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Abstract  
The aim of the study is to increase the knowledge of primary school teachers' 
perceptions of collaboration between preschool and school and the profession 
of preschool teacher. In order to achieve our purpose, we have conducted 
qualitative semi-structured group interviews. The primary school teacher´s 
answers were recorded, transcribed, categorized and compiled. A socio-
cultural approach were used in order to notice the teachers' negotiations, 
meaning and understanding of how they constructed knowledge interacting 
with each other. 
 
The result of the study shows various perceptions. For example, that safety 
and security in transitions is important for both children, guardians and 
teacher´s for various reasons. The result show, what promotes and what 
hinders collaboration between preschool and school. The primary school 
teacher sees it as desirable that the preschool works with social competences 
in front of teaching, which means that an ideal preschool teacher is safe, 
creative and creates a pleasurable learning. 
 
The most important conclusion of the study is that the preschool and the 
school are defined as two different cultural spaces with separate views, 
approaches, traditions and working methods. Insufficient transparency in 
each other's professions, forms the basis for collusion collapses. Knowledge 
about this contributes to the preschool teachers given prerequisite enable 
them to meet primary school teachers on a common platform. 

 
Keywords: Cooperation, curriculum, elemantary school teacher, preschool 
teacher profession, transitions.  
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Sammanfattning  
Studiens syfte är att öka kunskapen om lågstadielärares uppfattningar angå-
ende samverkan mellan förskolan och skolan samt förskolläraryrkets profess-
ion. För att uppnå vårt syfte har vi genomfört kvalitativa semistrukturerade 
gruppintervjuer. Intervjusvaren antecknades på plats och transkriberades, 
kategoriserades och sammanställdes i ett resultat. Resultatet analyserades ur 
ett sociokulturellt perspektiv för att få fatt på lärarnas förhandlingar, me-
ningsskapande samt få syn på hur de i interaktion med varandra konstruerade 
kunskap. 
 
Resultatet i studien visar på olika uppfattningar som exempelvis att trygghet i 
övergångar är viktigt för både barn, vårdnadshavare och personal av olika 
anledningar. En annan aspekt som framkom var förutsättningar för samver-
kan, vad som främjar och vad som hämmar samverkan mellan förskolan och 
skolan. Ytterligare uppfattningar som trädde fram är hur lågstadielärare ser 
det som önskvärt att förskolan arbetar med sociala kompetenser framför 
undervisning samt hur den ideala förskolläraren är trygg, kreativ och skapar 
ett lustfyllt lärande. 
 
Den viktigaste slutsatsen av studien är att förskolan och skolan ses som två 
olika kulturella rum med olika synsätt, förhållningssätt, traditioner och 
arbetssätt. Detta tillsammans med bristfällig insyn i varandras professioner 
ligger till grund för att samverkan hämmas. Kunskap om dessa uppfattningar 
bidrar till att förskollärare ges förutsättning att fortsättningsvis kunna möta 
lågstadielärare på en gemensam plattform. 
 
Nyckelord: Förskollärarprofessionen, grundskollärare, läroplaner, samver-
kan, övergångar. 
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1 INLEDNING 

Våra erfarenheter är att förskollärarprofessionen och vårt uppdrag ofta blir 
ifrågasatt och missförstått. Isak Skogstad (2019) uttrycker i en debattartikel i 
Aftonbladet sin åsikt om skola och förskola. 

Jag	är	en	varm	anhängare	av	traditionell	undervisning	och	vikten	av	att	
elever	memorerar	ämneskunskaper.	Av	den	anledningen	är	jag	kritisk	
mot	den	utveckling	som	har	inneburit	att	eleverna	i	den	svenska	sko-
lan	 i	 en	allt	 högre	utsträckning	 själva	har	 fått	 styra	 sitt	 eget	 lärande,	
men	även	den	utbredda	idén	om	att	skolans	främsta	uppdrag	ska	vara	
att	 väcka	 elevernas	 lust	 att	 lära.	 Man	 har	 helt	 enkelt	 fokuserat	 för	
mycket	på	att	eleverna	ska	 trivas	och	ha	 roligt	 i	 skolan	än	att	de	ska	
lära	sig	så	mycket	som	möjligt.	(Skogstad,	22	januari,	2019)	

Skogstads (2019) oro gäller även förskolan fast av motsatta skäl, han debat-
terar stark emot att förskolan ska undervisa och menar att små barn ska leka i 
en trygg miljö inte plugga. Mindre barngrupper och barns sociala utveckling 
spelar större roll än utbildade förskollärare. Vi menar att Skogstad delvis 
trycker på viktiga delar av förskolans uppdrag, att barnens ska ges omsorg, 
trygghet och goda förhållanden. Däremot tänker vi att Skogstad inte har 
tillräcklig kunskap om förskollärares profession och nya utbildningsuppdrag 
vilket kan resultera i att professionen och barnens kompetenser förminskas. 
Skogstad representerar på så sätt skolans traditioner, skolbänksundervisning 
och han talar ur en skoldiskurs där han gör en tydlig markering mellan vad 
som bör företrädas i förskolan respektive skolan.  

Några kommentarer vi fått höra om vårt val av yrke är “vad ska förskolan 
med en egen läroplan till”? “Lågstadielärare uppskattar om ni bara lär barnen 
sociala regler och att sitta still” “3,5 års studier för att passa barn”? Vi 
misstänker att detta skillnadsskapande är en vanlig förekommande uppfatt-
ning, det vill säga att förskolan ska fokusera på lek och omsorg och låta 
skolan ta hand om undervisning och barns lärande. Det skapar en oro hos 
oss, vad de olika yrkesrollerna har för bild av varandras uppdrag och pro-
fession, då samverkan är av största vikt och barns faktiska rättighet. Vad 
uppfattar lågstadielärare själva att förskolan ska bidra barnen med? Hur kan 
vi skapa ett gott samarbete? Vi menar att förskolan-förskoleklass-skola i 
samverkan ska lägga grunden för barnens livslånga lärande och att förståel-
sen för varandras professioner är grundläggande i arbetet. Barnen har rätt till 
en skolform av hög kvalitet där välutbildad personal verkar och samverkar. 

Vårt uppdrag är enligt Läroplanen (Skolverket, 2016) att samarbeta i över-
gången från förskola till skola för att förbereda alla inblandade och skapa 
sammanhang. ”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med försko-
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leklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv” (Skolverket, 2016, s. 13). Ackesjö (2011) 
menar i sin licentiatstudie att detta görs bäst genom att utbyta kunskaper om 
varandras verksamheter samt att det krävs en förståelse och respekt för 
varandras yrken och uppdrag, vilket har visat sig vara svårt att uppnå i prakti-
ken. Samverkan och skolformer av god kvalité kräver yrkeskompetens och 
engagemang. Därför vill vi undersöka hur lågstadielärare uppfattar förskollä-
rarprofessionen och hur vi samverkar. Det menar vi är viktigt för att få syn på 
möjliga utvecklingsområden. I och med detta ges vi möjlighet att kunna bidra 
med ökad förståelse för varandras professioner och skapa goda förutsättningar 
till samverkan mellan skolformerna. Detta för att det ska fungera så bra som 
möjligt vilket är varje barns rättighet. Utan goda förutsättningar görs uppdra-
get svårare för professionerna vilket i sin tur påverkar barnens övergångar.  

1.1 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet redogörs för framväxten av förskolan, förskollärarutbild-
ningen och läroplanen samt samverkan mellan förskolan och skolan. Detta 
presenteras under fem underrubriker. Det är viktigt att belysa förskolans 
utveckling då den idag ingår i utbildningsväsendet och ska samverka med 
skolan. Innehållet beskriver hur verksamheten gått från socialdepartementet 
och barnpassning till utbildningsdepartementet och pedagogik. Idag är 
förskollärarutbildningen en egen utbildningsform och verksamheten har en 
egen läroplan att förhålla sig till. Riktlinjer beskriver hur lärare i förskolan, 
förskoleklass, skola och fritidshem ska samverka för att skapa kontinuitet 
och progression i barns lärande och utveckling.  

 1.1.1 Från barnpassning till pedagogik 

På arkivet Lärarnas Historia (2014) hittas information om förskolans upp-
komst och framväxt och det visar sig att den första barnkrubban startades i 
Stockholm år 1854. Verksamheten var en välgörenhetsinrättning till för 
barnpassning av barn till arbetande mödrar med en lägre status i samhället. 
Sjukvårdsutbildade kvinnor arbetade i barnkrubborna och de saknade kun-
skap om hur barn utvecklas. Därför fanns ingen pedagogisk inriktning i 
verksamheten utan syftade till att ge barnen tillsyn och omsorg. Ekonomisk 
brist var en komplexitet och hygien och rustning av lokaler blev åsidosatt. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att de Fröbelinspirerade 
barnträdgårdarna kom till år 1896 och var först ämnade för medel-och 
överklassbarn. Verksamheten finansierades av familjerna i form av avgifter 
och skulle fungera som ett komplement till hemmen. Barnen skulle fostras 
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för framtiden i en hemliknande miljö och fick ta del av vardagliga hushålls-
sysslor som en del i den pedagogiska praktiken. 
 
Fröbelinspirerad pedagogik innebär även att inta lekteorier och utforskande i 
barnens lärande och utveckling. Barnträdgården fick stor spridning och 
kommuner gick in med bidrag, detta gjorde att fler familjer fick tillgång 
verksamheten. År 1904 startade systrarna Ellen och Maria Moberg “Fröbel-
trädgården”, en folkbarnträdgård i Norrköping som även senare kallades för 
lekskola. Avsaknad av kvalitet i verksamheten blev startskottet för att 
systrarna senare, år 1909, grundade Fröbelinstitutet för att utbilda barnträd-
gårdsledarinnor under en 2-åring utbildning. Detta skedde under heldagar 
uppdelade av både teori och praktik halva dagen var. Utbildningen fanns 
även i Berlin och Köpenhamn dit många reste för att utbilda sig (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
 
Fram till 1930-talet fanns ingen förståelse från politiker eller stat för behovet 
av insatser för barn och det ifrågasattes flitigt. Det sågs snarare som ett 
övertramp på hemmets och familjen sysslor. År 1935 däremot slog Fröbel-
förbundet, med Ellen Moberg i spetsen fast en rad krav om vad som gällde 
angående ansvar för de små barnen. Kraven var bland annat på pedagogisk 
inriktning, statliga bidrag, godkända lokaler och utbildad personal. Detta har 
stor historisk betydelse för verksamhetens fortsatta utveckling. Nu utbildades 
lärarinnor istället för ledarinnor och det fanns krav på kompetens och en lång 
statlig utbildning. Förskollärare blir år 1955 den nya titeln på de som arbetar 
i verksamheten med tanke på barnens behov av att skapa, utforska och låta 
deras kreativitet och tänkande utvecklas (Lärarnas Historia, 2014).  

 1.1.2 Barnstugeutredningens betydelse för förskolan 

År 1962 började förskollärarutbildningen drivas i statlig regi. År 1972 kom 
betänkandet om Barnstugeutredningen, som blev riktlinjer för hur verksam-
heten skulle bedrivas och se ut i framtiden (Lärarnas Historia, 2014). 
Barnstugeutredning innehöll arbetsplaner som gav stor betydelse för både 
innehåll och utveckling i både verksamhet och förskollärarutbildningen. 
Därför präglades utbildningen under många år av kurslitteratur med koppling 
till barnstugeutredningen. En riktlinje var också att verksamheten skulle 
förankras i vetenskapligt tänkande hos förskollärare vilket skulle omsättas i 
praktiken. Kommunikation framhölls som ytterst viktigt i arbetet via en 
dialogpedagogik, vuxna och barn skulle samspela och individen sågs aktiv 
och självständig i sitt sökande efter kunskap och erfarenheter (Arvidsson 
m.fl., 2015, s. 17). I och med utredningen blev också förskola samlingsnam-
net för barnkrubba och barnträdgårdar då omsorg och pedagogik numera 
skulle integreras i en heldagsverksamhet. Förskoleverksamheten tog ny kurs 
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och nu började man systematiskt arbeta med förskolans uppbyggnad (Lärar-
nas Historia, 2014). Detta menar vi påvisar hur samhället, synen på pedago-
gik och verksamheten har förändrats över tid vilket också påverkar hur 
professionen och dess utbildning har kommit att utvecklas under åren. Vi 
förstår det som att förskolans framväxt ligger till grund för att samverkan 
mellan vuxna och barn i verksamheten ökat. Däremot ser vi inte att någon 
samverkan med skolan varit aktuell då förskolan under den här tiden ännu 
inte var en del i utbildningssystemet. Det är en intressant aspekt i vår studie 
om samverkan, läroplanen och professionen.  
 
Utbildningen för förskollärare blev år 1977 en högskoleutbildning och 
ökades från 2 år till en varaktighet på 2,5 år och kom nu att präglas av olika 
block; kommunikation, omvärldsorientering, praktik och pedagogik (Lärar-
nas Historia, 2014). År 1996 får förslaget om att ingå i svenska utbildnings-
systemet äntligen gehör. Ett förslag läggs år 1997 fram att förskoleklass-
skola och fritidshem ska ha en gemensam läroplan men att förskolan ska ha 
en egen och blir därmed en egen skolform i utbildningssystemet (Lärarnas 
Historia, 2014). År 1998 får förskolan sin första läroplan, Lpfö98 och går 
från socialdepartementets ledning till ledning av utbildningsdepartementet. 
 
Innan läroplanen Lpfö98 trädde i kraft så framställdes år 1985 det pedago-
giska programmet som en vägledning för det pedagogiska arbetet i försko-
lan. Programmet gav exempelvis riktlinjer i hur arbetet skulle ske, att verk-
samheten skulle anpassas efter särskilda behov och att personalen skulle 
anpassa innehåll och arbetssätt efter det individuella barnets utvecklingsnivå. 
Pedagogerna skulle även skapa en länk mellan förskola och hem. Program-
met beskrev hur miljö och material skulle anpassas efter behov och intressen 
hos barnen. Pedagogen skulle vara glad, varm och frikostig eftersom dessa 
kvaliteter skulle prägla verksamhetens miljö. Det betonades även att pedago-
gen skulle planera verksamheten, vara uppmärksam och flexibel i sitt arbete. 
Samma år som förskolan blir en egen skolform träder också Läroplanen för 
förskolan - Lpfö98 i kraft år 1998. I detta nya styrdokument ser punkterna 
annorlunda ut, man poängterar först och främst värdegrund som en grund för 
verksamheten att alltid arbeta utifrån. Det är nu förskolans kvalité som ska 
utvärderas snarare än barnens kompetenser, omdömen och resultat. Samver-
kan med övriga skolformer är nu en del av styrdokumentet och menar att 
lärarna skolformerna emellan ska utbyta erfarenheter av bland annat barnens 
uppmärksammade behov av stöd. Omsorg, fostran och lärande skulle bilda 
en helhet. Läroplanen medförde krav på verksamhetens ledarskap och 
verksamhetens kvalitet (Sheridan, Sandberg & Williams, 2015). 
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År 2001 startade en gemensam lärarutbildning på 3,5 år och innefattar nu 
även förskollärare. Utbildningen omfattade alltså lika många poäng, form 
och innehåll som grundskolans lärare. Idag har förskollärarutbildningen på 
3,5 år varit ett självständigt lärarprogram sedan år 2011 och präglas av 
förskolepedagogik, vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning 
(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
 
Förskolan har präglats av hemdiskursen, vilket innebär att verksamheten har 
hemliknande förhållanden. Miljön är mysig, inbjudande och barnen ska 
känna sig trygga likt i hemmet. Samtidigt är förskolan en institution och 
praktiken har idag blivit mer “skollik” och synen på förskolan har förändrats. 
I och med Lpfö98 har förskolan belagts med ansvar och riktlinjer och försko-
lan ses idag som första steget i barns skolgång och det livslånga lärandet. 
Markström (2014) lyfter en studie där de menar att förskollärare genom 
läroplanen fått nya tydligare strävansmål att uppnå. Studien hänvisar till 
dåliga skolresultat och menar att barnen ska rustas redan i förskolan för att i 
samverkan ge barnen de bästa förutsättningarna till att bli starka samhälls-
medborgare (Markström, 2014).  

 1.1.3 Förskolans läroplan revideras- samverkansmålet utvecklas  

Lpfö98 har genom åren reviderats och skillnader kring samverkan och 
övergångar mellan skolan, fritidshem och förskoleklass är tydliga. När 
citaten nedan jämförs kan olika markanta skillnader i riktlinjerna kring 
samverkan och övergångar utläsas, från år 1998 till år 2018. Vi vill med vår 
kursivering belysa viktiga förändrade formuleringar och begrepp. I den 
första utgåvan av läroplanen, år 1998 står det under rubriken samverkan med 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet följande: 
 

Förskolan	 ska	 sträva	 efter	 att	 nå	 ett	 förtroendefullt	 samarbete	med	
förskoleklassen,	skolan	och	fritidshemmet	för	att	stödja	barnens	allsi-
diga	 utveckling	 och	 lärande	 i	 ett	 långsiktigt	 perspektiv.	 Samarbetet	
skall	utgå	från	de	nationella	och	lokala	mål	och	riktlinjer	som	gäller	för	
respektive	verksamhet.	När	barnets	övergång	till	de	nya	verksamhet-
erna	närmar	sig	har	förskolan	den	särskilda	uppgiften	att	finna	former	
för	att	avrunda	och	avsluta	förskole	perioden.	Vid	övergången	till	nya	
verksamheter	skall	särskild	uppmärksamhet	ägnas	de	barn	som	behö-
ver	särskilt	stöd.	
			Riktlinjer:	
Arbetslaget	skall		

• utbyta	 kunskaper	 och	 erfarenheter	 med	 personalen	 i	 förskoleklass,	
skola	och	fritidshem	och	samverka	med	dem	samt	

• tillsammans	med	personal	i	förskoleklassen,	skolan	och	fritidshemmet	
uppmärksamma	varje	barns	behov	av	stöd	och	stimulans	(Skolverket,	
1998,	s.	12.	Vår	kursivering).	
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När läroplanen reviderades år 2010 tillades en riktlinje för förskollärare, 
nämligen att de skulle ansvara för “att samverkan sker med personalen i 
förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens övergång till dessa 
verksamheter” (Skolverket, 2010, s. 16). 
 
När läroplanen reviderades år 2016 skedde markanta ändringar gällande 
övergångar. De påvisar att förskollärare och lärare ska skapa sammanhang, 
kontinuitet och progression för barnens utveckling och lärande. Det ska ske i 
samverkan mellan skolformerna, istället som i den ursprungliga Lpfö98 där 
det står att förskolan ska avrunda och avsluta förskoleperioden. Det har även 
lagts till en punkt vad gäller att förbereda både barn och vårdnadshavare 
inför kommande övergång. Dessa riktlinjer gällande samverkan och över-
gångar står oförändrade i den nya reviderade läroplanen som träder i kraft 1 
juli 2019, detta påvisas i nedanstående citat i punkten om övergång och 
samverkan i läroplanen reviderad år 2018: 
 

Förskolan	ska	samverka	på	ett	förtroendefullt	sätt	med	förskoleklass-
en,	skolan	och	fritidshemmet	för	att	stödja	barnens	utveckling	och	lä-
rande	 i	 ett	 långsiktigt	 perspektiv.	 Inför	 övergångar	 ska	 de	 berörda	
skolformerna	och	 fritidshemmet	utbyta	kunskaper,	erfarenheter	samt	
information	om	 innehållet	 i	 utbildningen	 för	att	 skapa	 sammanhang,	
kontinuitet	och	progression	 i	barnens	utveckling	och	 lärande.	Det	ska	
även	finnas	samarbetsformer	som	syftar	till	att	förbereda	barnen	och	
deras	vårdnadshavare	inför	övergångar	från	förskolan	till	förskoleklas-
sen	och	fritidshemmet.	
Riktlinjer	
Förskollärare	ska	ansvara	för	att	

• i	samverkan	med	förskollärare	och	lärare	i	förskoleklassen,	skolan	och	
fritidshemmet,	 utbyta	 kunskaper	 och	 erfarenheter	 samt	 information	
om	 innehållet	 i	 utbildningen	 för	 att	 skapa	 sammanhang,	 kontinuitet	
och	progression	i	barnens	utveckling	och	lärande,	och	

• vid	övergångar	särskilt	uppmärksamma	barn	i	behov	av	särskilt	stöd	i	
sin	utveckling.	
Arbetslaget	ska	

• i	samverkan	med	förskollärare	och	lärare	i	förskoleklassen,	skolan	och	
fritidshemmet	 förbereda	 barnen	 och	 deras	 vårdnadshavare	 inför	
övergångar	(Skolverket,	2018	b,	s.	17.	Vår	kursivering).	

 
När vi tittar på hur läroplansmålet utvecklats kan vi se att det idag läggs stor 
vikt på samverkan mellan skolformerna till skillnad från år 1998 då fokus låg 
på att runda av och avsluta den egna verksamheten. Vi avläser att likt år 
1998 ska vi idag, år 2019, utbyta kunskaper och erfarenheter men dessutom 
skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och 
lärande. En slutsats vi drar är att läroplanens texts utveckling innebär att 
förskollärare och lågstadielärare behöver få förståelse för varandras uppdrag, 
olika traditioner samt professionerna för att ges förutsättningar för att uträtta 
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uppdraget. Vi tänker vidare att läroplanens revidering i och med samverkan 
också innebär ett bredare fokus på att skapa trygga barn. 

 1.1.4 Kännedom om varandras professioner 

Förskoleklassen var tidigare frivillig för barn att delta i men sedan hösten 
2018 har den övergått till att vara obligatorisk med en egen läroplan (Riks-
dagen, 2017). Det var tidigare ett dilemma för lärarna hur de skulle förhålla 
sig kring arbetet i förskoleklassen då den var en del av den obligatoriska 
skolans läroplan, men en frivillig skolform. Det var otydligt för lärarna vad 
som var uppdraget i förskoleklassen och hur de skulle arbeta så att skolfor-
men blev bästa möjliga övergång från förskolan till skolan. Förskoleklassen 
sågs som ett ingenmansland, en gränsmarkering mot de andra verksamheter-
na. Det var ett komplext arbete för lärarna att tillhöra skolan och samtidigt 
arbeta utifrån en annan skolform, förskolans traditioner. För att åstadkomma 
att förskolepedagogiken integreras i skolans pedagogik krävs det att de olika 
lärarkategorierna och skolformerna har god samverkan, vilket inte varit lätt 
(Ackesjö, 2011). Att förskoleklassen blir obligatorisk stärker elevernas rätt 
till utbildning och förskoleklassen får en viktig roll som en länk mellan 
förskola och grundskolan. Båda professionerna ska komplettera varandra och 
berikas med varandras kompetenser (Holmström, 2017). Vi menar att det 
finns en kunskapslucka och vill undersöka hur lågstadielärare uppfattar att vi 
på bästa sätt kan samverka i övergångarna. För att skapa kontinuitet och 
sammanhang behöver vi också veta i vilken grad lågstadielärare är insatta i 
förskollärarens profession så att vi kan mötas på vägen och tillgodose beho-
ven. Vi menar att professionerna idag saknar kunskap om varandras läropla-
ner och traditioner och vill därmed bidra med att fylla luckan. 
 
Gustaf Fridolin, Utbildningsminister fram till januari 2019, säger i en inter-
vju att ”Lärarutbildningen har sett olika ut under olika tider. De som utbildar 
sig till förskollärare idag, och även grundlärare, får läsa mycket mer läsför-
ståelse och även matematik än tidigare” (Holmström, 3 augusti 2017). Med 
citatet vill vi belysa dagens likhet mellan förskollärares och grundskollärares 
utbildning. 
 
Även om båda professionerna riktar sig till läs-, skriv- och matematiklärande 
ska det inte praktiseras likadant, men de ska tillsammans samverka i barnens 
övergångar och professionerna ska vara medvetna om varandras kompeten-
ser och uppdrag. Förskolan använder begreppet edu-care, vilket betyder att 
förskolan ska kombinera omsorgsuppdraget med utbildningsuppdraget och 
lägga grunden för ett livslångt lärande. Undervisning i förskolan ska dock 
inte ske under skol-lika former, utan i samspel med omgivningen och indivi-
der; både vuxna och barn under lek och lustfyllda former (Skolinspektionen, 
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2012). Med hjälp av skolinspektionens ord vill vi återigen betona att försko-
lan faktiskt praktiserar undervisning men att lika mycket vikt läggs på 
omsorgsuppdraget vilket bildar en helhet. Här vill vi visa att det är av vikt att 
båda professionerna känner till varandras uppdrag så att inga missförstånd 
sker professionerna emellan med tanke på rådande föreställningar om för-
skolan som skoldiskurs 
 
I den reviderade läroplanen (2018) för förskolan betonas att förskollärare 
ansvarar för att arbeta med normer och värden, omsorg, utveckling och 
lärande, barns delaktighet och inflytande, förskola och hem, övergång och 
samverkan, uppföljning, utvärdering och utveckling samt undervisningen. 
Undervisning är ett det nya begreppet som idag betonas i läroplanen (Skol-
verket, 2018). Sheridan, Sandberg och Williams (2015) menar att det är ett 
komplext arbete och ett stort ansvar, att förskollärares kompetenser, förhåll-
ningssätt samt arbetssätt är avgörande för att förskolan ska nå hög kvalitet. 
De menar att en likvärdig förskola med förskollärare som kan tillämpa 
läroplanen och som besitter goda kvaliteter för att lyfta varje individ så långt 
som möjligt är alla barns rättighet. För att återkoppla till vårt examensarbetes 
inledning menar vi att bilden av förskolan och dess uppdrag som en arena för 
lek i en trygg miljö är rättvis, däremot tycker vi oss se att undervisningsupp-
draget är missförstått. För att få rätsida på dessa uppfattningar vill vi under-
söka hur lågstadielärare uppfattar förskolans läroplan, förskollärarprofess-
ionen och hur skolformerna ska samverka. I och med undersökningen kan 
förutsättningar ges att fylla professionens kunskapsluckor kring just detta. 
 
Samtidigt som samhället förändras och utvecklas och läroplanen revideras så 
ställs det enligt Karlsson Lohmander (2014) högre och fler krav på pedago-
gisk kompetens. Kompetenser som förskollärare genererar under sina 3,5 års 
universitetsstudier. Han menar att ett lokal lärarutbildare under den verk-
samhetsförlagda utbildningen blir länken för reflektion av teori och praktik. 
Politiker i Riksdagen (2002) menar att förskollärares kompetens är värdefull 
och yrkeskåren ska tas på allvar. De trycker på vikten av att behöriga förs-
kollärare ska ha det pedagogiska ansvaret i förskolan precis som grundskol-
lärare ansvarar för utbildningen inom grundskolan. De menar vidare att 
annat vore kunskapsföraktande och ett slag mot lärarkåren. Politikerna 
poängterar att förskollärares arbete inte kan utföras av vem som helst. Det är 
en anledning till att förskollärarlegitimationen har införts som därmed också 
höjer professionens status (Riksdagen, 2002). 

 1.1.5 Samverkan mellan förskola och skola 

I en studie från Finland har vikten av samverkan mellan förskolan och skolan 
studerats. Studien visar att det är viktigt att professionerna erkänner varand-
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ras yrkesroller och kompetenser då nyckeln till framgång ligger i att skapa 
gemensamma överenskommelser angående utbildningsmiljön. Detta ska 
stödja barnens fortsatta lärande och engagemang och hjälpa till att upprätt-
hålla en känsla av samhörighet. Studien visar vidare att de olika profession-
erna bör slå sig ihop och skapa gemensamma band. Det är viktigt att de 
yrkesverksamma korsar gränser och inte tar varandra för givet samt att de är 
införstådda med varandras riktlinjer och mål. En slutsats av studien visar att 
våra yrkesprofessioner och institutioner vilar på våra olika utbildningar, 
historisk och kulturell grund vilket kan göra det krävande för de inblandade 
att samverka. Samverkan är inget som sker automatiskt utan något som 
kräver kunskap och något som vi alla behöver arbeta mera med (Karila & 
Rantavuori, 2014). Ackesjö (2011) menar att förskolan lär barnen och de 
begrepp som används ska vara relevanta för barnen här och nu, i den kontext 
de befinner sig i. Hon menar att lärandet i skolan oftast riktar sig på det 
lärarna vill att barnen ska ha kunskap om längre fram i livet. De ser lärandet 
i ett framtidsperspektiv och begrepp och färdigheter är målen, vilket gör 
lärandet dekontextualiserat. Olika traditioner som språkbruk, synsätt och 
seder för verksamheten samt olika sätt att se på lärande tillsammans med de 
olika skolformernas kulturer; miljö, regler, aktiviteter och beteenden kan 
bilda en gräns och där av göra samverkan komplex. Förskolan ses enligt 
Ackesjö som en verksamhet där varandet är fritt, lekfullt och inhämtande av 
livskunskap sker kontextualiserat, det vill säga det är ett lärande som är 
konkret kopplat till barnens vardag och miljö. Detta samtidigt som skolan 
har ett styrt arbetssätt med lektioner om ämneskunskap. Trots olikheter så 
behandlar både förskolan och grundskolans reviderade läroplaner (Skolver-
ket, 2018 a, b) samma punkt om samverkan/övergångar där de tydligt står att 
skolformerna ska utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra om 
utbildningen för att skapa kontinuitet, sammanhang och progression i bar-
nens utveckling och lärande.  
 
Övergångar mellan förskola och skola skiljer sig från fall till fall och detta 
beror på barngruppernas olikheter och att övergångarna därför hanteras 
olika. Det är också olika från kommun till kommun då lärares förutsättningar 
gällande arbetsmiljön ser olika ut. Tidigare har det setts till fördel att över-
gångarna skulle vara utdragna under en längre tid för att acklimatiseras. I 
dagsläget uppskattas det av barnen om de får en tydligare övergång då detta 
får dem att känna sig stora och ansvarstagande. En positiv övergång karakte-
riseras av en tydlig övergång där barnen får ta ansvar; barnen vill veta vad 
som gäller och olika ritualer vid avslut och början hjälper dem att stärka 
övergången till något positivt. För detta krävs att professionerna möts på en 
gemensam arena där de får förståelse för varandras verksamheter och före-
liggande kunskaper. Ofta förs ett trepartssamtal innan barnen går över i nästa 
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verksamhet där vårdnadshavare får tillfälle att ventilera med kommande och 
nuvarande lärare. Barnen brukar få göra besök i kommande verksamhet, 
leka, göra någon aktivitet, ställa frågor och så vidare. Kommuner borde 
framställa gemensamma riktlinjer för övergångar så det blir tydligt för alla 
inblandade vad som gäller och sker som då kan resultera i tydlighet, trygghet 
och struktur (Lumholdt, 2015). 

1.2 Begreppsdefinition 
Här definierar vi olika centrala begrepp som återkommer i studien. 
 
Samverkan- Enligt Svenska Akademiens ordböcker så innebär samverkans-
begreppet ett gemensamt handlande för ett visst syfte (2018). I vår studie 
kommer samverkan att användas som ett begrepp med betydelse i hur lärare i 
förskola-förskoleklass-skola gemensamt skapar sammanhang och kontinuitet 
verksamheterna emellan för barnens vidare trygghet, lärande och utveckling 
Detta genom att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra angående 
verksamheterna och utbildningen. 
 
Övergångar- På Svenska Akademiens ordböcker förklaras en övergång med 
att gå över från ett stadium eller tillstånd till ett annat som exempelvis från 
grundskola till gymnasiet (2018). I vår studie kommer begreppet ha samma 
betydelse och används för att beskriva barns förflyttningar mellan förskola-
förskoleklass-skola. 
 
Uppfattningar- Personligt sätt att betrakta och bedöma något (Svenska 
Akademien, 2018) 

1.3 Syfte 
Studien utgår från följande antaganden; att förskolan och skolan skiljer sig åt 
i kulturella traditioner. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om 
lågstadielärares uppfattningar angående samverkan mellan förskolan och 
skolan samt förskolläraryrkets profession. 

1.4 Frågeställningar 
● Hur uppfattar lågstadielärare att förskolan och skolan ska samverka i 

övergångarna? 
 

● Vilka uppfattningar har lågstadielärare om förskolans läroplan? 

● Vilka uppfattningar har lågstadielärare om förskollärarprofessionen?  



Samverkan	mellan	förskolan	och	skolan		 Tina	Dannberg	Höög,	Alexandra	Andersson	

11 

 

2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

I vår sökning har vi identifierat fyra forskningsområden som på olika sätt 
belyser och undersöker relationen mellan förskolan och skolan. Rubrikerna i 
kapitlet är sammanfattningar av innehållet framtagna för att göra det lätt att 
orientera sig i texten. Det är studier om yrkesprofessioner, uppfattningar av 
förskolans läroplan som en del av professionen, övergångar och samverkan i 
övergångar samt olika kulturella traditioner. Den tidigare forskningen är 
utvald för att så långt som möjligt undersöka vårt antagande och uppnå vårt 
syfte i att skapa en förståelse för varandras professioner i samverkan. 

2.1 Studier om yrkesprofessioner 

En studie har gjorts om hur förskollärarutbildningen ingått i en förändrings-
process och att professionen har lyfts. År 2001 läste lågstadielärare och 
förskollärare samma utbildning på universitetet och fick sedan samma 
behörighet att arbeta med barn både i förskoleverksamhet och lågstadiet. Det 
fanns inte någon spetskompetens inriktad på just den åldersgrupp som ingick 
i förskolans verksamhet då utbildningen snarare riktade sig mot skolans 
värld. Detta skapade en oro, att utbildningen inte var tillräcklig och att det 
inte skulle generera förskollärare då de nyblivna lärarna sökte sig till försko-
leklass eller lågstadiet. År 2011 kom en ny reform och förskollärarutbild-
ningen ändrades och utgår då från tre kunskapsområden; pedagogik, ämnes-
kunskaper samt verksamhetsförlagd utbildning. Yrkestiteln ändrades från 
lärare i tidiga år till förskollärare och utbildningen riktar sig nu mot de yngre 
barnen, 1-6 år. Det gav förskollärarna rätt förutsättningar för att arbeta med 
förskolans uppdrag som en del av utbildningssystemet där ämneskunskaper 
och andra kompetenser efterfrågas. Både utbildningen år 2001 och år 2011 
hade verksamhetsförlagd utbildningen men det som skiljde dem åt var att 
reformen år 2011 innebar att studenten hade en lokal lärarutbildare, en 
handledare. Studiens resultat visar att handledaren utgör en viktig länk för 
studenten mellan teori som studenten inhämtar på universitetet och praktik 
ute i verksamheten. Det är i denna länk där studenten reflekterar och “blir” 
förskollärare (Karlsson Lohmander, 2015). 
 
Hjort och Pramling (2014) har i sin studie intervjuat erfarna förskollärare 
och förskollärarstudenter om deras uppfattningar angående utbildningen och 
hur en förskollärare formeras genom både teori och praktik. Det framkom att 
informanterna ansåg att inte vem som helst kan göra arbetet i förskolan, det 
vore snarare konstigt. Att bli en professionell förskollärare handlar om en 
inre resa som sker hos individen. Förskollärarkompetens kommer i en 
kombination av teori och praktik, det vill säga en teoretiskt lagd grund som 
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återkopplas, upplevs, prövas och utvärderas på verksamhetsförlagd utbild-
ning tillsammans med erfarna förskollärare. Som blivande förskollärare 
präglas man under 3,5 år av olika teorier och erfarenheter. De ständiga 
utmaningar och upplevelser den blivande förskolläraren ställs inför öppnar 
dörrar för reflektioner och ger ytterligare erfarenheter. Dessa utvecklar en 
förskolläraridentitet och medför en inbyggd magkänsla som är unik för 
professionen. Det framgår att förskolan numera, sedan den nya utbildningen, 
är en unik skolform med särskild kunskapsbas och spetskompetens då 
lärandet i verksamheten är lek- och temabaserat. Denna särskilda kunskap 
om lärande är grundläggande och därför kan annan forskning visa på kom-
plexitet. En studie som Ackesjö (2018) gjort pekar på att barnen inte bara ska 
vara förberedda inför skolstarten utan även att skolan ska vara förberedd för 
barnen. Det handlar inte enbart om huruvida barnen besitter vissa kunskaper 
inför övergången till skolan utan skolan måste också anpassa sig till de 
individer som ska börja skolan. Detta är ett komplext arbete när förskollärare 
besitter spetskompetens på hur barnen tidigare lärt sig och förskoleklassen 
ska präglas av förskolans pedagogik och skolans läroplan, kultur och tradit-
ioner. Rätt förutsättningar och verktyg inför barnens skolstart är deras 
rättighet, därför är det av största vikt och vårt ansvar att vi som professioner 
samverkar med varandra. 

2.2 Studier om förskolans läroplan som en del av pro-
fessionen 

Ett annat forskningsområde vi funnit är studier om läroplaner och deras 
relation till yrkesstatus och kvalitet. Brodin och Renblad (2015) har i sin 
studie undersökt förskollärares, barnskötares och outbildad personals olika 
uppfattningar om förskolans läroplan samt hur pedagogerna använder läro-
planen för att nå hög kvalitet i verksamheten. De menar att det är viktigt att 
undersöka detta då förskolan ingår i utbildningssystemet och att läroplanens 
uppdrag skapar ett stort ansvar för de som arbetar i verksamheten. Systema-
tiskt kvalitetsarbete, dokumentation, ämneskunskaper och värden är en del 
av det som ska bilda en helhet. Det är ett komplext arbete. Studien trycker på 
tidigare forskning som påvisar vikten av utbildad personal i förskolan som 
kan tillgodogöra sig förskolans läroplan, dess uppdrag och strävansmål för 
att skapa en verksamhet av hög kvalitet. Förskolan är viktig för barns ut-
veckling och lärande. Om barnen får delta i en förskola av hög kvalitet så 
tillägnar dem sig en mängd olika färdigheter både kognitiva och sociala samt 
ett välbefinnande. Dessa faktorer gör att barnen exempelvis når längre när de 
börjar i skolan. Studien betonar att det är ytterst viktigt och barnens faktiska 
rättighet.  
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Studiens resultat visar att de flesta pedagogerna av de 111 stycken som 
deltog i undersökningen, anser att förskolans läroplan har höjt professionens 
status. 99 % var positiva till att förskolan har en egen läroplan och menar att 
den behövs med hänsyn till vilka fördelar den bidrar med i verksamheten. 92 
% anser att läroplanen stärker och förbättrar aktiviteterna, 87 % menar att 
den stödjer arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Överlag kan man utläsa 
av resultaten att majoriteten av pedagogerna ser positivt på läroplanen och 
betraktar den som ett verktyg för att förbättra kvaliteten i verksamheten samt 
öppnar upp för möjligheter. De menar att läroplanen hjälper dem att utveckla 
sin egen pedagogiska utveckling likaväl som institutionen. Det visade sig att 
de viktigaste framgångsfaktorerna för att öka kvaliteten var pedagogernas 
attityder till läroplanen (Brodin & Renblad, 2015). Herrlin, Frank och 
Ackesjö (2012) menar att genom läroplanens strävansmål ska barnen ges 
möjlighet att utveckla kunskaper inom matematik, naturvetenskap, teknik 
och språk. Med påbörjade kunskaper som dessa stimuleras barnen och ges en 
god förberedelse inför sin fortsatta skolgång. Därför påstår dem att barns 
tillgodogörande av ämneskunskaper idag inte endast kan ses som en angelä-
genhet för skolan. Tidigare forskning påvisar att förskoleklasslärarens 
uppdrag i och med detta försvåras och kan skapa dilemman i undervisningen. 
Herrlin, Frank och Ackesjö påstår även att debatten mellan institutionerna 
angående deras olika åsikter om hur barn lär och vad de ska lära har länge 
varit på agendan och förskoleklassens skulle riva dessa murar och bli en 
smidig övergång. Idag tycks det istället skapat ytterligare en gräns mellan 
skolformerna och förskoleklassen blir som en egen ö med egna traditioner. 

2.3 Studier om övergångar 
Komplexiteten i att skapa samsyn och kontinuitet i barns lärande mellan 
skolformerna kan skapa en krock mellan att antingen skolifiera förskoleverk-
samheten eller att verksamheten förskoleklass blir en egen ö mellan försko-
lan och skolan. Detta kan skapa problem när barnen sedan börjar årskurs ett 
då barnens kompetenser de redan besitter inte tas i beaktande då det inte 
finns någon gemensam plattform för professionerna att stå på och utgå från. 
Eftersom förskollärarna utgår ifrån förskolans läroplan som menar att vi ska 
ge barnen möjlighet att utveckla bland annat läs och skrivkompetens, men 
inte anger hur, bör en dialog med skolan föras då den fortsatta lärprocessen 
kommer att ske där. En medvetenhet om professionernas uppdrag och 
tillvägagångssätt måste ligga till grund för att bibehålla en kontinuitet i 
verksamheterna. Samhället i stort skapar gränser och markerar vad som är 
förskola och vad som är skola på “riktigt” hela tiden vilket skapar föreställ-
ningar och förväntningar på både barn, vårdnadshavare och lärarprofession-
erna. Gränsmarkeringarna bidrar till att barnen känner press att rekonstruera 
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sin identitet och de måste bli så kallade skolbarn. Barnen får vara med om ett 
kulturellt hopp, de måste anpassa sig till den nya miljön och dess regler 
vilket blir en utmaning för dem, de måste inhämta ny kunskap, nya kamrater 
och den nya kulturen. De går från äldst på förskolan och ser sig själva som 
kompetenta till att vara yngst på skolan och inser att de har mycket att lära. 
Övergången innebär andra möjligheter, förväntningar och nya känslor hos 
barnen som gör det viktigt för alla lärare att faktiskt skapa kontinuitet i 
samverkan. Det är en nyckelfaktor för att lösa samverkansdilemmat och 
skapa rätt förutsättningar för att barnen ska känna sig trygga i sitt fortsatta 
lärande. Meningen med studien är att erfara kunskap om hur barn upplever 
övergångarna tidigt mellan de olika skolformerna i skolsystemet. Resultat 
visar på att barnen hela tiden präglas av förväntningar på vad den kommande 
verksamheten har för krav på barnen. Detta skapar en skräckblandad förtjus-
ning. Spänning och längtan, men också oro och rädsla påverkar barnen till 
identitetsförändringar som sker och omkonstrueras hela tiden beroende på 
vilken kontext de befinner sig i. Det blivande skolbarnet samt det före detta 
förskolebarnet är exempel på barn som gör både motstånd till det som varit, 
de skapar en markering till sin nya identitet. De anpassar sig till det som är 
nu med förväntningar på det som komma skall (Ackesjö, 2013).  
 
Kontinuitet betyder olika ur olika perspektiv. Ur lärarnas perspektiv kan det 
betyda exempelvis organisationskontinuitet, den kulturella, den kommunika-
tiva eller läroplaner. Ur barnens perspektiv betyder det enligt Lumholdt 
(2015); den sociala kontinuiteten. Att tillgodose barnens sociala relationer, 
att de får med sig kamrater vid övergångar menar hon är viktigt för att skapa 
en känsla av Kasam; en känsla av sammanhang. Hon förklarar det med att 
tillvaron behöver vara begriplig och strukturerad för att förstå vad som 
händer, den måste vara hanterbar och barnen måste känna att det de gör är 
meningsfullt. När barnen är väl förberedda och medvetna om vad som ska 
ske och varför så infinner sig känslan av sammanhang vilket är ytterst viktigt 
för hur de hanterar utmaningar och möjligheter. Det är ytterst viktigt att 
barnens behov och viljor tillgodoses för att ha bästa möjliga utgångspunkt i 
samverkan mellan skolformerna. Trygga barn som tas på allvar genererar 
goda effekter både på kort och lång sikt. När barnen begriper vad som 
händer och har vuxna som ger dem rätt redskap att förbereda sig med kan de 
hantera det som sker. Därför är det viktigt att professionerna har en god 
dialog och har en samsyn på vad för redskap barnen kan behöva. 
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2.4 Studier om samverkan i övergångar samt olika 
kulturella traditioner 

Studier i Portugal har enligt Santos (2015) visat att samverkan i övergångar-
na mellan förskolan och skolan utgör en viktig faktor i barns lärande och 
utveckling. Inlärningen på förskolenivå skapar förutsättningar för det kom-
mande lärandet på nästa nivå, här förskoleklass. Hon menar att de vuxna 
genom interaktion med barnen har stor inverkan på deras skolgång och att 
denna påverkan börjar redan innan lågstadiet i förskolans sociala kontext. 
Barn kommer idag till förskolan med andra kunskaper och kompetenser än 
tidigare som en konsekvens av samhällets utveckling. Detta tillsammans med 
förskolans läroplan som betonar vikten av ämneskunskaper som exempelvis 
språk, matematik och naturkunskap samt hur lärarna arbetar är avgörande för 
barnens framtida skolresultat. Samverkan är alltså av största angelägenhet 
för alla inblandade för att skapa rätt förutsättningar för varje barns lärande. 
Detta menar Santos kan vara svårt då lågstadielärare arbetar formellt och 
strukturerat medan förskollärare arbetar lekfullt och informellt vilket blir en 
markant skillnad mellan professionerna och deras arbetssätt. Samma svårig-
het beskriver Ackesjö (2011) existerar i det svenska skolväsendet, då pro-
fessionerna arbetar utifrån olika traditioner vilket utgör en skillnad på arbets-
sätt. 
 
Santos (2015) studie visar att lågstadielärare anser att barn ska lära sig 
ämneskunskaper först när de börjar skolan där den vuxna är den som har 
kunskap som ska överföras till barnet. Förskollärarna i studien har en annan 
syn som menar att barnens intressen och behov ska tas tillvara på och sätta 
dem i fokus. Förskollärarna menar att förskolan ska väcka barnens lärande 
och tidigt introducera dem för skriftligt material samt att skapa främjande 
lärandemiljöer där barnen har möjligheten att få kontakt med olika ämnes-
områden. Förskollärarnas perspektiv poängterar barnets kontextualiserande 
användning av sina nyfikna kompetenser. I förskolan arbetas det också 
närmare med läs- och skrivutveckling då olika aktiviteter låter upptäckten av 
skrivandets funktion stimuleras. Santos betonar motsättningarna mellan 
professionerna och deras olika traditioner på hur man lär ut och lär in. Den 
pedagogiska praktiken, de olika utbildningarna, de olika läroplanerna samt 
traditioner sätter en kil i samverkan enligt Santos. Santos menar vidare att 
läroplanerna påvisar att samverkan i övergångarna mellan skolformerna ska 
ske för att underlätta och skapa sammanhang för ett fortsatt lärande. Dessa 
riktlinjer genomsyrar även förskolans läroplan i Sverige (Skolverket, 2018). 
Det har däremot visat sig finnas övergångsproblem mellan skolformerna som 
en följd av brist på samverkan, exempelvis att man missar barns sociala, 
kognitiva och fysiska behov. Santos (2015) trycker på vikten av att skapa 
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närhet och kontinuitet i samverkan där kunskap utbyts, men istället ses 
resultat som visar diskontinuitet mellan skolformerna. Santos menar att detta 
beror på förskollärarnas och lågstadielärares olika utbildningar och den 
tradition av hur professionerna uppfattar sin roll, att det får konsekvenser vad 
gäller arbetsmetoder. Studien påvisar även att förskolan är verksamheten 
som arbetar mest aktivt med övergångsprocessen men att arbetet är långt 
ifrån optimalt. Däremot uppfattar lågstadielärare processen som viktig och 
genomför vissa aktiviteter som att barnen i förskolan får besöka skolan. 
Dock saknas det kontinuitet i aktiviteterna och processen behöver sträcka sig 
längre än till enstaka besök. Santos beskriver hur samverkan kan utvecklas 
genom gradvis förberedelse av barn och deras familjer, samtal mellan 
professionerna om olika förväntningar och läroplanerna samt att upprätthålla 
en omfattande kommunikationsprocess bland alla involverade. Denna 
samverkan bör enligt Santos upprätthållas för att lärare, barn och vårdnads-
havare har olika perspektiv, förväntningar och erfarenheter på övergången 
som påverkar hur övergångsprocessen realiseras. 
 
I Santos (2015) studie fick förskollärare och lågstadielärare frågan om 
huruvida det är viktigt att läsa och skriva redan i förskolan. Alla fem förskol-
lärare och fyra av fem lågstadielärare ansåg att det är betydelsefullt för 
barnen att påbörja läs-och skrivprocessen redan i så pass låg ålder för att 
främja det fortsatta lärandet. Lågstadieläraren som satte sig emot ansåg att 
läsa och skriva inte var något för en förskollärare att satsa på, men kunde 
heller inte motivera sin åsikt. Senare i intervjun framkom det att uttalandet 
grundades i okunskap då läraren inte hade någon inblick i förskolans verk-
samhet. Någon lågstadielärare uttryckte att man ska språka med barnen och 
skriva något enstaka ord samt lära barnen att känna igen sitt namn, men inte 
arbeta aktivt med läs och skrivutveckling. Läraren ansåg att skolan ska 
arbeta med att utveckla barnets fonologiska medvetenhet och att skolan är en 
given startpunkt för lärande av kunskapsämnen. För att komma över hinder i 
samverkan trycker Santos på att båda läraryrken måste bli medvetna om 
varandras professioner och verksamheter. Alla förskollärare i studien ansåg 
det meningsfullt att arbeta med ämneskunskaper och samverka inför över-
gångar medan 40 % av lågstadielärarna inte såg det som meningsfullt, då de 
menade att vissa barn inte ens går i förskolan och att ämneskunskaper ska 
inhämtas först i årskurs 1. Positivt är att 60 % såg kompetensutvecklingen i 
förskolan som bra och något som underlättar barns fortsatta lärande i skolan. 
Enligt Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) ska förskolan och skolan bygga 
broar mellan läroplanerna, där förskoleklassen ska ta vid barns lärande och 
utveckling. Genom dessa broar är meningen att förskoleklassens innehåll ska 
växa fram. Barn som går i förskolan har redan tillgodosett sig en god grund 
för framtida lärande genom exempelvis läs, skriv och matematikutveckling. 



Samverkan	mellan	förskolan	och	skolan		 Tina	Dannberg	Höög,	Alexandra	Andersson	

17 

 

Förskolan ska väcka barns lust att lära, om detta uppdrag inte tas på allvar så 
ställs förskoleklassens lärare inför svåra utmaningar. 
 
Som ett resultat av de olika forskningsartiklarna har vi kommit fram till att 
svårigheten med samverkan verkar grunda sig i att skolformerna präglas av 
olika traditioner och kulturer, vilket innebär att professionerna har olika 
förhållnings-och arbetssätt i verksamheterna. En annan slutsats av forsk-
ningsgenomgången är att studierna poängterar vikten av kunskap om varand-
ras professioner och insyn i varandras uppdrag. För att återvända till vårt 
syfte innebär det att slutsatsen borde vara en förutsättning för vidare samver-
kan. 
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3 TEORI 

I teorikapitlet förklaras den sociokulturella teorin och hur den genomsyrar 
vår studie. Teorin hjälper oss att klargöra grundsynen på kunskapen vår 
studie avser att generera samt att den i analysen bidrar med förståelse av 
resultatet utifrån teorins relevanta begrepp. Kapitlets tre underrubriker 
sammanfattar dels hur Vygotskij menar att teorin präglar individer. De 
sammanfattar också hur fysiska och psykiska redskap används för att i 
interaktion med andra hantera och förstå omvärlden samt hur språket an-
vänds som en primär länk. Poängen med underrubrikerna är att tydliggöra 
vad som är relevant till vår studie. 

3.1 Sociokulturell teori som grundsyn och metodansats 
Vi vill använda oss av den sociokulturella teorin som utgångspunkt i vår 
studie för att få förståelse om hur lågstadielärare uppfattar samverkan och 
förskollärarprofessionen. Teorin handlar enligt Säljö (2015) om hur vi bidrar 
varandra med erfarenheter och kunskap i kommunikation samt hur männi-
skors interaktion med olika artefakter påverkar vår omvärld. Därför menar vi 
att det teoretiska perspektivet utgör en god grund att stå på i analysen av hur 
lågstadielärare och förskollärare hanterar samverkan i övergångar samt hur 
professionen uppfattas. Teorin kan vara användbar även metodologiskt i 
analysen av begrepp och intervjuer. Genom att närmare undersöka olika 
konstruktioner som samverkan, övergångar och profession kan vi skapa 
mening i tillblivandet genom att titta på Vygotskijs olika begrepp. Exempel-
vis artefakt, språk, kommunikation, skapa mening, närmaste utvecklingszo-
nen samt samspel. Med att skapa mening tänker vi; att genom kommunikat-
ionen som en process ta de olika lärarnas åsikter och yttranden för att utbyta 
erfarenheter och förståelse mellan varandra, där ett meningsskapande av 
varandras bidrag sker inom individen. Här relaterar vi till den närmaste 
utvecklingszonen, att vi i intervjuerna kan utläsa hur lärarna lånar kompetens 
av varandra för att ta till sig nya erfarenheter och kunskaper om verksamhet-
erna. Vi menar att detta är en resa lärarna gör, genom periferin och in i 
centrum. Vi är intresserade av det gemensamma samtalet, diskussionerna, 
förhandlandet och meningsskapandet. Därför passar gruppintervjuer bra in 
för att få en intersubjektiv förståelse för ämnena, det vill säga att lärarna 
delar sina uppfattningar med varandra. 
 
Lärarna kan tänkas ha olika utbildningar, olika lång erfarenhet av yrket och 
kan komma från olika traditioner. Dessa erfarenheter, psykiska redskap, 
påverkar lärarnas bild och uppfattning om hur samverkan enligt dem ska se 
ut. Detta kommer således att påverka vad för svar som ges i våra intervjuer. 
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Vi kommer att utföra intervjuerna i grupp vilket innebär konstruktioner av 
olika erfarenheter och kunskaper i samma rum. När vi använder det socio-
kulturella perspektivet som metodansats kommer vi titta på hur de kommu-
nicerar, vad det finns i de olika sociala konstruktionerna och hur kunskapen 
konstrueras. Genom att studera samspelet och kommunikationen mellan 
informanterna kan vi sätta oss in i de olika perspektiven och sätta oss in i vad 
de uttrycker. Detta menar Vygotskij (Säljö, 2015) innebär att vi upprätthåller 
intersubjektivitet, att vi lär av varandra och delar en förståelse för varandras 
intentioner.  
 
För att få reda på vad som krävs för att de olika yrkesgrupperna ska förstå 
varandra menar vi att var och en måste ta sig in i och förstå sammanhanget 
och för att göra detta krävs hjälp i form av artefakter och kommunikation 
med andra människor. Med artefakter menar vi i vår studie förskolans 
respektive skolans läroplan. Vi menar att både den fysiska artefakten läro-
planen och de psykiska redskap som den teoretiska utbildningen ger är ett 
stöd åt lärarna och rustar dem för att hantera situationer i sitt yrke. Det är 
enligt Säljö (2015) viktigt att professionerna är grundligt insatta i verksam-
heternas särskilda medierande redskap.  
 
“Genom kommunikation av erfarenheter kan ett socialt eller kollektivt minne 
byggas upp som en gemensam resurs för en grupp eller ett samhälle” (Säljö, 
2015, s.89). Med citatet vill vi påvisa att vår studies resultat med hjälp av 
analys utifrån den sociokulturella teorin kan bidra till förskollärares och 
lågstadielärares förståelse för varandras professioner och uppdrag för att 
stärka samverkan. Vi menar att utbytet av erfarenheter och kulturella tradit-
ioner i verksamheternas sociala konstruktion skapar mening och samman-
hang i samverkan med hjälp av språket och läroplanerna som redskap. 
Lärarna skapar alltså kulturella sammanhang i interaktion med varandra. 

 3.1.1 Sociokulturell teori enligt Vygotskij 

Vygotskij (Säljö, 2015) menar att vi alla präglas av olika kulturell bakgrund 
och kommer med olika traditioner i våra ryggsäckar. När individer kommu-
nicerar sina erfarenheter med andra människor i en grupp blir omgivningen 
bekant med nya kunskaper. Vår omvärld omskapas alltså i interaktionen med 
varandra och vi som, kommunicerande, tänkande och kännande individer 
formas ständigt om och konstruerar ny kunskap. Språket som redskap menar 
Vygotskij är en nyckel till kunskapsutveckling.  
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 3.1.2 Fysiska och psykiska redskap 

Redskap är enligt Vygotskij ett nyckelbegrepp inom det sociokulturella 
perspektivet. Fysiska redskap använder människan för att uppnå och tillägna 
sig kunskaper som inte kunnat uppnås av människans naturgivna förmågor. 
Ett exempel är när vi skriver, pappret och pennan är här förutsättande red-
skap som medierar vår handling. Dessa fysiska redskap kan alternativt 
benämnas som instrument som människan är beroende av och behöver för att 
utföra/mediera en handling. De fysiska redskapen kallas för artefakter, 
föremål tillverkade av människan. Artefakterna som människan förmår att 
skapa förändrar relationen till omvärlden. Vi är beroende av psykiska red-
skap, såsom språk och begrepp som människan använder för att tänka, 
kommunicera och agera med. Formler, begrepp, klassifikationer och siffer-
system är exempel på psykiska redskap som människan använder sig av för 
att analysera, kommunicera och beskriva världen. Människan medierar sina 
psykiska redskap när man tar hjälp av memorerad kunskap för att utföra en 
handling, förstå eller minnas. Att ta till sig kunskap och göra den till sin 
egen; appropriera, då fylls en mental verktygslåda med memorerad kunskap 
som människan sedan plockar fram i interaktionen med andra (Säljö, 2015). 

 3.1.3 Språket som viktigt redskap 

Språket är det viktigaste redskapet då kommunikation sker mellan människor 
och inom människor och blir en länk mellan individen och samhället. Först 
kommunicerar vi i det sociala och sedan tar vi kommunikationen till vårt inre 
där en psykologisk utveckling sker, detta beskriver vad den sociokulturella 
teorin om lärande och utveckling bygger på. Vygotskij har myntat begreppet 
den närmaste utvecklingszonen vilket han förklarade med att det en individ 
behärskar idag kan hen med rätt stöd klara ensam imorgon. Att i olika 
aktiviteter låna kompetens av någon med mer kunskap, detta är något som 
sker hela livet i sociokulturella färdigheter (Säljö, 2015).  
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4 METOD 

När vi påbörjade vårt examensarbete hade vi intresset inriktat på hur olika 
professioner i förskola och skola på bästa sätt kan samverka. Vi hade ett 
antagande om att förskolan och skolan kulturellt skiljer sig åt. Vi misstänkte 
att skillnaden satte käppar i hjulet för samverkan samt skapade missförstånd 
professionerna emellan. Eftersom det undersöks om ett antagande stämmer 
menar Bryman (2009) att en deduktiv ansats har tagits. Vi tog utgångspunkt i 
våra misstankar grundade i rådande skoldiskurs om förskolan. Vi antog att 
genom att undersöka lågstadielärares uppfattningar om samverkan, över-
gångar, läroplanen och yrkesprofessioner kan ges förutsättningar för att bidra 
med kunskap om hur vi kan lyfta varandra och barnen i samverkan. Då det 
var lågstadielärares perspektiv vi ville undersöka så ansåg vi att en semi-
strukturerad intervju var bästa tillvägagångssätt för att nå vårt syfte. Vi 
beslutade om att inta ett sociokulturellt perspektiv som både teoretisk ut-
gångspunkt och metodansats. I den här delen kommer vi utförligt att besk-
riva vårt urval av deltagare, val av datainsamlingsmetod, på vilket sätt vi 
genomfört vår studie, analysmetod, reliabilitet/validitet samt hur vi har 
genomfört studien enligt de forskningsetiska principer som ska följas i ett 
examensarbete. 

4.1 Urval och Deltagare 

I kvalitativa metoder bör man strategiskt välja ut sina informanter. Forskaren 
ska ha målgrupp klar för sig för att sedan välja ut vilka personer som ska 
ingå i studien. Urvalet av informanter i en kvalitativ studie ska inte vara 
representativ utan ändamålsenlig. Ett homogent urval, deltagare med samma 
centrala kännetecken är en flitigt använd urvalsstrategi för gruppintervjuer. 
Då informanterna lättare öppnar upp sig och delar sina tankar med dem som 
de kan relatera till i ämnet (Christoferssen & Johannessen, 2015). För vår del 
innebar detta att vi valde ut deltagare verksamma i lågstadiet som gemen-
samt centralt kännetecken. Detta för att de i en gruppintervju lättare skulle 
kunna relatera till studiens syfte samt delta aktivt i diskussionen.  
 
Våra kriterier i urvalet av deltagare var att informanterna skulle vara an-
ställda och verksamma i förskoleklass eller lågstadiet. För att få tag på 
informanter verksamma i de årskurser vi eftersökte tog vi kontakt med 
rektorer för olika skolor i en utvald mindre kommun i Mellansverige. Kom-
mun och skolor valdes ut av bekvämlighetsskäl, för att de var lättillgängliga.  
Vi mailade rektorerna och fick snabb återkoppling. De gav sitt samtycke till 
intervjuer av deras personal och bifogade mailet vidare till berörda lärare i 
årskurserna; förskoleklass-3. Vi fick snabbt intresserade delta-
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gare/informanter från 3 olika skolor i kommunen och då uppstod ett pussel 
av tidsbokning. Det resulterade i 8 stycken informanter. Deltagarna är 
yrkesverksamma med olika slags utbildning som barnskötare, förskollärare, 
fritids-och förskoleklasslärare, grundskollärare och lågstadielärare med olika 
lång livs- och yrkeserfarenhet. Vi var positiva till att ha informanter med 
olika utbildningar verksamma i olika skolor för att få en bredare bild av vårt 
fenomen. Utbildning, ålder och yrkesverksam tid hade för vår studie ingen 
betydelse då det endast var verksamma lärares uppfattningar vi ville åt 
eftersom det i dagens samhälle är stor variation i personalens bakgrund. Vi 
valde gruppintervju med två deltagare i varje grupp och enligt Bryman 
(2009) innehåller oftast en grupp fler än två deltagare. Detta för att upp-
muntra till diskussioner kring uppfattningar samt att intervjuaren skapar en 
förståelse kring varför ett fenomen uppfattas på ett visst sätt. Bryman menar 
vidare att det finns nackdelar med gruppintervju som exempelvis att delta-
garna talar i mun på varandra och att det blir mer att transkribera vilket är 
tidskrävande. Huvudsaken för oss med ett lägre urval informanter i grupp om 
två var för att skapa en tryggare atmosfär för informanten, kunna få mer tid, 
lättare transkribering, fylligare svar och kvalitet i intervjuerna. Eftersom vi 
använde oss av en gruppintervju istället för en enskild hjälpte det oss ta del 
av diskussioner som uppstod och vi kunde då se hur lärarna skapade kultu-
rella sammanhang, förståelse och mening. I gruppintervjuer fick lärarna 
uttrycka sina tankar, de fick gehör, blev ifrågasatta vilket kunde utmana dem 
men skapade också förståelse för varandras kulturella uppfattningar. 

4.2 Datainsamlingsmetod 
För att få reda på vad lågstadielärare har för uppfattningar om samverkan i 
övergångarna mellan skolformerna samt förskollärarprofessionen använde vi 
oss av en semi-strukturerad intervju. Bryman (2009) menar att en i semi-
strukturerad intervju faller tyngdpunkten och intresset på den intervjuades 
uppfattningar och synsätt på ett visst fenomen. Det är eftersträvansvärt att 
låta intervjun röra sig i olika riktningar då det är informantens uppfattningar 
och synsätt som ska stå i fokus. I en semi-strukturerad intervju utgår man 
från ett frågeschema, en så kallad intervjuguide med specifika teman som 
ska beröras. Frågorna inom temat är inte så strukturerade, behöver inte 
komma i kronologisk ordning samt att det finns utrymme för uppföljnings-
frågor, detta gör intervjun flexibel och genererar detaljerade och fylligare 
svar. För oss innebar det konkret att vi kunde samla in lärarnas breddade 
uppfattningar och åsikter i en relativt fri atmosfär samtidigt som vi hade en 
grundstruktur som gjorde att vi fick svar på våra frågor. 
 
Vi utformade en intervjuguide (bilaga 1) med frågor som berörde 5 huvud-
områden som skulle ge svar på våra frågeställningar för att uppnå vårt syfte; 
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1. Bakgrundsfrågor 2. Samverkan 3. Överlämningar 4. Förskollärarprofess-
ionen 5. Läroplanen. Guiden avslutades med en punkt för övriga tillägg. Vi 
började med bakgrundsfrågor för att precis som Bryman (2009) skriver så 
lägger det en viktig grund i att man ska kunna sätta sig in i informantens svar 
i ett sammanhang samt skapa en trygg relation. Christoferssen och Johannes-
sen (2015) betonar vikten av att skapa tillit och en trygg relation med infor-
manten för att kvaliteten på informationen ska bli högre. Vidare formulerade 
vi frågor för att täcka alla våra teman för att kunna besvara våra frågeställ-
ningar, men precis som Bryman (2009) skriver är det viktigt att frågorna 
ställs utifrån informanternas perspektiv då det är utifrån deras uppfattningar 
vi vill besvara våra frågeställningar. Under samtalet bekräftade vi informan-
terna genom kroppsspråk, följdfrågor och visade stort intresse för deras svar 
och berättelser. Som avslutning frågade vi om det fanns något de ville 
tillägga, detta för att enligt Christoferssen och Johannessen (2015) avsluta 
korrekt. En korrekt avslutning innebär bland annat att informanten ges chans 
att reda ut oklarheter eller om det finns något de vill tillägga men inte fått 
chansen, för att inte lämna någon efteråt med en dålig känsla. 
 
Vi menar att med våra frågor där det inte finns färdiga svarsalternativ ger 
informanterna möjlighet till att prata fritt och ge sitt fullständiga svar vilket 
genererar ett fylligare kunskapsbidrag. Christoffersen och Johannessen 
(2015) anser att en intervjuguide, en viss standardisering av intervjun bidrar 
till att underlätta struktureringen av svaren i analysen samt att man hela tiden 
har ett fast fokus att återgå till under själva intervjun. I och med att vi gett 
deltagarna fritt utrymme att diskutera men samtidigt haft våra fem huvudom-
råden att utgå ifrån och återkomma till, blev analysen av våra intervjusvar 
lättare att strukturera. Under varje huvudområde utformade vi följdfrågor att 
ha till hands om samtalen stagnerade eller tog irrelevanta riktningar för att få 
svar på våra frågeställningar. Frågorna formulerade vi för att komma åt deras 
egna uppfattningar, inte samhällsgenerella bilder eller Ja- och Nej svar. 

4.3 Genomförande 
Efter urvalet, 2 veckor innan intervjuerna skulle ske fick intervjupersonerna 
ta del av instruktioner gällande hur samtalen skulle gå till. Vi gjorde detta 
genom personliga besök på samtliga skolor. Vi presenterade oss och gav 
lärarna en bild av oss som skulle genomföra studien. Alla deltagare fick 
skriva på en varsin samtyckesblankett (bilaga 2) som sedan lämnades in på 
Karlstads Universitet för inskanning. Informanterna fick behålla ett varsitt 
informationsblad (bilaga 3). Tidsbokning för intervjuerna skedde via mail-
kontakt. Vi bad dem gruppera sig två och två inom skolorna för att de skulle 
känna sig trygga under intervjun. Till sist resulterade alltsamman i 4 inter-
vjusamtal. Dagarna innan det var dags för intervjuerna så utfördes en pilotin-
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tervju för att testköra vår intervjuguide. Därefter kunde frågorna redigeras 
till det bättre.  
 
Alla intervjuer som ingår i studien hölls sedan under samma vecka, en på 
måndagen, två på tisdagen och en på torsdagen. Varje intervju var tänkt att 
pågå i 45 minuter, men diskussionerna flödade så att alla intervjuer drog 
över tiden och pågick slutligen i en timma. Lärarna fick själva bestämma 
plats och intervjun utfördes på berörda skolor, i en ostörd men för dem trygg 
miljö. Samtalen utfördes vid runda bord vilket bidrog till att alla inkludera-
des och ingen fick någon slags maktposition och stämningen var vid alla 
samtal avslappnad. För att inte missa något viktigt uttalande utfördes inter-
vjun av en av oss med en intervjuguide samtidigt som alltsammans noggrant 
dokumenterades av den andra i bakgrunden. Detta gjordes klart för infor-
manterna från start så att ingen kände sig obekväm. Att vi var på plats båda 
två gav oss dels förutsättning att vara närvarande som intervjuledare samt att 
inget svar missades att antecknas. Vår roll under intervjun var att ställa 
frågor, hålla oss i bakgrunden men ändå vara ansvariga för att diskussioner 
skulle upprätthållas. Vi visade alla informanter respekt och såg hela tiden till 
att alla de fick säga sitt, lyssna på varandra och att allas åsikter lyftes. Vi 
fann det intressant hur informanterna som individer höll med varandra eller 
visade på olika uppfattningar och hur de tillsammans konstruerade förståelse 
och mening för ämnet. Efter intervjun hade vi varandra att bolla tankar med 
eftersom vi båda varit närvarande. Likaväl hade en ljudupptagning kunnat 
vara på sin plats, men av formella skäl och regler att förhålla sig till angå-
ende diktafon och lagringsminne ansåg vi metoden problematisk att utföra 
korrekt. Efter samtalen tackades lärarna för deras medverkan och allt materi-
al transkriberades i cirka 18 dataskrivna sidor där skolor och namn gjordes 
fiktiva. Vi letade efter teman i innehållet och sammanställde ett resultat som 
gav svar på våra frågeställningar följt av analys för att upptäcka relevanta 
begrepp kopplade till den sociokulturella teorin.  

4.4 Databearbetning 
När vi hade intervjuat alla deltagare så satte vi oss och transkriberade allt 
material vilket resulterade i cirka 18 dataskrivna sidor. Vi utgick från an-
teckningarna som vi gjorde på plats under gruppintervjuerna och renskrev 
noggrant ord för ord. Vi delade sedan upp intervjusvaren efter olika åter-
kommande liknande ord och begrepp som vi kategoriserade i olika teman för 
att hitta likheter och skillnader i uppfattningarna. Detta gjorde vi genom att 
skriva ut texten, läste den flera gånger, färgmarkerade utifrån olika upptäckta 
teman. I konversationerna såg vi hur lärarna delvis höll med varandra och 
delvis hade olika uppfattningar men hur de tillsammans enades och skapade 
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mening utifrån deras individuella kulturella kontext. I analysen hade vi hela 
tiden med oss den sociokulturella teorin. All personlig data avidentifierades. 
Resultatet har vi skrivit fram utifrån olika teman som stämmer överens med 
våra frågeställningar för att uppnå vårt syfte. Vi använder oss av konversat-
ioner i resultatdelen för att synliggöra hur lärarna förhandlar genom kommu-
nikation och hur de konstruerar förståelse och en gemensam mening. Vi 
använder även citat för att lyfta och styrka vissa uppfattningar. Vi tog hjälp 
av Vygotskijs centrala begrepp för att analysera intervjuerna och fick en bild 
av hur lärarna ser på de olika huvudområdena. Det fick oss att få en bredare 
förståelse, större kunskap och därmed skapades mening, en resa in i ett 
sammanhang, ett gemensamt centrum.  

4.5 Reliabilitet och Validitet 

Begreppet validitet beskriver Bryman (2009) som giltigheten, hur “rätt” det 
man avser att undersöka är. Studiens resultat täcker undersökningens område 
då vi har fått svar på våra frågeställningar och uppnått vårt syfte. Eftersom vi 
hade en semi-strukturerad intervju som metod var det viktigt att rätt frågor 
ställdes, så att svaren vi fick verkligen svarade på det vår studie hade för 
avsikt att undersöka. Vi menar att resultatet bidragit till en tydlig bild av hur 
lärarna uppfattar fenomenen. Det var viktigt att vi inte ställde för generella 
frågor om uppfattningar exempelvis; Vad är samverkan? Då kunde resultatet 
blivit av låg validitet eftersom det inte kunnat ge svar på just det vi under-
sökte. Därför hade vi i vår intervjuguide spetsat frågor i olika områden och 
frågade lärarna direkt exempelvis; Vad är samverkan för Dig? Detta för att 
se till att svaren berörde det vi syftade till att undersöka och gav på så sätt en 
högre validitet. Vi stärker även validiteten med illustrerande citat i resultat-
delen som påvisar vad som lyfts fram och sagts under intervjuerna. 
 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) skriver att om validiteten mäter vad så 
mäter reliabiliteten hur. De menar att reliabilitet innebär hur noggrant och 
skickligt man genomför sin undersökning, alltså hur tillförlitlig den är. 
Resultatet hänger på hur intervjun är genomförd, är det inte skickligt så blir 
det ett felaktigt resultat, så även om vi mäter det vi avsett så kan det falla på 
hur vi hanterar data. Fejes och Thornberg (2015) beskriver reflexivitet, att vi 
måste vara medvetna om de olika aspekterna som finns kring en undersök-
ning, vår roll som intervjuare och aktivt reflektera och fundera över olika 
konsekvenser i vårt agerande. Vi måste även vara medvetna om att det vi 
delges i en intervju är föränderligt.  
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Begreppen validitet och reliabilitet hör ihop, man inte kan nå höga krav på 
validitet om man inte uppfyller de höga kraven på reliabilitet. Tillsammans 
blir det hög kvalitet på resultaten (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2009). 
 
När vi utförde våra intervjuer fanns en rad olika faktorer som kan ha påver-
kat vad för svar lärarna gav oss. Det faktumet att vi snart är färdigutbildade 
förskollärare kan ha påverkat vad lärarna valde att svara angående exempel-
vis förskolans profession och läroplan. Det är möjligt att informanter med 
lägre grad av utbildning kände sig obekväma. Eftersom lärarna intervjuades i 
grupper om två är det möjligt att de kände press att svara något särskilt inför 
sin kollega. Däremot kan det även ha bidragit till att de kände sig trygga i att 
delge sina tankar, vilket kan ha ökat studiens reliabilitet. Påverkande fak-
torer, sammanhanget som undersökningen genomförs i menar Bryman 
(2009) har stor vikt i hur tillförlitlig resultatet blir - hur stor reliabilitet det 
får. Vi som utförde undersökningen höll oss så neutrala som möjligt för att 
för att inte påverka undersökningens reliabilitet. Då vi utgick ifrån en inter-
vjuguide kan även det stärka reliabiliteten i studien då vi säkrade att beröra 
särskilda områden. Följdfrågor och vidare tankar kan däremot ha minskat 
reliabiliteten i undersökning då vi kan ha getts svar på annat än vi efterfrågat 
samt hur vi uppfattade fenomenet. Informanterna gavs en frihet att ge breda 
svar och vi delgavs mer tankar och åsikter än vi räknat med, detta kan ha 
påverkat våra resultat och därmed validiteten. Gruppsammansättningen om 
två lärare i varje intervju bidrog till långa diskussioner som berörde annat än 
det vi efterfrågade, vilket vi tänker kan ha påverkat både studiens validitet 
och reliabilitet.  
 
Vi har kritiskt granskat oss själva och vår undersökning och menar att vi kan 
diskutera huruvida vi når hög reliabilitet och validitet. 

4.6 Etiska överväganden 

Inför undersökningen finns en rad etiska aspekter att ta hänsyn till och 
Vetenskapsrådet (2017) menar att det ingår i god forskningssed att i exa-
mensarbetet förhålla sig till olika etiska principer. Vetenskapsrådet beskriver 
Informationskravet; informanten ska delges studiens syfte. Samtyckeskravet; 
informanten ska skriftligt delge samtycke till att delta men även bli med-
veten om att när som helst i processen kunna dra sig ur. Konfidentiali-
tet/individskyddskravet; all kännetecknande data avidentifieras så att infor-
manten blir ospårbar och data förvaras säkert från obehöriga samt nyttjande-
kravet; att materialet endast används i den aktuella studien för att sedan 
förstöras. Löfdahl (2014) menar att först och främst måste frågan om ämnet 
ställas, är de data som ska inhämtas för att uppnå syftet okej som student att 
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studera? Detta eftersom studenter inte får samla in uppgifter som är känsliga 
som exempelvis etnicitet, religion eller hälsa. Eftersom vår undersökning 
syftar till lågstadielärares olika uppfattningar om samverkan i övergångar 
mellan skolformer samt förskollärarprofessionen så görs inga övertramp. 
 
Inför intervjuerna har informanterna delgetts ett informationsbrev där det 
står vad undersökningens syfte är samt uppgifter som de behövde för att 
kunna ta ställning till sitt deltagande. Därmed har vi uppfyllt informations-
kravet. Informationen beskrev varför informanten valdes ut, vad som kräv-
des av dem, visade på säkerhetsställning av att personuppgifterna skulle 
behandlas konfidentiellt. Detta innebär att personuppgifter förvaras oåtkom-
ligt för obehöriga. Alla uppgifter eller kännetecknande data i den aktuella 
undersökningen som kunde kopplas till individer avidentifierades som 
exempelvis namn, specifika kännetecken, skola, kommun för att inte kunna 
spåras. Detta gjorde vi för att förhålla oss till konfidentialitetskravet. Blan-
ketten innehöll även information om hur data förvaras i dator och utanför 
molntjänst. Vi försäkrade informanterna om att materialet endast skulle 
komma att användas i den aktuella undersökningen och att all data skulle 
förstöras när examensarbetet är godkänt. På sätt uppfyllde vi nyttjandekra-
vet. Detta lyder under sekretess och tystnadsplikten. Efter att informanterna 
tagit ställning till sitt deltagande lämnades en tydlig skriftlig samtyckesblan-
kett, i enlighet med samtyckeskravet, där underskrift till frivilligt deltagande 
i undersökningen skedde. Frivillig informant betonas och innebär, förutom 
rätten att själv avgöra om denna vill påbörja sitt deltagande, även har rätten 
att avbryta när som helst oavsett var undersökningsprocessen befinner sig. 
Med på båda blanketterna finns kontaktuppgifter vid eventuella frågor som 
uppstår eller om informanten väljer att avbryta sitt deltagande. 
 
Att genomföra kvalitativa intervjuer i undersökningen innebär beaktande av 
etiska krav och det krävs ett medvetet reflekterande då det finns ansvar 
gentemot informanterna och övriga som kan påverkas. Individers integritet 
måste skyddas då de har rätt till skydd mot insyn i privatlivet. Positionen 
intervjuaren har ställer förväntningar både på kvalitet, genomförande, hante-
ring och innehåll (Vetenskapsrådet, 2017). Löfdahl (2014) trycker på vikten 
av att inte kränka eller skapa obehag för informanterna utan då känna av 
läget, använda sitt sunda förnuft för att avbryta eller ta ett steg tillbaka i 
intervjun. Planering, trygg miljö och utformning av intervjun är av största 
vikt för hur informantens upplevelse blir. Noggrant utvalda och förberedda 
frågor kan bidra till att minska risken att inkräkta på informanten så kränk-
ning eller obehag uppstår.  
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Vi ställde frågorna med en neutral attityd och undvek att ställa korta följd-
frågor, “Varför? “ och privata eller värderingsfrågor. Detta skulle ingett en 
provocerande och utsatt känsla hos informanten. Det kan vara svårt för 
informanterna att våga avbryta en pågående process då de känner sig förplik-
tigade att fortsätta, då är det ytterst viktigt att intervjuaren fäller ut vad 
Skånfors (föreläsning, 28 januari, 2019) kallar sin “etiska radar”, som läser 
av vilka dolda budskap deltagaren sänder ut och att intervjuaren agerar 
därefter. I relation till vår gruppintervju menar vi att uppmärksamheten 
skulle riktas mot eventuella obekvämligheter som kunde uppstå. Delade 
meningar angående fenomenet kunde skapat olust, vi kunde behövt avbryta 
intervjun eller byta riktning. Löfdahl (2014) menar att det kan vara svårt att 
förutse hur undersökningsprocessen kommer att ta form och att man kan 
ställas inför oväntade etiska överväganden, kanske kommer en fråga att 
mottas på ett sätt som inte var planerat. Genom att vara påläst och lyhörd kan 
många situationer undvikas.  
 
I vår studie är det viktigt att vi går in med en nyfikenhet och respekt för en 
annan profession, så att det inte framstår som att vi propagerar för förskolans 
verksamhet. Vi måste undvika att lärarna på något sätt känner sig anklagade 
och granskade av våra frågor och att vi som intervjuare är medvetna om vår 
roll och vårt förhållningssätt. 
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5 RESULTAT 

Vi kommer att presentera resultatet utifrån uppfattningar och synsätt som 
lärarna har delgett oss under intervjun. Vi delar in data i underrubriker, olika 
teman, för att tydligt visa våra resultat där vi illustrerar lärarnas olika upp-
fattningar genom illustrerande citat och konversationer som lyfter informan-
ternas förhandlingar till en gemensam mening. Underrubrikerna/teman 
valdes ut för att belysa det som lärarna diskuterade allra mest och framkom 
som de tyngst vägande uppfattningarna. Det primära som lyftes var trygghet, 
förutsättningar, uppdrag, professionen och social kompetens.  
 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om lågstadielärares upp-
fattningar om samverkan mellan förskolan och skolan samt förskolläraryr-
kets profession. Vi utgick från 3 frågeställningar som ges svar på i resultatet: 
 

1. Hur uppfattar lågstadielärare att förskolan och skolan ska samverka i 
övergångarna? 

2. Vilka uppfattningar har lågstadielärare om förskolans läroplan? 
3. Vilka uppfattningar har lågstadielärare angående förskollärarprofess-

ionen? 

5.1 Trygghet i övergångarna 
En återkommande faktor som lärarna förhandlar om är vikten av att barn, 
familjer och lärare ska kunna känna trygghet i övergångarna. Lärarna disku-
terar samverkan i övergångarna och konstaterar att den ser olika ut år från år 
och att det oftast beror på barngruppen de har framför sig, de menar att de 
ibland får avvakta samverkan på grund av otrygga barn. Överlämningen 
måste individanpassas, att man ibland bara går med en elev och hälsar på så 
att denne har förkoll och känner sig trygg. Lärarna skapar en professionell 
samhörighet runt trygghet som begrepp. 

 
“För mig innebär samverkan trygghet för familj och barn. Att vi vet något om barnen 
när de kommer. Det är viktigt. Ska vi ladda upp med resurser vid särskilda behov, så 
att vi har det klart för oss.” (Lärare 1) 

 
Lärarna samtalar om hur viktig informationen i övergången från förskolan 
till förskoleklass är för att skapa rätt förutsättningar inför hösten. Vilken nivå 
de kan förvänta sig, vilka behov som finns och barnets sociala kompetens. 
De menar att det är för att bespara barnen negativa känslor samt att förbereda 
och bemöta barnen på bästa sätt. Lärarna trycker på vikten av ärlighet i en 
överlämning. De håller med varandra om att man inte ska försköna barnets 
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behov, utan säga som det är, för att undvika att problem uppstår. De diskute-
rar och delar en mening om att förskolan tidigare utelämnat information som 
de önskat ha fått till sig. Lärarna konstruerar tillsammans en bild av hur de 
tror att förskollärare känner rädsla och obekvämhet i att bedöma barnen och 
att de på ett sätt stämplar barnen när de skickar med viss information. Denna 
information är dock viktig för lärarna då den bidrar till en trygghet i det 
organisatoriska arbetet. 
 
De berättar att det viktigaste att tänka på i en övergång är att det finns 
bekymrade barn. Det måste bli en smidig övergång, annars kan det ställa till 
med långvariga problem såsom ångest och oro. Lärarna skapar en målande 
bild om hur en överlämning sker mellan personalen på förskolan, förskole-
klass och fritids, att det inte är en noggrann genomgång man gör per barn 
utan att den nya personalen snabbt mottar information i ett överlämnings-
samtal, sådant som är viktigt att veta i mottagandet av de kommande barnen. 
Som en slags speed dating. Är det något speciellt viktigt att delge som i ett 
barns sociala beteende eller lärande så sker en specialöverlämning. I den här 
aspekten av trygghet fokuseras föräldrarna och hur de tillsammans med 
resurser, rektorer samt personal samarbetar och ges förutsättningar att ge det 
individuella barnet rätt verktyg. De menar att det kan vara svårt med inform-
ationen mellan förskolan och förskoleklass på grund av sekretessen och att 
det kräver vårdnadshavares medgivande. De betonar dock att vårdnadsha-
vare vill sitt barns bästa och att de ofta ber om ett eget möte där de får 
komma till de nya lärarna för att berätta om sitt barn. Lärarna är eniga i att 
det är välkommet då samverkan i övergångarna inte bara är för att skapa 
trygga barn utan även trygga föräldrar. Här kan vi se ett utdrag ur en konver-
sation mellan två lärare, där de tillsammans konstruerar förståelse för en 
överlämning mellan förskola och förskoleklass utifrån deras olika kulturella 
traditioner. 
 

Lärare 2: Begreppet överlämning tänker jag är samtalet mellan de vuxna, 
inte med barnen.  
 
Lärare 1: Ja, föräldrar brukar vilja komma och berätta mer, det är en trygg-
het för föräldrar. En trygghet i att det blir en ordentlig överlämning.  
 
Lärare 2: Vi bjuder in förskolebarnens föräldrar till föräldramöte på våren 
och barnen får komma på några träffar för att bekanta sig med personalen 
och miljön. Sen vet jag inte om förskolan gör något mer för att förbereda 
barnen.  
 
Lärare 1: Hm, förbereda barnen… När jag var verksam i förskolan fick bar-
nen träna på att torka sig i rumpan. En del barn kan inte, då fick de lära sig. 
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Dagis ska träna en sån sak innan de börjar förskoleklass. Det är ju för bar-
nets skull… 

 
Ytterligare en aspekt av trygghet som lärarna förhandlar fram är hur de 
skapar trygghet i övergången för barnen. De berättar att förskolebarnen 
brukar komma och hälsa på under ett eller flera besök på vårkanten, där de 
får bekanta sig med miljö, klasskompisar och personal. Lärarna har en 
gemensam uppfattning om att barnen bör ha med sig en kamrat vid övergång 
som en trygghet. Däremot menar en del lärare att barn från kommande 
förskolor ska delas upp i olika förskoleklasser så det inte kommer för många 
barn från samma förskola, för att det annars blir svårt för andra barn att ta sig 
in i redan befintliga kamratrelationer. För att skapa ytterligare trygghet och 
kontinuitet uttrycker en del lärare att de försöker samverka mera med försko-
lan genom att bjuda in verksamheten på exempelvis teater emellanåt. Detta 
är dock något som skiljer sig åt, då en annan del av lärargruppen ser det 
svårrott att samverka mera då de inte har någon specifik förskola eller 
alldeles för många förskolor att samverka med. 
 

”Vi brukar bjuda in förskolebarnen någon gång under året för olika aktiviteter som 
till exempel teater men under våren blir det mer regelbundet eftersom 6-åringarna ska 
förberedas för förskoleklass.” (Lärare 3)  

 
Sammanfattningsvis illustreras här hur lärarnas olika kulturella traditioner 
och synsätt synliggör hur de konstruerar en gemensam bild av vad övergång-
arna verkligen innebär. De återkommer till begreppet trygghet. Lärarna 
påvisar att trygghetsskapande innebär olika aspekter. Trygghet för barnen är 
att de får komma på besök för att skapa en förståelse av vad som väntar samt 
att få med sig iallafall en kamrat som trygghet. Trygghet för föräldrar är att 
få möjlighet att ge sin bild av sitt barn till den nya läraren för att veta att 
deras barn blir sett och får sina behov tillgodosedda. Trygghet för läraren är 
att ges god och ärlig information om de kommande barnen för att kunna 
skapa så bra förutsättningar inför hösten som möjligt. 

5.2 Förutsättningar för samverkan 
Återkommande under intervjun var lärarnas åsikter kring huruvida förutsätt-
ningar för att samverka existerade. De menar på att samverkan är ständigt 
föränderlig med tanke på vilka barn man har framför sig, att ibland får 
samverkan ta ett steg tillbaka för att trygga de barn som är på plats. När 
lärarna diskuterar barngrupper lyfter de olikheter hos barnen som de måste ta 
hänsyn till. En del nämner barnen som fyrkantiga och behöver mycket 
förberedelser inför förändringar. Lärarna har gemensamma kulturella före-
ställningar om att det idag är mycket extra anpassningar som ska göras och 
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att det kan vara ett hinder för samverkan då för mycket beblandning med 
andra kan röra till det för många barn. 
 
Vi stöter på uppfattningar som visar på hur förutsättningarna skiljer sig i vad 
gäller distans och specifik förskola knuten till skolan. En del lärare är verk-
samma i skolor i ett mindre samhälle vilket de menar utgör en god förutsätt-
ning att samverka med de enda två närliggande förskolorna. Samtidigt som 
en del skolor inte har någon specifik förskola att samarbeta med då det ligger 
många utspridda inom ett större område. 
 

“Eftersom skolan ligger i ett mindre samhälle med förskolor runt knuten till försko-
leklass så faller sig samverkan just med förskolorna lite naturligt. De brukar besöka 
skolans gård för lek, så barnen som ska börja här är redan bekanta med miljön” (Lä-
rare 3) 
 
“Det är svårt att få in förskolan. Man vet aldrig vilka barn som ska börja här. Det 
finns ingen självklar förskola kopplad hit.” (Lärare 2) 

 
Citaten ovan illustrerar lärarnas olika institutionella villkor vilket bidrar till 
att förhållningssätt och kulturen skolorna emellan skiljer sig åt. Lärarna 
diskuterar olikheter i förutsättningarna men delar samma uppfattningar kring 
vad som ligger till grund för att främja samverkan men också för vad som 
hämmar den. De lyfter planering som en viktig del för att främja samverkan. 
En lärare beskriver att förskollärare gör lite som de vill i sin dagliga verk-
samhet medan en annan lärare i skolan menar att hen är mer styrd av sche-
man och att eleverna ska få sina minuter i vissa ämnen. De enas om att det 
sker en kulturkrock verksamheterna emellan och att det krävs en gemensam 
planering för att kunna samverka på bästa sätt. Lärarna diskuterar och 
kommer fram till att de idag beläggs med mera ansvar, att det ställs högre 
krav på dem som lärare vilket resulterar i att samverkan inte kan ske så 
spontant som den gjort tidigare, utan måste planeras. 
 

Lärare 2: Man kanske kan planera in veckopyssel med en avdelning från 
förskolan. 
 
Lärare 1: Ja.. men det måste finnas tid…  
 

             Lärare 2: Jo, såklart. Vissa ämnen och aktiviteter passar bättre för samar-
bete. Praktiska saker är bra, sånt som funkar för 5-6-åringar där barnen inte 
behöver sitta still.  

 
Lärare 1: Ja, och kanske kan förskolan komma hit och hälsa på mer, och 
kolla gården. Men det måste finnas tid.  
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I konversationen ovan förhandlar lärarna om hur samverkan delvis kan 
främjas genom praktiska aktiviteter, men att tidsbrist är en käpp i hjulet är en 
gemensam uppfattning de delar. 
 
En annan faktor som lärarna uppfattade hämmar samverkan var brist på 
personal i förskoleklassen. De uttryckte att i och med nya och ökade krav 
enligt den reviderade läroplanen gör det extra tufft att som ensam lärare ha 
hand om 21 barn. De menar att de har fullt upp med sin klass och känner sig 
otillräckliga att samverka med andra verksamheter. Personalbrist, tillsam-
mans med tidsbrist och avstånd till förskolan menar dem är en svårighet, de 
kan inte dela sig itu. En önskan som uttrycks är att i god tid få veta vilka 
barn man som lärare kommer att få till hösten, för att kunna skapa kontinui-
tet och ges tid att prata med inblandade parter. De håller med varandra om 
att det blir oproffsigt när man som lärare inte kan ge vårdnadshavare de svar 
de vill ha så som klasslistor, vilken lärare de får och vilket klassrum de ska 
hålla till i. På grund av hämmande faktorer uppfattar lärare samverkan som 
motig och de uttrycker deras vilja för en betydelsefull och givande samver-
kan. 
 
Sammanfattningsvis menar lärarna att de har olika förutsättningar till att 
samverka beroende på vart de är verksamma och hur barngruppen ser ut. 
Tid, personalantal och distansen mellan verksamheter lyfter de som påver-
kande faktorer i samverkansarbetet. Att kunna planera tillsammans menar de 
är en viktig del i att främja samverkan. Gemensamt för alla lärare är att de 
delar uppfattningar om vad som är bra respektive mindre bra förutsättningar 
och de uttrycker förståelse i vad det grundar sig i.  

5.3 Förskolans uppdrag 
Det framkommer olika nyanser av meningar mellan lärarna om vad barnen 
ska kunna när de kommer till förskoleklass. Vissa lärare menar att det är 
tydligt vad de vill att barnen ska kunna när de kommer till verksamheten och 
har en checklista (bilaga 4) på vad de vill veta om barnet samt vilka kompe-
tenser de behärskar. Blanketten innehöll punkter som exempelvis koncentrat-
ion, toalettbesök, tal-och språkutveckling, motorik och humör. Andra lärare 
ryckte på axlarna och menade att det inte finns någon gemensam överens-
kommelse de kulturella praktikerna emellan angående vad barnen ska kunna 
när de kommer till förskoleklass.  
 

“Det är viktigt att inte hamna där att förskolebarn ska kunna något redan vid 5-
årsåldern. De behöver kunskap om här och nu. Det enda jag brukar säga när de hälsar 
på är; Kan ni skratta? Annars får de träna på det under sommarlovet… ´skratt`” (Lä-
rare 3) 
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En återkommande mening som diskuteras är hur ribban på vad barnen idag 
ska ha med sig i form av ämneskunskaper har höjts. Det uttrycks att försko-
lan har blivit mer lik skolan idag och de undrar vad begreppet undervisning i 
förskolans läroplan innebär, de menar att barn måste få vara där de är, att 
resten kommer tids nog. Det framkommer uppfattningar om lärarnas känslor 
av att förskolan idag undervisar och det betonas att kunskap aldrig är fel men 
att det idag verkar ställas för höga krav på barnen redan i tidig ålder. 
 

“Tycker inte att barn får vara barn, det ställs för höga krav. Det ska inte vara flum-
migt, det är inte det jag menar. Men jag ser en utveckling som nästan är att de ska 
vara färdiglärda när de kommer till förskoleklass.” (Lärare 1) 

 
En uppfattning som ventileras är att i och med att förskoleklass belagts med 
skolplikt, mer ansvar och blivit mer lik skolan gör att förskoleklasslärarna 
inte tycker att de längre är en bro som de tidigare känt. Tidigare pratade de 
med barnen om att de var på väg över bron men inte längre, nu är de i 
skolan. De menar att bron har backat och går numera från förskolan till 
förskoleklass. 
 
I diskussioner kring undervisningsbegreppet återkommer fraser om att det 
allra viktigaste är att gruppen fungerar ihop och att de har roligt. Det lyfts att 
andra kunskaper också är viktiga men att om inte barnen har roligt i grunden 
så menar de att skollivet förstörs. Vi frågade lärarna i samtliga intervjuer vad 
de vet om förskolans läroplan och dess innehåll, vad de tror är förskolans 
uppdrag. De är osäkra och menar att de egentligen inte vet och tar hjälp av 
varandra. Det startar en diskussion där de tillsammans förhandlar och kon-
struerar en gemensam kunskap om förskolans läroplan.  
 

Lärare 6: Oj, jag vet inte vad det står.  
 
Lärare 5: Ja lite vag kännedom idag men kommer ihåg från när jag arbetade 
i förskolan att den var luddig, man ´bör` göra vissa saker. Tänker att den 
idag betonar nyfikenhet och lust att lära.  
 
Lärare 6: Jag tänker nog mer att huvudområdena har mer fokus på svenska 
och matematik än tidigare, att förskolan är mer förberedande inför försko-
leklass med tanke på kartläggningsmaterial och förskollärares fortbildning-
ar idag och så vidare. 

 
Några föreställningar som lyfts fram är att förskolans läroplan även innehål-
ler drama, musik, sociala beteenden, naturkunskap, teknik, språk, fysiska 
aktiviteter, utevistelse, likabehandling, samarbete, träna på att följa regler, 
lära barnen leka och värdegrundsarbete. Efter förhandlande under intervjuer-
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na har lärarna skapat en mening om förskolans uppdrag och menar att det är 
att skapa goda människor samt att barnen ska känna sig nöjda och skapa en 
tilltro till sin egen förmåga. Lärarna kommer i sina förhandlingar fram till att 
det brister i insynen i varandras läroplaner och uppdrag men att det är nöd-
vändigt för att skapa sammanhang i barnens skolgång. En uppfattning som 
framkommer är att lärarna ofta kollar framåt i läroplanen och tar för givet att 
förskolan gör det dem ska. Ytterligare en aspekt som lyfts är missförståndet 
mellan professionerna och de menar att det är viktigt att tala om varför vi gör 
och lär som vi gör. De betonar att en dag i skogen inte är bortkastad tid, lek 
är lärande. Samtidigt som lärarna visar en oro angående begreppet undervis-
ning, barn ska få vara barn. 
 

“Vi leker ju bara. Sånt blir man trött av att höra. Insyn i läroplanerna kan stärka kol-
legialet när de vet mer vad vi gör” (Lärare 7) 
 
“Vi borde ha möten kring samverkan och läroplaner. Det är viktigt att ha koll på för-
skolans och skolans läroplaner, allt ska ju hänga ihop som en bro.” (Lärare 4) 

 
När lärarna diskuterar förskolans roll så lyfter de vikten av dess betydelse i 
barns start av deras livslånga lärande och utveckling. Nedan följer en del av 
konversationen mellan 2 lärare: 
 

Lärare 2: Barn som inte har gått i förskolan, där märks en jättestor skillnad 
på kunskap. De har till exempel svårt att rimma. Förskolans arbete gör jät-
temycket för att barnen ska kunna hänga med. Även sociala saker som lek.  
 
Lärare 1: Ja, där ser man verkligen hur viktig förskolan är.  

 
Sammanfattningsvis framträder olika föreställningar mellan lärarna angå-
ende vad barnen ska kunna i sin övergång till förskoleklass. En del lyfter att 
det inte ska finnas några krav på barnen medan en del har en checklista med 
punkter kring vad de vill veta om vilka kompetenser barnet behärskar. 
Lärarna påpekar att ribban har höjts i enlighet med reviderade läroplaner och 
de uttrycker att förskolan blivit mer likt skolan och ifrågasätter undervis-
ningsbegreppet. Även förskoleklassen har blivit mer likt skolan sedan den 
blivit obligatorisk vilket de menar ha medfört att den så kallade bron har 
backat och går nu mellan förskolan och förskoleklass istället för mellan 
förskoleklass och klass ett. Förskolans läroplan är ingenting som lärarna är 
insatta i. De är eniga om att förskolan och skolan är två olika kulturella 
kontexter som behöver kunskap om varandra för att skapa kontinuitet och 
sammanhang i barns fortsatta lärande och utveckling. Slutligen lyfter lärarna 
förskolan som en grundläggande start i barnens livslånga lärande. 
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5.4 Förskollärarprofessionen 
När vi ställde frågan vad som är viktigast i en lärarutbildning var en central 
föreställning att det är praktiken. De menar att när teorin blir konkretiserad i 
praktiken med stöd av en erfaren handledare och att det är där man reflekte-
rar och tar till sig kunskaper och blir lärare. Lärarna beskriver att praktiken 
gav mest, det är det de kommer ihåg, de menar att teorin såklart är viktig, 
pedagogiken om barns utveckling. De förklarar att det är spännande med 
teorin men inget de tar med sig och använder i den dagliga verksamheten. 
 

“Man får se verkligheten och får tips. Jag kommer ihåg när man fick se hur olika lä-
rare tänker och gör. Detta känner jag att jag ska ta tag i. Det sätter sig i ryggraden.” 
(Lärare 7) 

 
Vidare lyfter de aspekter som didaktik, de diskuterar hur viktigt det är att 
veta hur man lär ut till barnen. Det framkom uppfattningar om att lärandet 
måste vara lustfyllt och intressant, men att det är lättare sagt än gjort. I deras 
förhandlande framgick en komplexitet i att hantera alla olika barn och deras 
olika individuella behov. 
 

“Man kan läsa in sig på kunskap. Men HUR är viktigt.” (lärare 6) 
 
Lyhörd, trygg, positiv, att man kan lära barnen grunderna i hur man beter 
sig, värdegrund, att man har en förmåga att kunna göra barnen nyfiken. Detta 
är egenskaper som lärarna anser att den ideala förskolläraren ska besitta. De 
berättar att förskolan ska vara flexibel då ingen dag är den andra lik, praktisk 
och kreativ, arbeta med grupper och leka in mycket kunskap. De menar att 
förskolan ska lära barnen via lust, det ska inte vara kravfyllt, utan genom 
genomtänkt lek. Efter samtalet om den ideala förskolläraren belyses uppfatt-
ningar om att det måste råda tydliga kulturella skillnader mellan förskollä-
rarutbildningen och lågstadielärarutbildningen. En uppfattning bland lärarna 
är att lågstadielärarutbildningen fokuserar mer på kunskaper om läsandet och 
lärandet, att det är mer ämnesinriktat samtidigt som pedagogiken är den-
samma.  
 

“Alla ska lära barnen men på olika sätt.” (Lärare 6) 
 
En förskollärare menar de också måste vara en tydlig ledare. En ledare, som 
gör sitt jobb med ett leende på läpparna och som barnen är bekväma runt. De 
uppfattar att hierarkin bland barnen då kan minskas. De diskuterar vikten av 
samarbetsförmåga, kollegialt och med vårdnadshavare. De menar att det är 
viktigt att få med sig vårdnadshavare på resan, därför måste förskollärare 
enligt lärarna vara behagliga att ha att göra med och vara omtyckta. 
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Lärare 3: Ha roligt! Visa barnen att vi tror på dem, samarbeta. Det är svårt 
för de är små egoister ´skratt´ egot har blivit större och större. 
 
Lärare 4: Mycket, barnen tuffar på, vi behöver arbeta med hänsyn. Det är 
allas uppdrag. 
 
Lärare 3: Många skyller på skolan men skolans första uppdrag är kunskap, 
inte fostran.  

 
Konversationen ovan påvisar hur lärarna resonerar kring verksamheterna och 
de konstruerar i samtalet den kulturella skillnaden mellan förskolan och 
skolan. Förskolans praktik handlar om social kompetens och att leka in 
lärandet utan krav medan skolans första uppdrag är kunskap. 
 

“Barnen frågar och vi svarar på deras frågor om skolan. Får vi göra såhär i skolan? 
Nej, i skolan får ni inte bygga lego eller gå ut leka tidigare.” (Lärare 7) 

 
Sammanfattningsvis menar lärarna att praktiken är den viktigaste biten i en 
lärarutbildning. Det är när man praktiserar teori med stöd av en erfaren 
handledare som kunskapen får mening och man blir en lärare. Aspekter som; 
Hur man lär, är något de lyfter som viktigt att kunna. Lärarna har en klar bild 
av hur de uppfattar att den ideala förskolläraren ska vara och vilka egenskap-
er som är avgörande. I deras diskussioner framkommer det att förskolan ska 
präglas av lust, lek och lärande av sociala kompetenser samtidigt som kun-
skap är det som ska prägla skolan. 

5.5 Social kompetens 
En återkommande föreställning i diskussionerna är att lärarna beskriver 
förskolan som en verksamhet som bör lära barnen det sociala samspelet. De 
är överens om att den sociala biten är grundläggande för barns lärande och 
utveckling samt för att kunna fungera i skolan. En lärare pratar mycket om 
barngruppen som ett lag, och menar att samarbetsförmåga och ett gott 
beteende är avgörande för gruppsammanhållningen och om barnet inte 
besitter en god social förmåga får hen svårt att platsa i laget. 
 

“Det kvittar hur många fina ord det står i läroplanen, har du inte det sociala så kom-
mer du ingenstans” (Lärare 8) 

 
Uppfattningar lyfts om att konflikter som kan uppstå i och med avsaknad av 
en god social kompetens skapar en stress som kan leda till att övrigt lärande 
blir lidande. Det blir en energibov och barnet kommer inte vidare. De ut-
trycker att om barnet inte kan bete sig får hen det tufft framöver i skolan 
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även om matematiklärandet sitter. Att arbeta med värdegrund och att inspi-
rera barnen till att bli goda människor, lära dem följa regler och att kunna 
samarbeta är det enligt lärarna det som ska läggas vikt på. 
 

Lärare 3: Värdegrund och social kompetens. Det måste fungera för att allt 
annat ska fungera. 
 
Lärare 4: Vi lägger undan tid för värdegrund och socialt samspel.  
 
Lärare 3: Ja, mycket mer tid idag än för 20 år sen.  

 
Sammanfattningsvis är en återkommande mening att om barnen inte har god 
social kompetens blir det svårt för dem i sitt fortsatta lärande och skolgång. 
Den gemensamma föreställningen är att det kan skapa en stress som leder till 
konflikter och barnens lärande kommer att stagnera då de ges mindre tid för 
exempelvis matematiklärande. 
 
Avslutningsvis skickar en lärare med oss budskapet: 
 

“Eftersom jag har jobbat så många år- glöm inte att de är barn. De behöver omvård-
nad och kärlek. En trygg famn. Inte bara rutiner och regler. Det ska förskolan tänka 
på. Det är ett litet barn som ska mogna och åldras med ÅREN. Man lär hela livet.” 
(Lärare 1) 

 
Läraren menar att omsorgsbiten aldrig får hamna i skymundan av utbildning 
och att lärandet är något som sker hela livet. Hen uttrycker att trygga barn 
föds ur god omsorg. 
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6 DISKUSSION 

Under rubriken diskussion diskuterar vi kritiskt våra resultat och metod. Vi 
skriver slutsatser samt ger förslag på vidare forskning. Vi kopplar vår resul-
tatdiskussion till tidigare forskning, litteratur och den sociokulturella teori 
som tagits upp tidigare i arbetet samt visar på hur vi får svar på våra fråge-
ställningar för att uppnå vårt syfte.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att öka kunskapen om lågstadielärares uppfattningar angå-
ende samverkan mellan förskolan och skolan samt förskollärarprofessionen. 
Resultatet av studien har genererat svar som berör olika områden som är 
relevanta till våra frågeställningar som hjälper oss uppnå vårt syfte. Vi har 
tittat på olika uppfattningar och tankar och identifierat olika teman inom 
övergångar, samverkan, läroplan och profession. Underrubrikerna samman-
fattar resultatet utifrån lärarnas huvudsakliga uppfattningar; trygghet och 
förutsättningar för samverkan, om förskolläraren som lekfull samt om 
omsorgsuppdraget före undervisning. 

 6.1.1 Trygghet i övergångar och förutsättningar för samverkan 

Vi identifierade en uppfattning som fokuserar trygghet i övergångar som den 
avgörande pusselbiten. Uppfattningen om trygghet innehåller olika aspekter 
som riktas mot personal, vårdnadshavare och barn. Resultatet visar att 
lärarna är måna om att alla olika individer ska få sina behov tillgodosedda 
och vill samverka mer i övergångarna för att skapa förutsättningar för detta. 
Lärarna beskriver att trygghet för dem är när de får information om barnen 
som ska börja i deras klass så de kan skapa rätt villkor, för vårdnadshavare 
menar de att trygghet är när de vet att deras barn blir sedda och för barnen 
skapas trygghet i besök på skolan samt att de får med sig en kamrat i över-
gången. God kommunikation och ett fungerande samspel mellan parterna 
menar Säljö (2015) upprätthåller intersubjektivitet, det vill säga att vi lär av 
varandra och delar en förståelse för varandras intentioner. Uppfattningarna i 
resultatet bekräftas i Lumholdts (2015) teorier om kontinuitet. Hon menar att 
lärarna ser på det ur en organisationskontinuitet, kulturell, kommunikativ 
eller läroplaner samtidigt som det ur barns perspektiv handlar om den sociala 
kontinuiteten, att de vill ha med sig en trygg kamratrelation samt vara väl 
förberedda för vad som ska ske. Vår studies resultat visar delade uppfatt-
ningar om huruvida antalet kamrater i övergången måste begränsas eller inte. 
En för tajt kamratgrupp i en ny klass kan orsaka utanförskap för andra barn. 
Lumholdt (2015) menar att trygghet är en anledning till att professionerna 
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ska ha en god dialog och samsyn för att allas behov och viljor ska kunna 
tillgodoses för att samverkan ska fungera så bra som möjligt. I vår studies 
resultat framkommer att lärare, föräldrar och barn är i största angelägenhet 
av att rätt information ges i övergångarna och även att lärarna uppfattar den 
informationen som gles och förskönad många gånger. Samverkan brister och 
till följd av det menar Santos (2015) att man går miste om barnens olika 
behov, både fysiska, kognitiva och sociala. Resultatet i vår studie visar att 
det är förutsättningarna för samverkan som tid, personalbrist och distans som 
gör det svårt för skolformerna att samverka mer än de gör idag. Dessa tre 
faktorer tillsammans utgör en komplexitet och det krävs av lärarna att de 
planerar mera verksamheterna emellan för att upprätthålla en god samver-
kan. För att utveckla samverkansarbetet menar Santos (2015) att samtal 
mellan professionerna angående läroplanerna och förberedelser är av stor 
vikt. Resultatet visar att frågeställningen blir besvarad; att lågstadielärare 
uppfattar att samverkan mellan förskola och skola ska präglas av trygghet. 
Detta menar de uppnås genom att ha god kommunikation både mellan 
professionerna men också med föräldrar samt att barnens behov av förbere-
delse, medvetenhet och deras kamratrelationer ska visas hänsyn. 

 6.1.2 Den kreativa och lekfulla professionen 

När det gäller synsätt på profession visar resultatet att lärarna lyfter vikten av 
praktik med handledning under förskollärar-och lärarutbildningen som 
avgörande i tillägnandet av rätt kompetenser. Den teoretiska delen av utbild-
ningen är inte det lärarna bär med sig i sitt verksamma yrkesliv. Omsättning 
av teori och att pröva den i praktiken tillsammans med en erfaren handledare 
är däremot det som är betydelsefullt. Resultatet visar i likhet med Karlsson 
Lohmanders (2015) resultat i sin studie att länken mellan teori och praktik, 
alltså handledaren, utgör en viktig bit för studenten för att bli en förskollä-
rare. Även Hjort och Pramling (2014) menar att teori och praktik är primärt 
för förskollärarprofessionen, då en reflektion av dessa skapar en inre resa hos 
studenten. De skriver att inte vem som helst kan göra en förskollärares 
arbete, då den inre resan en student gör på verksamhetsförlagd utbildning 
med erfarna förskollärare utvecklar en identitet som är unik för professionen 
(2014). Den approprierade kunskapen, det vill säga kunskap som förskollära-
ren tagit till sig och gjort till sin egen kan hen sedan plocka fram i sitt yrkes-
verksamma liv (Säljö, 2015). Resultatet visar hur lärarna beskriver att den 
ideala förskolläraren ska vara. Den kreativa, lekfulla och nyfikna biten lyser 
igenom och resultatet synliggör paralleller till deras uppfattningar om skol-
formernas kulturella skillnader. De ser förskolan som en verksamhet som ska 
präglas av lek och lustfyllt lärande jämfört med skolan som de menar ska 
präglas av struktur och formellt lärande. Detta återspeglar det som Santos 
(2015) studie visar, att lågstadielärare arbetar formellt och strukturerat 
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samtidigt som förskolan är mera informell och lekfull, vilket skapar en 
markant skillnad mellan professionerna och deras arbetssätt. Vår studies 
resultat visar lärarnas bild om förskollärarprofessionen som kreativ och 
lekfull för att passa in den kultur som de anser att förskolan tillhör. Detta 
motsäger det faktumet att båda skolformerna ingår i utbildningssystemet och 
att lärarna ändå tycker att vi ska samverka för att skapa trygghet i övergång-
arna. Resultatet ger svar på vår frågeställning angående hur lärarna uppfattar 
förskollärarprofessionen som något informellt och lekfullt som någon som 
ska erbjuda omsorg. 

 6.1.3 Omsorgsuppdraget 

Resultatet pekar på hur lärarna beskriver att det som ska skickas med barnen 
i övergången till förskoleklass är sociala kompetenser. De menar att barnen 
inte ska ha några krav på kunskaper men vill däremot se att de har ett gott 
socialt beteende. Resultatet går emot det som Santos (2015) studie påvisar, 
att inlärningen som sker i förskolan är en förutsättning för lärandet som 
kommer ske i skolan och detta gäller alla läroplansmålen, matematik och 
naturkunskap inkluderat. Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) menar att 
förskolans uppdrag är att möjliggöra inlärning av ämneskunskaper och att 
detta arbete inte bara kan ses som en angelägenhet för skolan. Genom att 
påbörja denna inlärning av kunskaper redan på förskolenivå menar de 
kommer underlätta för barnen i sin fortsatta skolgång. 
 
Det framkom tydligt att lärarna inte har någon större insyn i förskolans 
läroplan, det var mer deras egen konstruktion av olika förhandlingar. Gene-
rellt kom det att handla om att mål bör beröra barns sociala kompetenser 
samt lek och omsorg. Dessa antaganden grundas i lärarnas uppfattningar om 
förskolan som en annan kulturell kontext än skolans. Detta bekräftas också i 
deras uppfattningar om det nya undervisningsbegreppet som det visar sig att 
många ändå känner till på grund av att det nyligen är ett hett debatterat 
ämne. Resultatet visar att lärarna tydligt är tveksamma till undervisningsbe-
greppet och menar som Skogstad (2019) att det känns som förskolan blivit 
mer lik skolan och därmed ställer för höga krav på barnen. Resultatet visar 
att undervisningsbegreppet är missförstått. Den sociokulturella teorin beskri-
ver språket som redskap och Vygotskij menar att språket är nyckeln till 
kunskapsutveckling. Olika kulturer och traditioner präglar individer och 
därför måste vi kommunicera erfarenheter för att bli bekanta med nya 
kunskaper och lära av varandra (Säljo, 2015). Genom att lärarna tar hjälp av 
varandra och lånar kompetenser menar vi att de befinner sig i den närmaste 
utvecklingszonen där de tar till sig erfarenheter och kunskaper om verksam-
heterna. Resultatet i studien pekar på vikten av att skolformerna behöver 
kommuniceras tydligare. Överlämningen är viktig för att de olika profess-
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ionerna ska kunna delge varandra sina kulturella traditioner och arbetssätt för 
att på bästa sätt samverka. Undervisning i förskolan är något som sker här 
och nu utan krav, för att skapa förutsättningar för barns vidare skolgång. 
Eftersom samhället har förändrats och barn idag besitter andra kunskaper 
och kompetenser så måste förskolan möta och stimulera barnen. Därför är 
det inte är så konstigt att läroplaner revideras för att tillgodose nya behov. 
Däremot måste undervisningsbegreppet redas ut, eftersom professionerna 
konstruerar olika meningar i olika kulturer vilket då påverkar samverkan och 
barnets rätt till en trygg skolgång. Dessa aspekter genomsyrar resultatet 
angående vilka uppfattningar lågstadielärare har om förskolans läroplan. 
Uppfattningarna skiljer sig och deras konstruktion av förskolans läroplan 
som lustfylld och präglad av omsorg stämmer till stor del överens med 
innehåll och uppdrag. Däremot kan förståelsen för undervisningsbegreppet 
till fördel ökas. Uppfattningar påvisar att lärarna snarare blickar framåt i 
läroplanerna än bakåt, att de inte reflekterat över att det är en fördel med 
insyn i förskolans läroplan för att förstå och ta sig in i ett sammanhang samt 
skapa kontinuitet och progression i barnens lärande och utveckling. Läropla-
nen som fysisk och utbildningen som psykisk artefakt ger ett stöd åt lärarna. 
Dessa medierade redskap rustar dem att hantera situationer i sitt yrke. 

6.2 Metoddiskussion 

Enkät som metod hade kunnat nå ut till en mycket stor grupp informanter 
och kunde gett svar som skulle vara enkla att sammanställa. Däremot kunde 
enkät som metod i studien medfört problem, exempelvis missförstånd i 
öppna frågor och svar. Ett annat alternativ var enskilda intervjuer med 
lågstadielärare för att samla in deras uppfattningar. Efter övervägande valdes 
istället gruppintervjuer eftersom det skulle generera diskussioner och bringa 
fylligare svar. Studien skulle syfta till att undersöka lågstadielärares perspek-
tiv på ämnet, därför var det endast verksamma i lågstadiet som var relevanta 
deltagare. På grund av att studien skulle utföras i en mindre kommun var 
urvalet av informanter begränsat och det behövdes där av inte väljas ut några 
specifika personer. Till följd av det begränsade urvalet av informanter 
reflekterades över huruvida variationen på de yrkesverksamma deltagarnas 
utbildning skulle komma att påverka studiens resultat. Deras olika erfaren-
heter skulle bidra med fler och bredare perspektiv på uppfattningar och 
därför sågs variationerna som en fördel i diskussionerna.  
 
Gruppintervjun i en semi-strukturerad form valdes eftersom öppna och 
fylliga svar skulle samlas in, men ändå ha en viss struktur och teman att 
återkomma till. Den typen av intervju skulle underlätta för analysen av 
resultatet i senare skede med tanke på strukturen. I efterhand har det visat sig 
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att intervjuerna krävde mer tid än beräknat vilket medförde att intervjusvaren 
i slutet av varje gruppintervju tvingades kortas ned och möjligtvis har viss 
information gåtts miste om. Hade strukturen i intervjuguiden sett annorlunda 
ut och om intervjuerna fått mer tid hade resultatet möjligtvis sett annorlunda 
ut. Frågeställningarna blev besvarade men kanske hade resultatet sett an-
norlunda ut om tid och struktur varit mer genomtänkt. Vid möjlighet till en 
större och utbredd urvalsgrupp hade resultatet gett en mer generell bild. Då 
studien syftade till att undersöka olika uppfattningar och synsätt spelade 
denna aspekt inte någon roll. 
 
Valet av att en av oss antecknade och den andra var intervjuledare var 
mycket klokt. Tack vare detta tillvägagångssätt uteblev ingen information 
som delgavs samtidigt kunde informanterna visas intresse, gehör och respekt 
under intervjun. Informanterna uttryckte ordagrant att det var tryggt och 
uppskattat att de fick utföra intervjun tillsammans med någon annan. För 
vissa informanter var det till och med avgörande för deras deltagande. Som 
intervjuledare var det också mer bekvämt och etiskt rätt, då undveks även en 
maktposition. Likaväl hade en ljudupptagning kunnat vara på sin plats, men 
av formella skäl och regler att förhålla sig till angående diktafon och lag-
ringsminne ansågs metoden problematisk att utföra korrekt. Det ligger också 
till kännedom att en del personer inte är bekväma med att bli inspelade. 
 
Under utformningen av intervjuguiden var etiken viktig. Intervjuguiden och 
samtalen skulle genomsyras av en god ton samt en respekt för informanter-
nas egen profession. För att undvika att propagera för förskolan ställdes 
frågorna neutralt med en nyfikenhet på deras uppfattningar. Det var extra 
viktigt att verkligen reflektera över denna etiska aspekt då komplexiteten 
ligger i att vi hade vår kulturella kontext som blivande förskollärare i rygg-
raden när de diskuterade sin förståelse för ämnet utifrån sina perspektiv och 
uppfattningar. 
 
Platserna gruppintervjuerna utfördes på blev naturligt på informanternas 
arbetsplats, vilket kan ha bidragit med trygghet för dem. Det var aldrig 
någon fråga om saken utan de bjöd in oss vilket visade deras vilja att delta i 
bekväm miljö. Om informanterna däremot bjudits in till oss hade en rad 
olika scenarion kunnat uppstå. De hade möjligtvis inte velat komma, vi hade 
i så fall kunnat få en maktposition och intervjusvaren hade kunnat bli färre 
på grund av deras känsla av obehag. En fundering är vad ett samtal på 
neutral mark med en varsin kopp kaffe hade genererat för svar, eftersom vi 
alla då hade stått utanför maktposition. 
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Eftersom det sociokulturella perspektivet används i analysen var det också 
självklart att välja just gruppintervjuer för att få syn på hur lärarna konstrue-
rar kunskap i interaktion med varandra, hur de genom sina olika kulturella 
kontexter förhandlade med varandra och skapade mening. Vid intervjuer 
med enskilda lärare hade förhandlingarna gåtts miste om och det teoretiska 
perspektivet hade inte kunnat träda fram i samma utsträckning. 

6.3 Slutsatser 
Studien visar att lågstadielärares insyn i förskolans verksamhet, läroplan och 
förskollärarens profession går att utveckla för att främja samverkan. Vi kan 
se i våra resultat att den kulturella skillnaden mellan de två skolformerna är 
det som distanserar dem. Vår inledningsvisa misstanke om att förskolan och 
skolan skiljer sig i traditioner, att förskolan ska präglas av lek och omsorg 
samt att skolan ska ta hand om undervisning och barns lärande, bekräftas i 
vår studie. Informanternas uppfattningar om samverkan, förskollärarprofess-
ionen och förskolans läroplan bidrar till ökad förståelse för varför förskolan 
och skolan inte samverkar mer än vad de gör idag. Trygghet och sociala 
kompetenser lyfts som viktiga aspekter i samverkan i övergångarna samti-
digt som tid- och personalbrist samt distans visas hämma samverkan. 
 
Av lärarnas gruppresonemang kan vi dra en slutsats om att de i deras kultu-
rella organisation blickar framåt i läroplanen snarare än bakåt, att skolan 
fokuserar på vad barnen ska kunna i nästkommande årskurs snarare än vad 
de har gjort och fått med sig från förskolan. Detta trots att deras läroplan, 
Lgr11, beskriver att de ska samverka med både förskolan och skolan. Lgr11 
(2018 a) beskriver bland annat att professionerna ska utbyta kunskaper om 
utbildningsinnehållet i verksamheterna. Kan det vara så att den kulturella 
kontexten, skolans framåtblickande perspektiv på lärande är anledning till att 
samverkan med förskolan inte känns lika aktuell? 
 
Studiens resultat och vårt kunskapsbidrag har betydelse för förskollärarnas 
fortsatta arbete med samverkan i övergångar, då de nu ges möjlighet att 
kunna möta lågstadielärare på en gemensam nivå. Vi menar att bemötandet 
ska vara ömsesidigt från båda professionerna och då ser vi potential i vidare 
forskning om förskollärares uppfattningar om samverkan i övergångar, 
lågstadielärarprofessionen samt deras läroplan, Lgr11. Vår studie riktar sig 
till att undersöka lågstadielärares perspektiv på problemområdet samverkan, 
men för att få en gemensam plattform att utgå ifrån där vi skapar samarbete 
och sammanhang och har respekt för varandras professioner så krävs också 
förskollärares perspektiv på problemet. Ytterligare en aspekt att ha i åtanke 
är barns perspektiv på övergångar som en vidare forskning då deras perspek-
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tiv utgör en viktig del i vårt arbete, eftersom det är barnens bästa vi alla 
arbetar för. 
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BILAGOR 

Bilaga 1- Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor 
• Vilken utbildning har Ni? 
• Vad är viktigt i Er utbildning? 
• Vilken årskurs arbetar Ni i? 
• Hur länge har Ni varit verksamma?  
• Vad har Ni jobbat med tidigare? 
• Har du någon erfarenhet av barn i förskola? 

 
Samverkan 

• Vad har Du för erfarenhet kring samverkan mellan förskola-förskoleklass-
skola? 

• Vad innebär samverkan för dig? 
• Vad gör ni för att främja samverkan mellan förskola-förskoleklass-skola? 
• Hur mycket tid läggs på arbetet för samverkan? 
• Hur anser Ni att samverkan kan utvecklas? 
• Finns det något samarbete mellan förskolan-förskoleklass-skola kring vad 

barnen ska kunna när de börjar i verksamheten? 
 
Överlämningar 

• Hur tänker Ni nu på våren angående barnen som kommer till hösten samt 
barnen som går vidare? 

• Vad innebär en överlämning för er? 
• Hur förbereds barnen inför en överlämning? 
• Hur går överlämningen till? 
• Vad tycker Ni fungerar bra respektive mindre bra? Vad kan vara ett pro-

blem? Vad beror det på? Finns det något som kan ändras på? Ge exempel? 
• Hur ser den ideala överlämningen ut tycker Ni? 
• Vad är viktigt att tänka på i en överlämning? 
• Vad förväntar Ni er att barnen ska kunna när de kommer till er verksamhet? 
• Anser Ni att det är tydligt vad barnen ska kunna när Ni sedan skickar dem 

vidare? 
 
Förskollärarprofessionen 

• Berätta hur Ni tycker att en skicklig förskollärare är. Vad är idealbilden? 
• Vad gör en bra förskollärare? 
• Vad tror du skiljer utbildningarna åt? Likheter och skillnader mellan f-

lärare och lärare? 
 
Läroplanen 

• Vad vet Du om förskolans läroplan? Anser du att de olika verksamheterna 
behöver ha kunskap om varandras uppdrag och innehåll i läroplanen? Hur 
& vem ansvarar för det? 

• Vad tror Ni är huvudområden i förskolans läroplan?  
• Vad är viktigast att man gör i förskolan 

 
Övrigt, finns det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2- Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: 
Intervju I examensarbete 
 
Hej vi är två studenter från Karlstads universitet som läser till förskollärare. Vi är 
nu inne på vår sjätte termin och ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att göra 
en studie om hur lärare I årskurs F-3 uppfattar förskolläraryrkets profession, Lpfö98 
samt hur de uppfattar samverkan I övergångarna mellan de olika skolformerna. 
Därför är vårt syfte med studien att öka kunskapen I de olika professionerna för att 
förutsättningarna för samverkan I övergångar ska kunna utvecklas. 
 
Den här intervjun är en del av vår studie och du som väljer att medverka i studien 
kommer att delta i en kvalitativ intervju, intervjun utgår från öppna frågor med viss 
standardisering. Intervjuerna sker antingen I grupp om 2 personer, eller enskilt. All 
information behandlas konfidentiellt dvs att alla personliga och specifika känne-
tecken kommer att avidentifieras för att inget kunna spåras. Detta lyder under 
tystnadsplikt och sekretess. 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 
Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
 

………………………………………… Underskrift 
 

…………………………………………    …………………………………………
…………………… Namnförtydligande    Ort och datum 
 

Kontaktuppgifter: 
Tina Höög Alexandra Andersson 
xxxx@xxx. xxxx@xxx 
xxx-xxxxxxx xxx- xxxxxxx 
 
Handledare: 
Tomas Saar, Uiversitetslektor, docent 
xxxx@xxx 
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Bilaga 3- Informationsbrev 

Information om studien: 
Intervju I examensarbete. 
 
Den här studien handlar om hur lärare I årskurs F-3 uppfattar förskollärarprofess-
ionen, Lpfö98 samt samverkan I övergångar mellan de olika skolformerna. Syftet 
med studien är att öka kunskapen I de olika professionerna för att förutsättningarna 
för samverkan I övergångar ska kunna utvecklas. I den här studien kommer vi att 
rikta oss till lärare I F-3. Studien är ett examensarbete och en del av utbildningen till 
förskollärare på Karlstads universitet. Intervjun sker antingen I grupp om 2 perso-
ner, eller enskilt och kommer att handla om dina uppfattningar av ämnet. Intervjun 
beräknas att ta cirka 45 minuter. Det är viktigt att intervjun görs i en ostörd miljö, 
på en plats och tid som passar dig. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan 
när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien 
är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, 
vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla 
uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga 
kan ta del av dem. Vid eventuell ljudinspelning förvaras ljudfilen utanför moln-
tjänster I säkert förvar. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet 
godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att 
sedan förstöras. 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (data-
skyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du 
har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.” 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 

Tina Höög Alexandra Andersson 
xxxx@xxx. xxxx@xxx 
xxx- xxxxxxx xxx- xxxxxxx 
 
Handledare: 
Tomas Saar, Uiversitetslektor, docent 
xxxx@xxx 
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Bilaga 4- Checklista  
 
Checklista för överskolningssamtal till Förskoleklass. 
  
För att vi ska kunna erbjuda barnen en så bra start i förskoleklassen som möjligt 
önskar vi information som kan underlätta starten för barnet och också om det finns 
särskilda behov som behöver tillgodoses. 
 
 
 
 

• Liten beskrivning av barnet 
• Familjeförhållande 
• Koncentration 
• Uthållighet (tålamod) 
• Självständighet/självbild/mognad 
• Matsituationen/allergi 
• Av- och påklädning 
• Toalettbesök 
• Fin- och grovmotorisk utveckling 
• Humör/förmåga att klara motgångar 
• Situation i gruppen 
• Vuxen-/kamratkontakt 
• Tal- och språkutveckling 
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