Influenserna påverkade även deras 

syn på vad som är viktigt när det kommer till barnen. Förskolans arbetssätt framhåller 
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Kärrby (2000) har varit fokuserat på barns omsorg och sociala utveckling. Grundskolans 

arbetssätt har även den fokuserat på barns utveckling men mer inriktat på det 

kunskapsmässiga (Hartman, 2007). Förskoleklassen infördes för att skapa en ny pedagogik 

som skulle göra glappet mellan förskola och grundskola mindre vilket skulle skapa en 

naturlig övergång för barnen mellan de två verksamheterna menar Ackesjö (2011). Vi 

tolkar dock att kommunikationen mellan verksamheterna är bristande vilket går att utläsa i 

resultatet då det visar att respondenterna har olika idéer om vad som ska ingå vid 

samverkan. Bristen härstammar från, påvisar respondenterna, att det finns olika 

uppfattningar om vilken typ av information som är relevant att föra vidare angående 

barnen inför övergången. Enligt respondenterna kan samverkan skapa förståelse för 

varandras verksamheter och yrkesroller. Förståelsen kan även leda till att skapa en 

gemensam tanke om och plan för vad som är relevant att föra vidare om barnen och vad de 

tidigare har gjort i verksamheten. Vilket Woodland och Hutton (2012) påvisar är en viktig 

del av samverkan och att gemensamma mål blir ett bra verktyg för att lösa problem. Att ha 

en gemensam plan skapar också en kontinuitet för barnen som enligt Lumholdt och Klasén 

McGrath (2006) är viktigt för barnens utveckling och trygghet vid övergången till en ny 

verksamhet.   

5.2.2. Samverkans utveckling 
Samverkan har funnits länge men hur det har sett ut har förändrats över tid. Enligt 

Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) kunde samverkan bland annat bestå av att 

blivande grundskollärare tog kontakt med barnens förskollärare för att ta reda på vilka 

hemförhållanden barnen härstammade ifrån. Barnens hemförhållanden ansågs vara 

betydelsefullt för hur barnen skulle utvecklas. Resultatet i denna studie visar att fokus vid 

samverkan fortfarande ligger på barnets utveckling men intresset har flyttats från 

hemförhållandena till utvecklingen som sker i verksamheten. Det som är intressant för 

mottagande lärare är vad barnen har gjort tidigare i sin verksamhet för att kunna skapa en 

kontinuitet för barnen. Fokus vid samverkan ligger också vid, framför respondenterna, att 

skapa trygghet för barnen. Att skapa trygghet för barnen vid övergången är något som 

Patton och Wang (2012) framhåller som det huvudsakliga syftet vid samverkan då barnen 

är med om många förändringar. En slutsats vi drar är att samverkan har fått större fokus 

bland såväl förskollärare som lärare i förskoleklassen och i grundskolan. Detta syns i 
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resultatet då respondenterna för fram att det görs fler aktiviteter och möten vid samverkan 

till skillnad från vad Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) beskrev att samverkan 

bestod av förr. Samverkan har även utvecklats till att fler är inblandade i samverkan än 

endast ansvariga lärare, så som ledning, föräldrar eller annan personal i verksamheten som 

arbetar med barnen. Fokus har flyttats från barnens kunskapsmässiga utveckling till en mer 

allsidig utveckling. Samverkan i andra nordiska länder har likheter i jämförelse med 

Sverige. De arbetar efter samma mål att göra barns övergång till grundskolan trygg och de 

har en verksamhet som liknar den svenska förskoleklassen för att göra övergången till 

grundskolan smidigare. Dock kan vi inte påvisa hur deras samverkan fungerar i praktiken. 

Det som skiljer länderna åt är bland annat vid vilken ålder den obligatoriska skolan börjar, 

på till exempel Island framför Einarsdottir (2006) att barnen börjar vid sexårsålder. Detta 

jämfört med Sverige då barnen börjar den obligatoriska skolan vid sjuårsålder och 

förskoleklassen är frivillig. Även Finlands sexårsverksamhet är frivillig och som jämfört 

med den svenska förskoleklassen också uppmuntrar till lek för att utveckla lärande.    

5.2.3. Nivåer av samverkan 
Som nämnt i bakgrunden menar Gran (1982) att det finns olika nivåer på samverkan och 

hur man använder sig av dessa former av samverkan är olika beroende på vilka 

förutsättningar som finns. Resultatet visar att de två grundläggande nivåerna som syftar till 

besök är vad respondenterna huvudsakligen ser som samverkan, barnen får besöka den nya 

verksamheten och blivande läraren.  

Resultatet visar inte tydligt om respondenterna samverkar på det sätt som Gran menar är 

den djupaste formen av samverkan vilket är att tillgodose varje barns individuella behov. 

Det som förs fram i resultatet som möjligtvis kan kopplas till den djupaste formen av 

samverkan är att den mottagande läraren har goda förkunskaper om barnens tidigare 

utveckling och kunskapsnivå. Detta för att kunna anpassa den fortsatta verksamheten till 

det enskilda barnet. En anledning kan vara att de prioriterade att framhäva besökens 

betydelse då detta möjligtvis ses som det mest grundläggande och konkreta sättet att 

samverka. Vi anser att mer tid borde fokuseras på varje enskilt barn och dess utveckling i 

den tidigare verksamheten än att organisera besök då detta endast gynnar gruppen och inte 

individen.  



 
 

46 
 
 

 

5.2.4. Förskollärarnas syn på samverkan 
Förskollärarnas samverkan är tillsammans med förskoleklasslärarna och resultatet visar att 

de anser att samverkan är betydelsefullt. Det är deras uppgift att förbereda barnen inför en 

överlämning till förskoleklassen vilket respondenterna även tycker är viktigt. Resultatet 

tyder på att förskollärarnas samarbete med lärarna i förskoleklassen fungerar men att det 

kan förbättras. Anledningarna till detta kan vara många men en anledning som framgår av 

resultatet är att förskolan kan ligga i ett annat skolområde vilket leder till stora avstånd och 

svårare att samverka. Slutsats som kan dras från det är att samverkan då kräver mer vilja 

och engagemang från förskollärarna vilket vi anser även borde vara i skolchefernas intresse 

eftersom de är ansvariga för verksamheten. Dock visar resultatet att en del respondenter 

uppfattar att det finns brister vid skolchefernas ledning vid samverkan.     

5.2.5. Lärarna i förskoleklassens syn på samverkan 
Enligt Ackesjö (2011) anses förskoleklassen vara som ett mellanled mellan förskola och 

grundskola där båda verksamheternas kulturer ska mötas i samma verksamhet. Det är 

lärarna i förskoleklassen som tar emot barnen från förskolan och ska se till att deras 

verksamhet blir en fortsättning för barnen i deras individuella utveckling från förskolan. 

Nästa led i lärarna i förskoleklassens samverkan blir att förebereda barnen för grundskolan. 

Det framkommer tydligt av resultatet att samverkan är en viktig del av lärarna i 

förskoleklassens arbete då de värderar högt att samverkan är viktigt för verksamheten, dem 

själva och för barnen. Detta anser vi vara ändamålsenligt för lärarna i förskoleklassen då 

det är deras uppgift att ta emot barnen från förskolan och förbereda dem inför grundskolan 

under ett och samma skolår. Tendenserna i resultatet tyder på att majoriteten av lärarna i 

förskoleklassen anser att samarbetet med förskolan fungerar bra men att samarbetet med 

grundskolan fungerar bättre. Orsaken till detta kan vara, som nämns i resultatet, att 

förskoleklassen befinner sig på grundskolans område. Eftersom barnen redan befinner sig 

på skolans område och känner till denna så behöver samverkan inte bestå av flera besök i 

verksamheten. Vi menar att om barnen redan betraktas som trygga i miljön kan lärarna i 

förskoleklassen möjligtvis fokusera på det Gran (1982) menar är den djupaste formen av 

samverkan.  



 
 

47 
 
 

 

5.2.6. Grundskollärarnas syn på samverkan 
Grundskollärarnas samverkan är främst med förskoleklassen som respondenterna anser 

fungerar bra, de reserverar sig dock lite mer än lärarna i förskoleklassen. En anledning till 

detta kan bero på de olika arbetssätt som råder i verksamheterna (Davidsson, 2002) och att 

lärarna i förskoleklassens syn på vad förberedelse är skiljer sig från vad grundskollärarna 

förväntar sig. Detta styrks av resultatet som visar att i princip samtliga respondenter menar 

att förberedelse av barnen är viktigt men jämfört med resultatet som redovisar om de anser 

att barnen är väl förberedda när de börjar grundskolan visar inte samma överensstämmelse. 

Att denna skillnad uppstår kan bero på brister i kommunikationen, inblandade lärare i 

samverkan bör enligt Ackesjö (2006) våga kommunicera för att alla inblandade ska känna 

att samverkan är värdefullt.  

5.2.7. Möjligheter och svårigheter vid samverkan 
Samverkan enligt Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) är att arbeta för att barns 

övergång mellan de olika verksamheterna ska vara trygg vilket även resultatet påvisar. 

Detta inkluderar att överföra information om barnen och den tidigare verksamheten så nya 

verksamheten kan ta vid där den andra slutade. Samverkan ses som en möjlighet för barnen 

att lära känna sin blivande skolmiljö och lärare vilket anses skapa trygghet för barnen om 

de är förberedda på vad nästa verksamhet innehåller vilket även Patton och Wang (2012) 

framhåller som betydelsefullt. Något som påverkar möjligheterna till samverkan är hur och 

när den ska organiseras och planeras. För att samverkan ska gå att genomföra måste 

planeringen anpassas till alla inblandade. Problematiken är att alla förskollärare och lärare i 

förskoleklassen och i grundskolan har olika förutsättningar för när de får tid till samverkan 

beroende på hur deras verksamhet ser ut. Om de inte har tid till att planera och diskutera 

arbetet går det heller inte att genomföra samverkan på ett bra sätt (Ackesjö, 2006). 

Resultatet visar på att tidsbrist är den största orsaken till att samtliga verksamheters 

samverkan har brister. I bakgrunden fokuseras det dock på svårigheterna vid samverkan 

kring verksamheternas olika traditionella arbetssätt vilket resultatet inte bekräftar. Detta 

skulle kunna tolkas som att respondenterna i denna studie inte anser att olika arbetssätt är 

en svårighet eller att arbetssätten har utvecklats till att likna varandra mer i sina metoder.  

I resultatet påpekas det även att för att samverkan ska kunna organiseras krävs det stöd från 

ledning så att tiden inte blir ett problem i planeringen av samverkan. Det förs även fram att 
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det finns organisatoriska svårigheter vid samverkan dock nämner de inte vad detta beror 

på, men vi anser att organisatoriska problem är en ledningsfråga. Enligt Skolverkets (2001) 

rapport för kommunerna ofta över ansvaret kring samverkan på skolorna. Problematiken 

som kan uppstå när kommunerna lämnar över ansvaret till verksamheterna är bland annat 

att skolcheferna inte anser att de har tid för planering av samverkan (Skolverket, 2001). En 

följd av detta anser vi kan vara att det då inte blir någon gemensam handlingsplan för alla 

verksamheter inom kommunen.  

August och Akos (2009) samt Woodland och Hutton (2012) framhåller vikten av att det 

finns handlingsplaner som lärarna i verksamheterna kan utgå ifrån för att skapa en enhetlig 

samverkan. Om det som Skolverkets (2001) rapport visar att det ofta är skolcheferna som 

ska se till att det finns en handlingsplan angående samverkan och hur denna ska gå till så 

skulle detta kunna underlätta samverkan för såväl förskollärarna och lärarna i 

förskoleklassen och i grundskolan. Men då det av en del respondenter framhålls att de 

eftersöker handlingsplaner tyder det på att handlingsplaner antingen inte finns eller är 

tillgängliga för alla lärare. Även här, menar vi, är kommunikation betydelsefullt då brister 

vid samverkan kan bero på att personalen och ledningen missförstår varandra om vem som 

i slutändan är ansvarig för att den ska genomföras. Ett möjligt scenario kan vara att 

ledningen anser att lärarna är ansvariga för att planera och genomföra samverkan medan 

lärarna väntar på stöd och en handlingsplan från ledningen.    

5.3. Didaktiska implikationer 
Syftet med denna studie har varit att belysa samverkan mellan de olika skolformerna. Detta 

skulle göras genom att undersöka förskollärarnas och lärarnas i förskoleklassen och 

grundskolans syn på samverkan. Förhoppningen med detta examensarbete har varit att 

bidra till en fördjupad inblick i förskolans, förskoleklassens och grundskolans samverkan 

mellan varandra. Intresset har funnits i att belysa de olika lärarnas syn på vad samverkan 

har för betydelse och dess möjligheter och svårigheter för barnen.  

Samverkan har visat sig vara viktigt för såväl förskollärare som för lärare i förskoleklass 

och i grundskola. Samverkan har även visat sig handla om att skapa kontinuitet mellan 

verksamheterna genom besök och samtal. Även om samverkan anses vara viktigt innebär 

det inte i alla fall att den fungerar. Resultatet visar också på att det finns svårigheter som 
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påverkar hur samverkan kan genomföras. Den största svårigheten som har påvisats enligt 

resultatet är att få tid till att planera samverkan och genomföra besök men vår reflektion 

utifrån bakgrund och resultat är att den största bristen är att det verkar som att det inte finns 

tydliga handlingsplaner för hur samverkan ska genomföras. Vi menar att hade 

handlingsplaner funnits hade svårigheterna gällande tiden och övriga svårigheter 

underlättats.   

Att samverkan är av betydelse för barnens trygghet vid övergång till en ny verksamhet är 

lätt att konstatera utifrån detta examensarbete men det går även att konstatera att det finns 

brister. Dessa svårigheter uppstår enligt oss av att organisationen kring samverkan har 

brister där bland annat avsaknad av handlingsplaner påverkar planering och utförandet av 

samverkan. Vår slutsats blir därmed att handlingsplaner för hur samverkan ska genomföras 

borde finnas. Handlingsplaner skulle medföra att man istället mer kan fokusera på att 

utnyttja varandras kompetenser och barnens individuella utveckling.  

5.4 Vidare forskning 
En annan aspekt på denna studie skulle kunna vara att undersöka dokumentationsutbytet 

mellan verksamheterna vid samverkan, om detta sker och vad dokumentationen får 

innehålla enligt verksamheternas olika sekretess. Vidare forskning som skulle kunna bidra 

till en djupare förståelse för samverkan och dess betydelse för barnen och den eventuella 

problematiken mellan lärarna skulle kunna göras genom att analysera organisationens 

betydelse för samverkan. Det skulle även vara av intresse att undersöka existerande 

handlingsplaner och analysera dessa för att föra fram dess möjligheter och brister. 

Kunskaperna kring detta kan möjligtvis bidra till en förbättring av organisationen kring 

samverkan så att den får en tydligare del av lärares arbete.     
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Bilaga 1 Enkätfrågorna 
 

Vi är två lärarstudenter som håller på att skriva vårt examensarbete. Det handlar 
om förskollärarnas och grundskollärarnas samverkan vid barns övergång från 
förskola till förskoleklass och från förskoleklass till grundskolan. Vi ber därför Dig 
att besvara enkäten som följer.  

Enkäten består av slutna frågor som besvaras på en skala från 5 till 1, där 5 
innebär att Du håller med helt och hållet och 1 betyder att Du inte håller med alls, 
om inte andra alternativ är angivet. Kryssa i det svar som passar in på dig bäst. 
Det finns även några frågor som är öppna där Du får svara fritt.  

Fråga 1-12 är allmänna frågor som Du besvarar oberoende av vilken verksamhet 
du arbetar inom. Enkäten avslutas med att Du får möjligheten att ge ytterligare 
synpunkter som Du anser inte har tagits upp i enkäten. 
Fråga 13-16 riktar sig till Dig som arbetar med barn i förskolan. 
Fråga 17-22 riktar sig till Dig som arbetar med barn i förskoleklassen. 
Fråga 23-28 riktar sig till Dig som är grundskollärare för de tidiga åren.  

Besvarad enkät sänds åter senast fredag 9 november. 

Tack på förhand! 
Kajsa Pehrs och Emelie Westlén  
  

Inledande frågor 

1. Vilken verksamhet arbetar Du inom? 

Förskola Förskoleklass Grundskolans tidigare år 

2. Hur många år har Du arbetat inom verksamheten? 

< 5 år 5-10 år 10-15 år 15-20 år 20 < år  

3. Inom vilken kommun och/eller skolområde arbetar Du? 

      

 

Nedanstående frågor ber vi Dig besvara om samverkan 

4. Anser Du att samverkan mellan de olika skolformerna är viktig? 

5 4 3 2 1 
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5. Anser Du att samverkan mellan de olika skolformerna fungerar bra i Din verksamhet? 

5 4 3 2 1 

6. Anser Du att samverkan är värdefullt för dig som lärare/förskollärare? 

5 4 3 2 1 

7. Anser Du att samverkan är viktigt för barnen? 

5 4 3 2 1 

8. Anser Du att Dina erfarenheter av samverkan är positiva 

5 4 3 2 1 

 
9. Vilka är delaktiga i arbetet med samverkan vid Din verksamhet?  

        

10. Vilka möjligheter anser Du finns vid samverkan? 

       

11. Vilka svårigheter anser Du finns vid samverkan? 

       

12. Eventuella övriga kommentarer kring samverkan? 

       

 

Är du förskollärare besvara frågorna 13 till 16 
Är du förskollärare/lärare i förskoleklassen fortsätt till fråga 17 och om du är lärare 
för grundskolans tidigare år fortsätt till fråga 24. 

13. Anser Du att ni har ett bra samarbete med personalen i förskoleklasserna? 

5 4 3 2 1 

14. Anser Du att det är viktigt att barnen blir förberedda inför överlämningen till 
förskoleklassen? 

5 4 3 2 1 

15. Hur förbereder Ni barnen för överlämningen till förskoleklassen? 
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16. Finns det faktorer som kan förbättras vid samverkan med förskoleklasserna? 

JA  NEJ 

b) Om JA, ange exempel på faktorer som kan bli bättre. 

       

 

Är du förskollärare/lärare i förskoleklassen besvara frågorna 17 till 22 

17. Anser Du att er verksamhet har ett bra samarbete med förskolan? 

5 4 3 2 1 

18. Anser Du att er verksamhet har ett bra samarbete med grundskolan?  

5 4 3 2 1 

19. Hur förbereder Ni er inför mottagandet av barnen från förskolan?  

       

20. Hur förbereder Ni barnen för överlämningen till årskurs 1? 

       

21. a) Finns det faktorer som kan förbättras vid samverkan med förskolan? 

JA  NEJ 

b) Om JA, ange exempel på faktorer som kan bli bättre. 

       

22. a) Finns det faktorer som kan förbättras vid samverkan med grundskolan? 

JA  NEJ 

b) Om JA, ange exempel på faktorer som kan bli bättre. 

       

 

Är du lärare för grundskolans tidigare år besvara frågorna 23 till 28 
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23. Anser Du att ni har ett fungerande samarbete med lärarna i förskoleklassen innan 
barnen gör övergången från förskoleklassen?  

5 4 3 2 1 

24. Anser Du att barnen är väl förberedda för skolan när de börjar årskurs 1? 

5 4 3 2 1 

25. Anser Du att det är viktigt att barnen blir förberedda inför överlämningen från 
förskoleklassen? 

5 4 3 2 1 

26. Hur förbereder Du dig inför mottagandet av barnen från förskoleklassen? 

       

28a. Finns det faktorer som kan förbättras för samverkan med förskoleklassen? 

JA  NEJ 

b. Om JA, ange exempel på faktorer som kan bli bättre. 

       

Till förskollärare och grundskollärare 

29. Har Du eventuellt andra synpunkter kring samverkan som Du anser inte har tagits upp i 
enkäten får Du gärna uttrycka dem här. 
        

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 Informationsbrev till respondenterna 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter (mot förskola och grundskola) som läser vår sista termin på 
lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete 
som handlar om förskollärares och grundskollärares samverkan vid barns övergång från 
förskola till förskoleklass och från förskoleklass till grundskolan. Vi är intresserade av att 
få en ökad kunskap om hur Du som förskollärare eller grundskollärare ser på denna 
samverkan och vi har därför utformat en enkät som vi hoppas att Du kan besvara. 

Efter att du har erhållit detta informationsbrev kommer enkäten att sändas till Dig inom 2 
dagar. Resultatet av de besvarade enkäterna kommer endast att användas i vårt 
examensarbete och publiceras i DIVA vilket är högskolans biblioteksdatabas för 
examensarbeten. Vi garanterar samtliga deltagare fullständig anonymitet.  

Besvarade enkäter sänds åter senast fredag 9 november.     

Tack på förhand! 

Kajsa Pehrs och Emelie Westlén  

 

Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss! 

Kajsa Pehrs:  
Mail: xxx 

Emelie Westlén: 
Mail: xxx 

 

Handledare på Högskolan i Gävle 

xxx 
Mail: xxx 
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Bilaga 3 Informationsbrev till cheferna 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter (mot förskola och grundskola) som läser vår sista termin på 
lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete 
som handlar om förskollärarnas och grundskollärarnas samverkan vid barns övergång från 
förskola till förskoleklass och från förskoleklass till grundskolan.  

Vi kommer inom de närmaste dagarna att skicka ut en enkät via e-mail till 
förskollärarna/grundskollärarna på Din förskola/grundskola där vi ber dem att svara på ett 
antal frågor om samverkan vid barns övergångar. Enkäten är helt anonym och resultatet av 
de besvarade enkäterna kommer endast att användas i vårt examensarbete. Vårt 
examensarbete kommer att publiceras i DIVA som är högskolans biblioteksdatabas för 
examensarbeten. 

Med vänliga hälsningar 

Kajsa Pehrs och Emelie Westlén 

 

Har ni några frågor, tveka inte att kontakta oss! 

Kajsa Pehrs: 
Mail: xxx 

Emelie Westlén 
Mail: xxx 

Handledare på Högskolan i Gävle 

xxx 
Mail: xxx 

 


