
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 

Avancerad nivå 

Överföring av information om skriftspråksutveckling i 
övergången från förskola till förskoleklass. 
 
 
Intervjustudie med förskollärare i förskola och förskoleklass. 
 
 
 
 
 
Författare: Joanna Meier 
Handledare: Tarja Alatalo 
Examinator: Antti Ylikiiskilä 
Termin: Vt 13 
Program: Lärarprogrammet – inriktning förskola 
Ämne/huvudområde: Språk och litteratur 
Poäng: 15 högskolepoäng

Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 
Sweden 
Tel 023-77 80 00 



   
 

 

 

Abstract 
 
Denna studie undersöker åtta förskollärares, fyra från förskolan och fyra från förskoleklassen, 
erfarenheter av och uppfattningar gällande överförandet av information om barns skriftspråks-
utveckling i övergången från förskola till förskoleklass. Detta undersöks genom semistrukturerade 
intervjuer. Tidigare forskning visar att den tidiga språkstimuleringen är viktig för barns framtida 
skriftspråkliga förmåga och att övergången mellan skolformer är betydelsefull för barns framtida 
skolgång och akademiska framgång.  
 
Resultaten i denna studie visar att informationsöverföringen om barns skriftspråksutveckling i 
övergången till förskoleklass är ringa och i flera fall obefintlig. Förskollärare i förskoleklassen uppger 
i större utsträckning än förskollärare i förskolan att information om skriftspråksutvecklingen förs 
över från förskolan. Förskollärarnas i förskola och förskoleklass uppfattning om vad som är viktigt 
att delge varandra gällande barns skriftspråkande stämmer till viss del överens, men skillnader finns. 
En sådan skillnad är att förskollärare i förskolan i större utsträckning vill föra över information om 
hur barnen har arbetat och vad som intresserar dem så att förskoleklassen kan arbeta vidare med det. 
 
Det är av betydelse för mig som blivande förskollärare att vara insatt i vad-, hur- och varför frågor 
gällande överlämnande av information om barns språkutveckling mellan förskola och förskoleklass. 
Denna studie torde också vara av betydelse för hela forskningsfältet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: informationsöverföring, skriftspråksutveckling, övergång, förskola, förskoleklass, 
kontinuitet 
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1 INLEDNING 
 

Förskolan är den första skolformen som barn i kommer i kontakt med. I Sverige är ungefär 85 % av 
alla barn mellan 1-5 år inskrivna i förskolan enligt Skolverkets (2013) statistik och när barnen börjar i 
förskoleklassen har de med sig en mängd erfarenheter och förmågor. Mitt intresse för övergången 
mellan förskola och förskoleklass har väckts dels tack vare mina förskollärarstudier, men framförallt i 
mitt arbete i förskolan. Jag har mött förskollärare i förskolan som ställt sig frågande till hur barns 
erfarenheter och kunskaper förmedlas och tillvaratas när de lämnas över till skolans värld.  
Förskoleklassen var tänkt att fungera som en bro mellan förskolan och skolan (Ackesjö, 2011) där 
förskolans pedagogik integrerades med skolans. Avståndet mellan förskola och förskoleklass kan 
dock fortfarande beskrivas som stort och det efterfrågade samarbetet mellan verksamheterna är 
mindre än önskat (Fast, 2007; Hjelte, 2005).  
 
Tidigare forskning har visat att övergången mellan skolformer är betydelsefull för barns framtida 
skolgång och akademiska framgång. Genom olika övergångsaktiviteter samt ett samarbete mellan 
verksamheterna för att sträva efter kontinuitet ökar chansen att övergången blir lyckad.  
  

There is an increasing interest in educational transitions because the level of success during transition 
to school or transfer between phases of education or schools, both socially and academically, can be a 
critical factor in determining children’s future progress and development (Fabian, 2007, s. 3). 

 

Den tidiga språkutvecklingen lägger grunden för skriftspråksutvecklingen, varpå den tidiga 
språkstimuleringen är viktig för barns framtida skriftspråkliga förmåga. För många barn är förskolan 
central för deras språkutveckling. Det torde därför vara av stor vikt för förskoleklassens lärare att bli 
medvetna om vilka skriftspråkliga aktiviteter barn ägnat sig åt i förskolan och hur de har arbetat med 
exempelvis språkljud, bokstäver och rim. Genom att planera och organisera sin verksamhet utifrån 
barnens förkunskaper möjliggör man för lärandet och uppmuntrar barns fortsatta språkliga 
utveckling. Att barn arbetar med något de redan kan eller som är alldeles för svårt bidrar inte 
nödvändigtvis till ökat lärande (Ivarsson, 2008). För att få till ett optimalt lärande behöver 
förskolläraren ta reda på barnets förförståelse, identifiera den proximala utvecklingszonen och stötta 
barnet i utforskandet av och mötet med kunskaperna inom den lite högre nivån (Ivarsson, 2008, s. 
101). För att sträva efter kontinuitet mellan förskola och förskoleklass rörande barns 
skriftspråksutveckling bör man i enlighet med ovan beskrivna forskning utveckla samarbetet och 
överlämningsprocessen mellan verksamheterna.   
 
I förskolans läroplan, Lpfö 98/10, står att förskolan ska samarbeta med förskoleklassen för att stödja 
barns utveckling och lärande ur ett långsiktigt perspektiv (Skolverket, 2010, s. 13).  
Där förespråkas också samarbete mellan verksamheter: 
 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt 
samverka med dem, och 
• tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov 
av stöd och stimulans (Skolverket, 2010, s. 14).  
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Även i skolans läroplan, Lgr 11, vars första och andra kapitel även gäller förskoleklassen, beskrivs 
vikten av samarbete mellan olika skolformer för att främja lärande i ett längre perspektiv: 
 

Läraren ska 

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och 

• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 2011, s. 16). 

 
Denna studie är av betydelse för pedagoger i både förskolan och förskoleklassen då den 
uppmärksammar och belyser en övergångsprocess som de flesta förskollärare på ett eller annat sätt 
kommer att vara involverade i. Informationsöverföringen är en viktig del vid övergången mellan 
förskola och förskoleklass och har betydelse för barnens fortsatta lärande och utveckling, vilket 
beskrivs i tidigare forskning nedan. För mig som är en blivande förskollärare kan studien fungera 
som en ögonöppnare eller en påminnelse om vikten av att samarbeta med förskoleklassen och 
strävan efter en röd tråd mellan skolformer. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av och uppfattningar 
gällande överförandet av information kring barns skriftspråksutveckling i övergången från förskola 
till förskoleklass. 
 

1.2 Frågeställningar 
 Genomförs överföring av information om barns skriftspråksutveckling mellan förskola och 

förskoleklass? 

 Hur beskriver förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen denna eventuella 
överföring av information?  

 Har förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen liknande uppfattning av vad som är 
relevant att delge varandra gällande barns skriftspråksutveckling?  
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2 BAKGRUND 
I detta avsnitt redogörs för förskoleklassens införande och gällande styrdokument för förskolan och 
förskoleklassen. Vidare presenteras tidigare forskning rörande samarbetet mellan de båda 
verksamheterna och skriftspråksutveckling i förskole- och förskoleklassåldern. 
 

2.1 Införandet av förskoleklassen 

Verksamhet för sexåringar är inte något nytt påfund trots att förskoleklassen i dess nuvarande form 
funnits sen 1998. Ackesjö (2011, s. 18) har i sin forskning fokuserat på förskoleklassen och beskriver 
att skolförberedande verksamhet för de äldsta barnen i förskoleåldern funnits länge i olika 
utformningar och att den funnits som komplement sedan 1900-talets första hälft. Det har länge 
funnits en önskan om och en pedagogisk tanke kring att få en bra övergång till skolan och att detta 
bör förberedas med arbete i homogena åldersgrupper.  
 
Kring 1990-talets mitt höjdes röster inom politiken för en tydligare integrering mellan förskolan och 
skolan för att höja kvalitéten på skolverksamheten. Ett viktigt argument vid diskussioner kring och 
sedan införandet av förskoleklassen var att det fanns ett behov av att föra in förskolepedagogiken i 
skolan. I förskolan fanns en lång tradition av arbete i arbetslagsform och med ett tydligt 
barncentrerat arbetssätt vilket ansågs kunna förbättra och förändra det traditionella arbetssättet som 
fanns i skolan (Ackesjö, 2011; Melander & Pérez Prieto, 2006, s. 32ff). Ackesjö beskriver vidare hur 
det politiska arbete som ledde fram till förskoleklassreformen gick till. Det fanns en strävan, hos 
beslutsfattarna, att underlätta och stimulera integrering mellan förskolan och skolan. Mötet mellan 
förskola och skola förväntades stärka känslan av helhet genom skolsystemet samt även skapa en helt 
ny arena där nya möjligheter för lärande som inte fanns i de två verksamheterna innan skulle 
uppkomma (Ackesjö, 2011, s.18ff). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att förskoleklassens tänkta uppdrag var att verka som en bro 
mellan förskola och skola och att detta gjordes genom att föra in förskolans pedagogik i skolans 
värld för att kunna skapa en verksamhet där det bästa av de två verksamheterna fick en arena att 
verka på och där en ”ny pedagogik” kunde växa fram. Genom att integrera förskoleklassen med 
skolan förväntades man utveckla ett nytt pedagogiskt förhållningsätt och även skapa en kontinuitet i 
lärandet under hela skoltiden(Ackesjö, 2011; Skolverket, 2001, s. 7).  
 

2.2 Styrdokument 
Inom både förskolan och förskoleklassen ska barnens tidigare erfarenheter tillvaratas. I förskolans 
läroplan, Lpfö98/10, poängteras att ”verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 
motivation och drivkraft att söka kunskaper.” (Skolverket, 2010, s. 6). När det gäller förskoleklassens 
läroplan, Lgr11, är inte barnens intresse och erfarenhetsvärld i fokus på samma sätt men där klargörs 
dock att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket 2011, s. 8). 
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2.2.1 Samarbete 
I förskolans läroplan står att läsa följande gällande samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet: 
 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet (Skolverket, 2010, s. 13). 
 

Där står även att arbetslaget i förskolan tillsammans ska: 
 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt 
samverka med dem, och 
• tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov 
av stöd och stimulans (Skolverket, 2010, s. 14). 
 

Riktlinjer för övergång och samverkan finns även i grundskolans, förskoleklassens och 
fritidshemmets läroplan och där formuleras det på följande sätt: 
 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med 
de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. 

Läraren ska 

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och 

• i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 2011, s. 16). 

 

2.2.2 Förskolans uppdrag 
I Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan beskrivs förskolans uppdrag 

på följande sätt: 

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. 
Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I 
samarbete med hemmen ska förskolan skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 
utvecklas rikt och mångsidigt. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan i 
en miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och lärande. I samarbete med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet ska förskolan avrunda barnens förskoleperiod. Innebörden av förskolans 
uppdrag kan sammanfattas som att innehållet i förskolan ska leda till att barn omfattas av vårt 
samhälles gemensamma normer och demokratiska värderingar samtidigt som de ska utveckla en 
förståelse för sig själva och sin omvärld (Skolverket 2005, s. 9). 

 
I förskolan får barn möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i 
grupp och tillsammans med vuxna med en tydlig pedagogisk tanke som bas. Förskolan har sedan 
hösten 1998 en egen läroplan och utgör det första steget i det livslånga lärandet som sedan fortsätter 
upp i skolan. Läroplanen är formulerad utifrån förskolans värdegrund och dess uppdrag samt mål 
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och riktlinjer för vad förskolan ska erbjuda och hur verksamheten ska bedrivas och planeras. I 
förskolan ges leken stor plats och utgör grunden för barns utveckling och lärande. 
 

2.2.3 Skriftspråksutveckling 
I Lpfö 98/10 finns både mål och riktlinjer gällande arbetet med barns skriftspråksutveckling. I det 
första kapitlet som beskriver förskolans värdegrund och uppdrag formuleras det som att ”språk och 
lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor 
vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 
och intresse för den skriftspråkliga världen (Skolverket, 2010, s. 7). 
Där finns även mål som förskolan arbetar efter och som förskollärare ansvarar för och de formuleras 
på följande sätt: 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 
(Skolverket, 2010, s. 10). 

 

2.2.4 Förskoleklassens uppdrag 
Förskoleklassen är en frivillig egen skolform som dock har gemensam läroplan med grundskolan och 
fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011). Från och med höstterminen det år barn fyller sex år är 
kommunen skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklassen. Förskoleklassen fungerar som en 
övergång eller en brygga mellan förskolan och den obligatoriska skolan och ska kombinera och 
integrera de båda verksamhetsformernas arbetssätt och pedagogik. Förskoleklassens syfte är att 
stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för den fortsatta skolgången. Dess 
verksamhet grundar sig i en helhetssyn på eleven och dess behov, främjar den sociala gemenskapen 
och använder leken och skapandet som grund i lärandet. Med utgångspunkt i skollag och läroplan är 
det upp till kommunen eller huvudmannen att utforma verksamheten i förskoleklassen och de flesta 
förskoleklasser är lokalmässigt integrerade med skolan (Utbildningsdepartementet, 2012; Skolverket, 
2011b).  
 
I den läroplan som förskoleklassen följer finns inget specifikt skrivet om hur arbetet med 
skriftspråksutveckling i förskoleklassen bör bedrivas men i avsnittet om kunskap står skrivet att: 
 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven: 
 
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga,  
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 
– får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling. 
 
Samt ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 
(Skolverket 2011a, s. 14). 
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2.3 Litteraturgenomgång 
Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning gällande samverkan mellan förskola och 
förskoleklass samt barns skriftspråksutveckling. Urvalet av relevant forskning gjordes dels genom 
litteratursökning vid universitetsbibliotek där även uppslag för vidare sökning gavs via referenslistor. 
De databaser som i huvudsak användes vid sökningen var; The Education Resources Information 
Center (ERIC), SAGE Journals Online samt Taylor & Francis Online. Även där gav en källa ofta 
upphov till fler sökningar tack vare dess referenslista. Den forskning som redogörs för är i huvudsak 
från 2005 och framåt. Det finns visserligen tidigare forskning som kan vara av intresse, men den 
senare forskningen refererar till och bygger vidare på det som undersökts tidigare. I den 
internationella forskningen finns inte förskoleklass som begrepp utan där är det skolan som är den 
relevanta termen. De nyckelord som användes vid sökningen var i huvudsak; transition (program, 
process, information), pre-school to school, continuity in (learning, transition), skriftspråks-
utveckling, överföring av information, överlämnande.  
 

2.3.1 Samverkan mellan förskola och förskoleklass 
En viktig tanke bakom införandet av förskoleklassen i dess nuvarande form var, som tidigare sagts, 
att föra in förskolepedagogiken i skolans värld. Förskoleklassen skulle fungera som en bro mellan 
förskolan och skolan. Detta kräver en samverkan mellan pedagoger i de olika verksamheterna vilket 
har visat sig svårt att realisera i praktiken trots att det eftersträvas (Ackesjö, 2011, s. 30). Poängen 
med denna samverkan är att barnen ska uppleva kontinuitet och att övergången mellan de olika 
verksamhetsformerna blir så okomplicerad som möjligt för barnen (Broström, 2002, s. 21; Kärrby, 
2000, s. 16). De styrdokument som förskolan och förskoleklassen har att förhålla sig till påvisar 
samarbete och samverkan, en gemensam syn, samtidigt som det betonas att förskoleklassen är en 
egen skolform som så att säga står för sig själv. Ackesjö (2011, s. 30-33) beskriver vidare hur de olika 
lärarkategorierna förväntas integrera sina yrkeskompetenser och lära av varandra, men att detta inte 
alltid realiseras i ”verkligheten” i skolor och på förskolor. I sin licentiatstudie diskuterar Ackesjö 
(2010)  möjliga orsaker till att förskollärare i förskolan och förskoleklassen befinner sig så långt ifrån 
varandra.  Förskollärare som arbetar med sexåringar och förskollärare som arbetar med de yngre 
barnen i förskolan har genom tiderna varit delvis ”separerade” och kanske har de genom detta 
arbetat fram skilda kulturer och förhållningssätt i sina praktiker. Trots att sexårsverksamheten 
traditionellt (och många gånger även fortfarande) har setts som en del av förskolan, så har 
sexårsverksamheten stått ”vid sidan av” förskolan som en ”annan” typ av verksamhet än den för de 
yngsta barnen i förskolan (Ackesjö, 2010, s. 32). 
 
Fast (2007, s. 173) framhåller i sin avhandling att det är svårt att få till ett bra samarbete mellan olika 
verksamhetsformer eftersom pedagogerna inte ges tid för utbyte av erfarenheter eller gemensam 
planering. Hon beskriver hur förskollärarna i förskoleklassen, i hennes studie, upplever att det inte 
finns tid att prata med varken förskollärare i förskolan eller med skolans lärare. Bristen på tid är den 
enskilt viktigaste faktorn gällande brist på samarbete och samverkan, det finns inte tillräckligt med 
avsatt tid för organiserande av samarbete eller för att planera vilket givetvis är problematiskt 
(Ackesjö, 2011, s. 94; Fast, 2007, s. 173). Även Gustafsson och Mellgren (2005, s. 81) har, i sin 
forskning, konstaterat att en bristande samverkan mellan förskola och förskoleklass har stor 
påverkan på barnens fortsatta skriftspråksutveckling. De menar att förskoleklassens lärare inte utgår 
från barnets perspektiv i skriftspråkslärandet och förespråkar någon form av kartläggning eller 
dokumentation för att inte information om skriftspråksutveckling ska gå förlorad.  
 

http://www.du.se/proxy.aspx?url=http://online.sagepub.com/cgi/search
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Dunlop (2003, s.13) presenterar sin forskning rörande kontinuitet och progression i förskoleåldern 
och i övergången från förskola till skola. Hon poängterar betydelsen av samverkan mellan lärare och 
att de utvecklar en förståelse för varandras verksamheter och sätt att arbeta. Genom att uppmuntra 
till samverkansaktiviteter och avsätta tillräckligt med tid och resurser för att få till möten och samtal 
mellan lärarna förbättras övergångsprocessen för både barnen och lärarna och kontinuitet kan 
uppnås. 
 
Förskollärare i förskoleklassen möter barn med en mängd kunskaper och har ansvaret för att överta 
deras erfarenheter och utmana dem för att låta dem fortsätta sin utveckling på den nivå där de 
befinner sig. Med sig från förskolan har barnen en mängd erfarenheter som har positiv inverkan på 
barnens framtida lärande om de används till att bygga vidare på och används som grund. För att 
kunna genomföra detta krävs ett gemensamt arbete och en överenskommelse kring hur barnen har 
arbetat och kommer att arbeta med exempelvis skriftspråksutveckling eller matematik. Detta ska inte 
ske genom att förskoleklassen enbart dikterar de färdigheter eller baskunskaper som de önskar att 
barnen som kommer ska ha, utan innebär även att förskoleklassen värderar de färdigheter barnen fått 
i förskolan och utgår ifrån dem när undervisning och arbetssätt planeras (Niesel & Griebel, 2007, s. 
28).  
 
Broström (2007, s. 62) har i sin forskning sett betydelsen av ett gott samarbete mellan förskolor och 
skolor och då särskilt ur barnens perspektiv. Han förklarar hur verksamheterna bör förhålla sig till 
varandra och hur de kan verka för att övergången blir så smidig som möjligt. Både förskolan och 
förskoleklassen måste anpassa sig till varandra. Det är av stor vikt att barnen, när de kommer till 
skolan, får möta en verksamhet som på många sätt liknar den förskoleverksamhet de just lämnat för 
att känna sig trygga i större utsträckning.  
 
Även forskarna Sivropoulou och Vrinioti (2009, s. 3) påpekar att samarbetet mellan förskolan, skolan 
och hemmet är den viktigaste faktorn för att motverka svårigheter i övergången från förskolans till 
skolans värld. De talar om begreppet kontinuitet och hur viktigt det är att eftersträva detta i barnens 
värld och i de olika skolformerna. De efterfrågar även ett samarbete och diskussioner kring 
tolkningen av styrdokument och mål för att kunna förstå varandras verksamheter och göra dem 
kompatibla med varandra.  
 

2.3.2 Övergången från förskola till förskoleklass 
I Skolverkets (2001) rapport Att bygga en ny skolform för 6-åringarna beskrivs hur övergången mellan 
förskola och förskoleklass organiseras. Några nationella riktlinjer för detta finns inte och studien 
visar på stora skillnader. Bristen på kontakt mellan verksamhetsformerna och avsaknaden av arenor 
för möten har inverkan på hur övergångsproceduren utformas. I de flesta fall får barnen besöka sin 
blivande skola för att i möjligaste mån bekanta sig med miljön och rutiner. Förskollärare från 
förskola och förskoleklass möts i överlämnandesamtal. Dessa mötens innehåll dikteras i stor 
utsträckning av skolans lärare och de rutiner kring överlämnade som finns rör oftast barn i behov av 
särskilt stöd. Hjelte (2005, s. 101) beskriver i sin doktorsavhandling hur förskollärare i förskolan, 
upplever att deras kunskap om barnen inte ses som särskilt viktig och att det är skolan som dikterar 
villkoren för hur samverkan och övergångsprocessen ska gå till. 
 
När det gäller forskning kring just övergången mellan förskola och förskoleklass är den svenska 
forskningen sparsam och blicken riktas istället internationellt där detta forskningsområde är mer 
utforskat. Förskoleklassen, som den är utformad i Sverige, finns inte i andra länder men forskning 
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rör då motsvarande verksamhet, det vill säga första mötet med skolans värld. Projektet Early Years 
Transition Programme (EASE) drevs i EU:s regi med forskare från åtta länder under åren 2008-2009. 
Syftet var att skapa och uppmuntra en större samverkan mellan förskolor och skolor för att förbättra 
kontinuiteten i utvecklingen och undersöka övergångspraktiker för att hitta former för 
övergångsprocessen (Regional Authority Government of Cologne, 2009) 
 
Tidigare forskning inom området visar att en positiv och lustfylld skolstart ger goda förutsättningar 
för lyckade skolupplevelser och kunskapsutveckling, både vad det gäller ämneskunskaper och sociala 
färdigheter (Dockett & Perry, 2007, s. 3f). Dockett och Perry (2007, s. 38f) redogör för sin egen och 
andras forskning kring övergången1 mellan olika skolformer och beskriver hur lyckade ”övergångs-
planeringar”2 kan tänkas utformas. Genom att värdesätta och gemensamt lägga ner tid på arbetet 
med att utforma övergångsplaneringar eller upplägg och att arbeta fram former som på ett naturligt 
sätt inkluderar både barn, förskolan, hemmet och skolan läggs grunden för ett gott samarbete och en 
kontinuitet i både lärande och relationer (Dockett & Perry, 2007). Barn som upplever liknande 
miljöer och förväntningar på sig i hemmet och i skolan har lättare för att hantera övergången till 
skolan. Barn som upplever skolan som okänd och har svårt att relatera till vad skolan egentligen är 
eller vad de kommer att möta där upplever ofta övergången som förvirrande och svår eller 
skrämmande (Dockett & Perry, 2007, s. 3-5; Fabian & Dunlop, 2006, s. 12). 
 

2.3.3 Överföring av information mellan förskola och förskoleklass 

The pre-kindergarten teacher’s effort to connect vertically and improve continuity between settings, 
either for a particular child or about curriculum, provides increased opportunities to share relevant 
developmental or systemic information (LoCasale-Crouch et al., 2008, s.135). 

 
En viktig faktor i övergången mellan förskola och skola är att tillräckligt med information rörande 
barns tidigare erfarenheter och aktiviteter förmedlas från en verksamhet till en annan och att det 
pågår arbete i skolor och förskolor med att förbättra överföringen av information (t.ex. Early, 2004, 
s. 1-3,;Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi & Nurmi, 2011, s. 300). Hjelte (2005) 
fokuserar på kommunikation och konstaterar att lärare i olika verksamheter har svårt att tolka 
varandras information och att de har problem att skapa en gemensam förståelse om barnen och 
deras erfarenheter. Han redogör för resultaten från sin forskning och beskriver hur förskollärare i 
förskolan överför information gällande enskilda barn eller gruppen både muntligt och skriftligt och 
att denna information ofta inriktar sig på barn i behov av särskilt stöd eller på andra aspekter som de 
upplever som problematiska. Syftet med en överföring av information är att ge förskollärarna i 
förskoleklassen ett ”försprång” och något att utgå ifrån så att de inte behöver börja om från början 
med barnen (Hjelte, 2005, s. 116.). Hjelte konstater att flera av förskollärarna i studien upplever att 
det förs över för lite information mellan verksamheterna och att både barnen och förskoleklassens 
lärare skulle gynnas av att ett större utbyte av information skedde.  Fabian och Dunlop (2006, s. 9) 
talar om brister i samarbetet mellan lärare inom olika skolformer och hur detta påverkar barnens 
övergång mellan olika verksamheter samt även hur information tolkas och kommuniceras. Lärare 
organiserar samarbetet och möts för att diskutera barn eller verksamhet men talar inte samma språk 
och gör olika tolkningar av formuleringar eller information som presenteras. 

 

                                                 
1
 På engelska: transitions. 

2
 Min översättning av begreppet transition programs 
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Resultaten från en longitudinell finsk studie (Ahtola et al., 2011) visar att de aktiviteter i 
övergångsprocessen som har starkast samband med goda skolframgångar är samverkan kring 
läroplaner och mål mellan förskola och skola samt att det överförs skriftlig information gällande 
barnen. Den skriftliga informationen kan t.ex. vara en portfolio eller annan dokumentation kring 
barnets lärande och utveckling. Ahtola et al. ser att detta dock är den minst använda formen av 
aktivitet vid övergången mellan förskola och skola.  
 

Our results suggest that passing on information is useful, at least when the information is 
comprehensive and documented for repeated use. Adequate information about pupils might  
help the elementary-school teacher to treat and teach the pupils of the new class according to their 
personal traits and needs. Nevertheless, passing on written information was among the least often 
implemented transition practices (Ahtola et al., 2011, s. 300). 

 
Det råder sekretess mellan förskolan och förskoleklassen och den sekretess som förskolan lyder 
under formuleras på följande sätt (SFS 2009:400, 23 kap. 1 §): 
 

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 
1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 
(2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider men. 

 
Bengtsson och Svensson (2002, s. 272) beskriver att förskollärare upplever sekretesslagen som bra 
eftersom den förhindrar onödigt pratande om barn utanför förskolan. Samtidigt upplever vissa 
förskollärare att den starka sekretessen hindrar dem från att delge andra (exempelvis lärare i skolan) 
viktig information gällande barn. Vidare påpekar de (Bengtsson & Svensson, 2002, s. 279) att det är 
uppgifter som berör personliga förhållanden, känsliga uppgifter, som är sekretessbelagsda. Det finns 
inga juridiska hinder för att till exempel diskutera den pedagogiska verksamheten eller ge pedagogiska 
råd till varandra.  
 

2.3.4 ”Glappet” i övergången mellan skolformer 
I Fasts (2007, s. 147f) studie framträder en bild av förskollärare i förskolan som inte känner sig sedda 
och uppskattade av förskoleklassens lärare. Fast ser att förskolans pedagogers arbete med barnen inte 
värdesätts, och att detta sedan upprepas i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. En 
konsekvens av denna brist på samverkan är att det uppstår en anonymitet mellan 
verksamhetsformerna, att progression i lärandet uteblir och att barn får göra samma saker flera 
gånger om (s. 171). Den kontinuitet som efterfrågades och förväntades bli bättre i och med 
förkoleklassens införande har inte kommit till stånd och är tillsynes fortfarande frånvarande inom 
flera områden. Det framkommer att det i mångt och mycket är förskoleklassen och därefter skolan 
som dikterar villkoren för samarbetet.  
 
Bristen på kommunikation och fungerande samverkan mellan förskolor och skolor har i ett flertal 
studier visat sig utgöra ett hinder för kontinuiteten. Förskollärare i förskolan har en vag bild av hur 
arbetet i förskoleklassen går till och vice versa, vilket lätt leder till förutfattade meningar om hur ”de 
andra” inte lyckas följa upp eller förbereda för barnens kunskaper i tillräckligt stor utsträckning 
(Dockett & Perry, 2007, s. 138f). När kunskapen om vad som pågår i andra skolverksamheter inte 
finns eller är bristfällig riskerar även kunskapen om barnens kompetenser och vad de faktiskt kan 
och har med sig i ryggsäcken få liten eller ingen uppmärksamhet (Dockett & Perry, 2007, s. 126). 
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Dockett och Perry (2007) framhåller att det är essentiellt att förskolan, förskoleklassen och skolan 
strävar efter ett gemensamt arbetssätt och en samsyn gällande pedagogiska verktyg. Det är även 
viktigt att sträva efter kontinuitet och att det stöd eller resurser som funnits tillgängliga för barnen i 
förskolan finns även i skolan. Begreppet kontinuitet finns representerat i de styrdokument som den 
svenska förskolan och förskoleklassen lyder under vilket går hand i hand med forskningsrönen. Där 
beskrivs hur barnens lärande, erfarenheter och kunskaper från förskolan ska få utrymme och 
synliggöras i skolan och att de ligger till grund för framtida utveckling och det livslånga lärandet.  
 

2.3.5 Skriftspråksutveckling  
Barns skriftspråksutveckling tar sin början redan vid en mycket tidig ålder, och de ägnar sig åt eller 
deltar i en mängd skriftspråkliga aktiviteter långt innan omvärlden ser det som att de kan läsa eller 
skriva. Denna del i språkutvecklingen benämns ofta som ”emergent literacy” (t.ex. Korkeamäki & 
Dreher, 2000, s. 351; Stadler, Watson & Skahan, 2007, s. 197). Forskning visar att barn har en vilja att 
delta i och ägnar sig åt skriftspråkliga aktiviteter redan i förskoleåldern och att läsande och skrivande 
inte bara innefattar en förmåga att avkoda ord utan bör ses ur ett bredare perspektiv.  Barnens läs- 
och skrivaktiviteter startar långt före det att de deltar i formell undervisning och skriftspråkandet 
utvecklas då i ett för barnet meningsfullt sammanhang (Liberg, 2003, s. 213). 

Skriftspråkande i förskolan och förskoleklassen 
Inom ramen för förskolans verksamhet möter barnen en mängd texter av olika slag och samlar 
förhoppningsvis på sig en erfarenhet av eller uppfattning om bokstäver och ord samt att text är 
användbart när en vill kommunicera. För att lära sig att läsa eller att tala krävs det att barnet får delta 
i skrift- och talspråkssammanhang för att producera och reproducera tal och skrift som 
överensstämmer med de kulturella och sociala praktiker som är rådande inom just den kontexten. 
Genom att interagera med andra utvecklar barnet förmågan att uttrycka sig själv samt att ta till sig 
andras uttryck och detta är av allra största vikt för skriftspråksutvecklingen (Liberg, 2003, s. 213). 
 
Barn utvecklar som ovan beskrivits sitt skriftspråk i samspel med andra runt omkring dem och 
språket tillägnas genom att barnen ser dess funktioner och meningsfullhet och blir uppmuntrade att 
själva delta (Sivropoulou & Vrinioti, 2009, s. 3). De skriftspråkliga aktiviteter som barn deltar i och 
ägnar sig åt i förskolan bör kännetecknas av lekfullhet och nyfikenhet och bygga en grund för deras 
fortsatta utveckling mot att bli läsande och skrivande individer (Lindö, 1998, s. 136-139). Förskolan 
har ett tydligt uppdrag att stimulera barnens språkutveckling och måste således organisera 
verksamheten och skapa en miljö där barnen får möta och ta del av en varierad, riklig språkvärld där 
både talet och skriften uppmärksammas och synliggörs (Gustafsson & Mellgren, 2002, s. 604).  
 
Det finns skillnader i hur skriftspråksaktiviteter i förskolan och skolan organiseras och det spontana 
läsandet och skrivandet har mycket större plats i förskolan. Detta kan förklaras med att målen för 
förskolans verksamhet är annorlunda och att det inte finns saker eller färdigheter att uppnå på 
samma sätt inom förskolan (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 2006, s. 41f). Författarna 
uppmuntrar ett varierat arbetssätt även i skolans värld där både spontana och organiserade 
skriftspråkliga aktiviteter eller situationer får plats (Dahlgren et al., 2006, s. 80). Genom att 
uppmuntra barnen till att skriva, när de själva känner för det, eller om något som verkligen 
intresserar dem, finns goda möjligheter att observera deras skrivande eller läsande och även 
dokumentera hur deras lärande och utveckling ser ut. 
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2.3.6 Överföring av information om skriftspråksutveckling 
Hartsman och Jönsson (2010, s. 132) redogör, i sin kunskapsöversikt, för att det finns stora brister i 
hur barns erfarenheter och intressen tas tillvara när de börjar i förskoleklassen.  Trots all kunskap och 
allt tal om vikten av att ta tillvara barns erfarenheter framkommer det att barn i förskoleklassen ofta 
möter en formell undervisning där de enbart tränas i fonologisk medvetenhet för att förberedas för 
skolans läs- och skrivundervisning. Ivarsson (2008, s. 103, 107f) presenterar resultaten från sin 
forskning och beskriver att överföringen av information gällande skriftspråkskunskaper är bristfällig. 
De barn i hennes studie som redan läser eller skriver får i stor utsträckning arbeta med saker de redan 
kan när de kommer till skolan och blir inte utmanade utifrån sina förutsättningar och erfarenheter. 
Även Hagtvet (2002) redovisar ett exempel där överföringen av information varit bristfällig eller där 
läraren i förskoleklassen inte lyssnat till den information hon fått. När Hagtvet besöker en skolklass 
som en del i sin forskning ber hon barnen att skriva vad som helst, helt enkelt något som de har lust 
med. Ett av barnen frågar då om han får använda alla de bokstäver han kan eller bara de som fröken 
lärt dem (2002, s. 8). Hon beskriver hur detta tillfälle givit upphov till många funderingar kring 
inlärning och lärande och att historien är lite komisk samtidigt som den kan fungera som ett 
”skräckexempel”. 

2.3.7 Läs- och skrivinlärning 
Att lära sig läsa och skriva är inget som sker per automatik när barnen exempelvis börjar skolan och 
får delta i formell läs- och skrivundervisning, utan det avgörande är att barnet i sig självt är redo för 
och intresserat av skriftspråkets värld (Lindö, 2009). Barnet kommer så småningom att känna en vilja 
och förstå meningen med att kunna kommunicera med andra. Barnet måste komma underfund med 
och verkligen förstå skriftspråkets poäng för att vilja och kunna lära sig läsa eller skriva (t.ex. Lindö, 
2009, s. 176). Barn arbetar med och närmar sig skriftspråket på olika sätt. Därför behöver lärarens 
roll som stöd i barnens lärande anpassas efter barnens individuella behov (Liberg, 2008, s.61; 
Lundberg & Strid, 2009). I sin avhandling presenterar Alatalo (2011) en sammanställning av 
forskning kring läs- och skrivutveckling. Hon konstaterar att det inte är undervisningsmetoden som 
är det viktigaste för läs- och skrivinlärningen, utan att läraren besitter förmågan att identifiera styrkor 
och svagheter hos barnen och därefter organiserar undervisningen utifrån dessa behov (Alatalo, 
2011, s. 13). Det skriftspråkliga arbetet i förskoleklassen bör vara uppbyggt av både systematiska och 
planerade aktiviteter för att utveckla den språkliga medvetenheten samtidigt som barnens individuella 
erfarenheter och kunskaper får utrymme och stimulans. Hon redogör vidare för att den fonologiska 
medvetenheten är viktig och grundläggande för att barn ska kunna utveckla skriftspråkliga förmågor. 
Det finns även andra förmågor som är viktiga att utveckla, exempelvis ordförråd och att känna igen 
och benämna bokstäverna snabbt (Alatalo, 2011, 39-41.).  
 
Ivarsson (2008, s. 39) redogör i sin avhandling för Vygotskys teori och definierar den proximala 
utvecklingszonen som skillnaden mellan barnets faktiska och potentiella utvecklingsnivå. Inom 
denna zon finns funktioner och kunskaper hos barnen som är under utveckling men ännu inte fullt 
utvecklade och det är här som lärande och utveckling sker. När barn arbetar med något de redan kan 
eller som är alldeles för svårt sker inte lärande i någon större utsträckning.  Det som istället 
stimulerar lärande är att ägna sig åt något som är lite för avancerat men som går att klara av med 
hjälp och stöd av någon annan (Ivarsson, 2008, s. 101). För att få till ett optimalt lärande behöver 
pedagogen ta reda på barnets förförståelse, identifiera den proximala utvecklingszonen och stötta 
barnet i utforskandet av och mötet med kunskaperna inom den lite högre nivån, skriver Ivarsson. 
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2.3.8 Språklig medvetenhet 
Under barnens första år befinner de sig inuti språket och har ännu inte utvecklat förmågan att tala 
om språket som de pratar. När barn så småningom utvecklar sitt språk uppnår de också en bättre 
språklig medvetenhet, vilket innebär att de kan distansera sig från språkets innehåll och skifta 
uppmärksamhet från ordens betydelse till deras form (Lundberg, 2011, s. 2). Ivarsson menar att ”ett 
språkligt medvetet barn kan förhålla sig objektivt till språket, det vill säga barnet kan använda språket 
inte bara för att kommunicera utan även föra samtal om det (Ivarsson, 2008, s. 23). 
 
Alatalo (2011, s. 39f) redogör utförligt för aktuell forskning kring språklig medvetenhet och förklarar 
att den språkliga medvetenheten byggs upp och utvecklas redan tidigt i barns liv och utvecklas i 
samspel med andra. Hon definierar språklig medvetenhet som en kognitiv förmåga som innebär att 
barnet förstår att ett språk inte bara har ett innehåll utan också en form. 
 
Empiriskt underbyggda studier visar att språklig medvetenhet är en förutsättning för god läs- och 
skrivförmåga och att den språkliga medvetenheten är något som går att ”träna upp” och förbättra till 
exempel genom särskilda systematiskt metaspråkliga lekar och övningar i förskolans och framförallt 
förskoleklassens verksamhet (Alatalo, 2011, s. 42; Lundberg, 2006, s. 74; Lundberg & Strid, 2009, 
s.6).  Forskning har kommit fram till att det finns ett samband mellan barns språkutveckling under 
förskoleåren och deras läs- och skrivutveckling under de första skolåren. Barn som har god kunskap 
om bokstäver och språkljuden har en bättre prognos gällande skriftspråksinlärningen (Liberg, 2003, 
s. 310). 
 
Den språkliga medvetenheten kan delas in i fyra delar (fonologisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk 
medvetenhet) och nedan följer en kort redogörelse av innebörden av dem som till största del är hämtad 
från den sammanställning som Alatalo (2011) gjort i sin avhandling. 
 
Med fonologisk medvetenhet menas medvetenheten om språkets formsida och att kunna bortse från 
ordens innebörd. Grunden för läs- och skrivinlärningen är medvetenheten eller förståelsen av 
språkets ljudsida, och denna medvetenhet fokuseras det ofta på i förskoleklassen (Lundberg & Strid, 
2009). När barn utvecklar en fonologisk medvetenhet förstår de att orden är uppbyggda av större 
och mindre enheter, som meningar, fraser och ord. I detta samband lär sig barnen också att urskilja 
fonemen, som är de minsta betydelseskiljande enheterna i ett språk. Barn upptäcker för det mesta 
språkets enheter och blir medvetna om fonemen genom de språkliga aktiviteter som sker spontant 
och i samspel med andra under förskoleåren. (Alatalo, s. 41f).  
 
Medvetenheten om ordens struktur, form och bildning kallas morfologisk medvetenhet. Morfemen är de 
minsta betydelsebärande enheterna i ett språk. Exempel på detta är ordet o-för-glöm-lig som är byggt 
av fyra morfem(Alatalo, 2011, s. 42).  Medvetenhet om språkets morfem innefattar förståelse för att 
en mening kan delas upp i ord och att orden sedan kan delas upp i mindre delar som kallas morfem. 
Att utveckla denna medvetenhet är av stor betydelse för läs- och skrivinlärningen eftersom barnet då 
kan avkoda orden i delar istället för att läsa och uttyda varje fonem.  Detta bidrar till bättre flyt i 
läsningen samt underlättar vid läsandet av långa eller sammansatta ord. Vidare samverkar den 
morfologiska medvetenheten och läsningen med varandra. Forskning visar att undervisning i 
morfologisk medvetenhet, redan från tidig ålder, med betoning på stavningsmönster- och regler, 
förbättrar läs- och skrivförmågan (Alatalo, 2011, s. 42 & s. 154).  
 
Syntaktisk medvetenhet kan beskrivas som en språklig förmåga som är skild från förståelsen av en 
menings innehåll eller hur den produceras då det handlar om att förstå själva strukturen. När en 
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individ är syntaktiskt medveten är hon medveten om språkets regler och grammatik som exempelvis 
böjning, ordföljd och satsbyggnad.  Den syntaktiska medvetenheten utvecklas genom läsning och 
skrivning och är av betydelse för utvecklingen av läsförståelsen (Alatalo, 2011, s. 43). 
 
Att vara pragmatiskt medveten innebär att veta och förstå hur språket används. Pragmatisk medvetenhet 
innebär å ena sidan att förstå vad som sägs, det budskap som förmedlas, och å andra sidan att förstå 
det dolda budskapet och kunna läsa mellan raderna. Den pragmatiska medvetenheten är inte enbart 
en språklig förmåga utan kräver att individen utvecklat en kognitiv, social och emotionell förmåga att 
kunna förstå exempelvis metaforer och målande beskrivningar. Den pragmatiska medvetenheten 
utvecklas i mötet med skriftspråket på ett eller annat sätt och är viktig eftersom man ofta måste 
reflektera kring den text man möter på något vis (Alatalo, 2011, s. 44). 
 

2.3.9 Ordförråd 
Hagtvet (2002, s. 20) skriver att det under de senaste åren, har argumenterats mer och mer inom 
skriftspråksforskningen för att inta ett helhetsperspektiv där muntlig och skriftlig språkutveckling ses 
som två sidor eller aspekter av språkutvecklingen, men som existerar och interagerar sida vid sida. 
Ordförrådet och talspråkets utveckling har betydelse för skriftspråksutvecklingen och det finns en 
stark koppling mellan läsförståelse och ordförråd (Alatalo, 2011, s. 49; Lundberg, 2006, s. 71). Barn 
tillägnar sig och utvecklar sitt ordförråd med hjälp av talspråket under en stor del av barndomen och 
det är även talspråket som står i fokus när skriftspråket utforskas. En viktig uppgift för förskollärare i 
förskolan är att sträva efter att hjälpa barnen att utveckla ett rikligt ordförråd genom att exempelvis 
använda ett rikligt varierat talspråk, en mångfald av situationer eller aktiviteter där barnen får möta 
nya ord. Alatalo (2011, s. 50) redogör för forskning som visar att barn i förskoleåldern utökar sitt 
ordförråd till stor del genom att lyssna på berättelser eller vid högläsning och att detta är något för 
förskollärare att ta fasta på. 
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3 METOD 

3.1 Val av metod  
Valet av metod i forskningsarbetet styrs av det problem eller fenomen som forskaren ämnar studera, 
vilket beskrivs av Patel och Davidson (2011). Denna studies syfte var att undersöka förskollärares 
erfarenheter och uppfattningar gällande överföringen av information kring barns 
skriftspråksutveckling i övergången från förskola till förskoleklass. Eftersom studien fokuserar 
uppfattningar och förhållningssätt är kvalitativ metod lämplig. I denna studie fanns ingen strävan 
efter att exempelvis undersöka mätbara fenomen varpå kvantitativ metod, som ofta sätts i motsats till 
kvalitativ metod, aldrig var aktuell.  

 
Att använda kvalitativ metod innebär att forskaren studerar upplevelser och tolkningar av 
erfarenheter hos deltagande informanter och det intressanta och centrala är att söka en djupare 
förståelse för det valda fenomenet eller området och hur detta upplevs av individen (Kvale & 
Brinkman, 2009, s. 43; Patel & Davidson, 2011, s. 82 ). Den kvalitativa forskningen kan sägas vara 
deskriptiv då den fokuserar på de deltagandes beskrivningar av erfarenheter och upplevelser. När 
man studerar ett fenomen/problem med en kvalitativ ansats är en viktig poäng att även rikta 
uppmärksamhet mot det underförstådda och att kunna göra tolkningar utifrån infomanters 
beskrivningar av sin upplevda livsvärld (Patel & Davidson, 2011, s. 83). Då det eftersträvade 
resultatet inbegriper informanternas erfarenheter av ett visst fenomen finns ingen strävan hos 
forskaren att finna ett rätt svar eller en sanning utan det är just individers tolkningar, erfarenheter och 
upplevelser av fenomenet som är intressanta och eftersöks och som sedan används för att dra 
slutsatser utifrån (Patel & Davidson, 2011, s. 233f). Detta är utgångspunkterna för min studie. 
 
Inom ramen för kvalitativ metod finns en mängd olika verktyg att använda sig av vid insamlingen av 
data. I mitt fall ansågs intervjuer vara det rätta verktyget för att kunna uppnå syftet. I denna studie 
har intervjuerna varit semistrukturerade, vilket innebär att forskaren på förhand bestämt teman och 
ett antal frågor som intervjun är uppbyggd av (Bryman, 2011,s. 413-415). Intervjun kretsar kring 
dessa teman men är flexibel, vilket innebär att det samtidigt ges plats för följdfrågor eller att 
intervjuer tar något olika riktning beroende på vilket område som informanten fokuserar på. 
Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att informanterna får tid och möjlighet att formulera 
sig och utveckla sina svar, vilket beskrivits av Bryman (2011, s. 413). Forskaren har möjlighet att 
ställa följdfrågor och kan enkelt be informanten upprepa eller förtydliga sina svar. En nackdel med 
intervjuer av detta slag är att allt som sägs bör transkriberas och att detta är en tidskrävande aktivitet 
 

3.2 Val av informanter 
Tidsramen för intervjuprocessen var begränsad och alla intervjuer skulle därför genomföras i samma 
medelstora stad. Vid urvalet av informanter fanns ett antal grundkrav eller kriterier som 
informanterna måste uppfylla för att ha möjlighet att besvara de aktuella frågorna. De skulle vara 
förskollärare och arbeta i antingen förskola eller förskoleklass. Förskollärarna i förskolan behövde ha 
erfarenhet av att arbeta med de femåriga barnen och således ha deltagit i en överlämnings- och 
överföringsprocess. Förskollärarna i förskoleklassen skulle ha åtminstone ett års erfarenhet av arbete 
i förskoleklass för att garanterat ha deltagit i en övergångsprocess. Vidare fann jag det önskvärt att 
informanterna inte, i alltför stor utsträckning, arbetade i samma skolområde eftersom de då skulle 
kunna tänkas beskriva ”samma” överlämnande och informationsöverföring. Informanter från olika 
enheter möjliggör större variation av svar, vilket kan ge en mera nyanserad bild av 
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forskningsområdet. Av samma orsak var det också viktigt att få lika många informanter från förskola 
och förskoleklass. 
 
Urvalet av förskolor och skolor att kontakta gjordes utifrån vad Kvale och Brinkmann (2009) 
benämner som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att söka och finna informanter bland de som 
finns nära tillhands. Det gjordes genom att, via e-mail, kontakta verksamheter i stadens alla 
skolområden. I vissa fall skickades förfrågan direkt till förskolläraren och i andra fall till förskolechef 
eller rektor som ombads vidarebefordra det till berörda förskollärare. Till att börja med kontaktades 
tre förskolor och förskoleklasser i varje område och inom denna grupp fann jag mina åtta 
informanter. I två fall arbetar informanterna inom samma skolområde. I det ena fallet är förskolan 
och skolan belägna nära varandra och majoriteten av barnen börjar i skolan, medan det, i det andra 
fallet inte är den skola som är det ”naturliga” valet för barnen från förskolan. En kort beskrivning av 
studiens syfte och intervjuns beräknade tidsåtgång fanns med i förfrågan (se bilaga 1). Majoriteten av 
all förskoleklassverksamhet i staden bedrivs i kommunens regi och därför kontaktades enbart 
kommunala skolor medan förskolor i både kommunal och privat regi kontaktades. Förskollärare som 
visade intresse för att delta men som inte uppfyllde alla de uppsatta kriterierna ombads fundera på 
om de hade kollegor som kunde tänkas vara aktuella och i ett fall gav detta resultat. Samtliga 
informanter som kom att ingå i studien är således utbildade förskollärare och har mellan 2 och 34 års 
erfarenhet av yrket, två arbetar i kommunala förskolor och två i fristående förskolor3 medan alla som 
arbetar i förskoleklass arbetar i kommunala skolor. Fyra av förskollärarna i förskoleklass har 
erfarenhet av att arbeta i förskolan och en av förskollärarna i förskolan har tidigare arbetat i 
förskoleklass. Valet att inkludera fristående förskolor var en medveten strategi då jag, genom detta, 
får möjlighet att undersöka om det kan finnas skillnader i övergångsaktiviteter eller samverkan när 
verksamheterna inte har samma huvudman. 
 

3.3 Beskrivning av informanter 
Nedan följer en kort beskrivning av de förskollärare som deltagit i studien och även om den 
verksamhet de arbetar i. Beskrivningen bygger på uppgifter som lärarna själva har angett.  

3.3.1 Förskollärare i förskolan 
Annika arbetar som förskollärare och förskolechef på en fristående förskola med 30 barn. Förskolan 
drivs som föräldrakooperativ och har fem ordinarie tjänster samt, i nuläget, en heltidsresurs. Hon har 
arbetat på denna förskola i fem år och har tjugo års erfarenhet av arbete i förskola. Hon har inte 
arbetat i förskoleklass men varit med om många överlämningar. 
 
Anita arbetar sedan åtta år tillbaka på en kommunal förskola och har sammanlagt tio års erfarenhet i 
yrket.  Förskolan har ungefär 80 barn i 4 åldersnära avdelningar och arbetar med roterande arbetslag. 
Varje höst byter barngrupper avdelning och minst en pedagog följer med.   
 
Alice har arbetat som förskollärare i snart tjugo år, mestadels i förskolan men även några år i 
förskoleklass. Den förskola som hon arbetar på just nu har fyra avdelningar, två med yngre barn och 
två med barn i åldern 3-5.  
 
Astrid arbetar precis som Annika på en fristående förskola men som drivs som personalkooperativ. 
Fram till och med våren 2012 tillhörde förskolan kommunen. Hon har lång erfarenhet av arbete i 

                                                 
3
 När en enskild huvudman (inte kommunen) driver en förskola benämns detta som en fristående förskola. 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/fristaende-skolor (hämtdatum 2013-04-25) 

http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/fristaende-skolor
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förskolan, 10 år som barnskötare som sedan följts av 20 år som förskollärare och har inte arbetat i 
förskoleklass. Förskolan har drygt 70 barn som är uppdelade på fyra avdelningar och personalen 
roterar mellan avdelningarna, tanken är att de ska följa sin grupp från början till slut i den mån det är 
möjligt. 
 

3.3.2 Förskollärare i förskoleklass 
Den skola där Sanna arbetar definierar hon själv som en liten skola med 97 elever, från förskoleklass 
till och med år 3. Skolan har 10 anställda varav två är förskollärare. Hon har arbetat som förskollärare 
i 14 år, de två senaste i förskoleklass och dessförinnan i förskolan. Sannas skola är belägen vägg i 
vägg med Anitas förskola och majoriteten av barnen kommer därifrån. 
 
Siv har arbetat i förskoleklass och dess föregångare sedan 1979 med undantag för två år på förskola 
där emellan. Skolan hon arbetar på har elever från förskoleklass till och med år 4 och har tre 
förskoleklassgrupper. Siv arbetar i samma skolområde som Annika men det är relativt få av barnen 
som kommer till Sivs skola. 
 
För två år sedan började Stina arbeta i förskoleklassen. Skolan är en F-6-skola med ungefär 380 
elever uppdelade på 16 klasser varav tre är förskoleklasser. Stina har ännu inte arbetat i förskolan.  
 
Sam har trettio års erfarenhet av förskolläraryrket och har arbetat både i förskolan, fritidshem och 
förskoleklass. Sedan tretton år arbetar han på en skola med drygt 600 elever mellan förskoleklass och 
år 6 och fyra förskoleklassgrupper. 
 

3.4 Min förförståelse 
Jag har, både under utbildningen, och dessförinnan arbetat som förskollärare och har då fått en bild 
av hur övergången mellan förskola och skola organiseras i dessa områden. Det var, som jag tidigare 
nämnt, detta som väckte mitt intresse för forskningsområdet. Dessa erfarenheter har bidragit till min 
förförståelse. I alla fall utom ett är förskolorna och skolorna nya för mig, vilket gjort att min 
förförståelse inte gäller dessa eller kan sägas vara påverkad av dem. Jag har vikarierat på förskolan där 
Astrid arbetar och även bedrivit delar av min verksamhetsförlagda utbildning där. Jag befann mig 
dock på en avdelning med yngre barn och har där aldrig deltagit i några övergångsrelaterade 
aktiviteter. Övergångsaktiviteter eller samarbete som informanterna berättar om är således inte 
bekanta för mig. Min erfarenhet har gett mig en grund inom området och en förståelse, vilket har 
bidragit till att jag kunnat föreställa mig och förstå de aktiviteter eller verksamheter som 
informanterna beskrivit utan att de behövt förklara dem närmare. Dessutom underlättade det för mig 
i formulerandet av intervjufrågor och i tolkningar och analyser. Risken finns dock att min 
förförståelse gjort att jag lagt in mina fördomar i slutsatser och att jag tolkat informanternas utsagor 
utifrån mina egna föreställningar. Detta har jag haft i åtanke under både intervju- och 
analysprocessen. För att minska denna risk har jag strävat efter att försöka distansera mig och om 
och om igen påmint mig om att förhålla mig objektiv. 
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3.5 Förarbete 
När forskningsområde inför examensarbetet skulle ringas in hörde jag talas om ett forskningsprojekt 
som initierats av forskare från bland annat Högskolan Dalarna. Deras studie undersöker 
överförandet av information mellan förskola och förskoleklass och i synnerhet hur den språkliga 
kompetensen tillvaratas i övergången. Genom kontakten med denna forskare fick jag tillgång till ett 
frågebatteri (se bilaga 1) som de använts sig av och som kommer att publiceras så småningom. 
Jag ansåg att dessa frågor var relevanta för min studie och kunde fungera som en utgångspunkt i 
formuleringen av intervjufrågor. Jag läste relevant litteratur för att få en förståelse för 
problemområdet och kunna ringa in ämnen som frågor och intervjuer skulle utgå ifrån.  
 

3.6 Genomförande 
Informanterna fick en beskrivning av studiens syfte redan vid förfrågan, vilkets beskrivits ovan. 
Detta förklarades ännu en gång i samband med att tid för intervju bokades. När informanterna tackat 
ja till att delta i studien fick de ett frågebatteri att svara på (se bilaga 2) och fundera kring, och som 
sedan användes som utgångspunkt vid intervjun. Frågorna berörde överföringen av information 
gällande skriftspråksutveckling mellan förskola och förskoleklass. Syftet med att ge informanterna 
dessa frågor i förväg var att sätta igång tankeprocesser hos dem och således hjälpa dem att förbereda 
sig inför intervjun samt att ha en grund att utgå ifrån. Genom att låta informanterna läsa igenom 
frågebatteriet och besvara frågorna gavs de möjligheten att komma förberedda till intervjun.  
 
Fem av intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats medan de andra genomfördes 
på min hemarbetsplats eller i avskildhet på offentlig plats. Intervjuerna tog mellan 40 minuter och en 
timme att genomföra.  Informanterna fick själva välja plats för intervjun under förutsättning att det 
var en avskild plats där vi kunde samtala ostört och som de kände sig avslappnade och trygga i. Den 
fysiska miljön och platsen man befinner sig på har, enligt Kvale och Brinkmann (2009) inverkan på 
intervjusituationen. Eftersom dessa intervjuer genomfördes på olika platser strävade jag efter att göra 
dem likvärdiga i så hög grad som möjligt i övrigt. Att informanterna kände sig bekväma i miljön var 
viktigt för att de skulle kunna koncentrera sig på samtalet. Genom att de fick välja plats själva anser 
jag mig ha skapat ett likvärdigt utgångsläge trots att vi befunnit oss på olika platser. I de fall som 
intervjun genomfördes på informantens arbetsplats befann vi oss i avskildhet. Ingen av 
informanterna kom direkt från barngrupp till intervjun utan hade ombetts ha en ”lugn” stund innan 
för att kunna slappna av, koppla bort verksamheten och vara närvarande i samtalet. De informanter 
som valde att komma till min hemarbetsplats angav just möjligheten att koppla bort och vara i 
avskildhet som en anledning till att genomföra den där. Detsamma gällde den informant som 
intervjuades i avskildhet på offentlig plats. 
 
Intervjuerna har genomförts på likvärdiga sätt, med samma upplägg och med frågebatteriet och 
intervjumallen som utgångspunkt. Intervjuerna inleddes med en allmän diskussion om arbete i 
förskolan eller förskoleklassen och om barns språkutveckling för att få igång ett avslappnat samtal.  
Samtliga intervjuer fortsatte sedan med en kort beskrivning av de forskningsetiska principer som 
ramar in studien och följdes av att informanten fick redovisa sina svar på frågorna skriftligt. Därefter 
följde ett samtal kring frågebatteriet där informanterna gavs möjlighet att vidareutveckla och berätta 
mer om sina svar. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en på förhand konstruerad intervjumall 
med ett antal övergripande frågor som täckte de områden ämnen som skulle behandlas. Fördelen 
med semistrukturerade intervjuer var möjligheten att låta informanterna tala och berätta relativt fritt 
kring sina upplevelser och samtidigt ha en struktur som såg till att viktiga områden eller delar inte 
tappades bort.  Frågorna ställdes på samma sätt till samtliga informanter men följdes upp av 
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situations- och individanpassade följdfrågor. Intervjufrågorna och frågebatteriet överlappade till viss 
del varandra och således hade en del områden redan behandlats när frågorna ställdes, vilket fick till 
följd att ingen intervju var identisk i format och upplägg. Intervjuerna spelades in eftersom mycket 
information annars skulle gått förlorad. Genom att spela in intervjuerna och sedan transkribera dem 
ges möjligheten att lyssna om och om igen för att skapa större förståelse. Det ger också möjlighet att 
söka och förstå informanternas svar på ett djupare plan och ur ett helhetsperspektiv, vilket beskrivits 
av Bryman (2011, s. 428f). Bryman skriver att forskaren, i användandet av kvalitativ intervju, är 
intresserad av både vad informanterna säger och hur de säger det. 
 

3.7 Analys och tolkning  
Forskarens tolkning och analys av informantens berättelse tar sin början redan under intervjun 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 211). Medan informanterna svarade på mina frågor och delgav mig sin 
berättelse tolkade jag det som sades och använde mig sedan av detta för att ställa följdfrågor eller 
beskriva hur jag uppfattat informantens svar. Genom att sända tillbaka min tolkning till 
informanterna gav jag dem chansen att utveckla sina resonemang eller rätta mig om jag uppfattat 
eller tolkat dem felaktigt. Min förförståelse påverkar tolkningen av det som informanterna säger men 
i och med att informanterna ges möjligheten att omformulera eller förtydliga det sagda eller helt 
enkelt förklara att jag uppfattat dem fel ökar chansen att tolkningen förblir objektiv. Detta sätt att 
arbeta med och reflektera kring tolknings- och analysarbetet uppmuntras av Kvale och Brinkmann 
(2009, s. 211f).  
 
De inspelade intervjuerna transkriberades av mig och en sammanställning av svaren på frågorna i 
frågebatteriet gjordes. I transkriberingsarbetet var jag noga med att alltid skriva texten så ordagrant 
som möjligt vilket innebär att texten inte är grammatiskt korrekt utan representerar det talspråk som 
informanterna använder. När man återger talad text i skriven form, insåg jag, att det kan vara lätt att 
ändra ordföljd eller lägga in en punkt för att göra texten tydligare. Genom att göra det finns en risk 
att man så att säga förvränger texten, vilket Patel och Davidson diskuterar (2011, s. 107f). 
 
Transkriberingen inleddes när samtliga intervjuer var genomförda för att inte färgas av vad enskilda 
informanter svarat och därmed ställa frågor på nytt sätt eller lyssna med ”färgade” öron.  Patel och 
Davidson (2011, s.121) skriver att man inte ska vänta för länge med att transkribera intervjuer 
eftersom det är bra att ha intervjuerna färska i minnet och fortfarande ha ett levande förhållande till 
det insamlade materialet. Samtliga intervjuer i denna studie genomfördes inom två veckor och trots 
att jag väntade med transkriberingen var tiden mellan intervju och transkribering inte särskilt lång. 
Den skrivna texten låg till grund för min fortsatta analys men samtidigt hade jag intervjuerna nära till 
hands i minnet och kunde således analysera dem i sin helhet. Om intervjun genomförts långt bak i 
tiden kan det finnas en risk att det enbart är texten som används i tolkningen, vilket inte gör 
intervjun rättvisa. Texten är bara en utskrift av intervjun som är det faktiska materialet och som 
forskare har jag således både det talade och det skrivna att förhålla mig till (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 208). Genom att transkribera intervjuerna och samtidigt strukturera materialet blev det 
överblickbart och jag såg nya innebörder och ringade in teman i det som sagts. 
 
Transkriptionsprocessen gav även upphov till nya frågeställningar, funderingar och början till 
analyser hos mig. Dessa skrevs ner vartefter de framträdde och användes sedan som en grund för 
analysarbetet.  Under transkriberingen av intervjuerna framträdde mönster och teman som väckte 
mitt intresse, och som var återkommande. Som inledning i analsyarbetet skapade jag ett nytt 
dokument, där intervjufrågorna och de delar av intervjuerna som jag ansåg relateras till var och en av 
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dem sattes ihop för att skapa överblickbarhet. För att systematisera och strukturera exempelvis 
teman, likheter och skillnader färgkodade jag dem och klippte och klistrade in text under olika 
rubriker. Detta sätt att strukturera materialet förespråkas av Patel och Davidson (2011, s. 120-122).  

3.8 Etiska ställningstaganden 
Vid forskning är det av största vikt att ha funderat på etiska överväganden och hur man bör agera för 
att säkerställa att datainsamlingen och hanteringen av materialet genomförs på ett korrekt sätt (Kvale 
& Brinkmann, 2011). I en skrift utgiven av Vetenskapsrådet (2011) redogörs för forskningsetik och 
vad som bör inkluderas eller uppfyllas för att forskning ska vara etiskt försvarbar. Nedan följer en 
redogörelse för hur denna studie uppfyller fyra krav som, vid uppfyllelse, säkerställer att studien 
genomförts på ett etiskt godkänt sätt.  
 
Informationskravet  
Redan vid första kontakten informerades potentiella deltagare om studiens syfte och vad som 
förväntades av dem. Vid intervjutillfället påmindes de om syftet samt att deras deltagande är frivilligt 
och att de när som helst kan avbryta sin delaktighet. De fick också veta att vid eventuellt avbrytande 
raderas även eventuell insamlad data kopplad till den personen. 
 
Samtyckeskravet 
Då informanternas deltagande i studien är frivilligt ska forskaren inhämta deras samtycke att delta för 
att få använda sig av resultaten. Informanterna i denna studie fick skriftligt godkänna sitt samtycke 
vid intervjutillfället. Samtliga informanter har valt att fullfölja intervjuerna och därmed sitt 
deltagande.  
 
Konfidentialitetskravet  
De data som samlats in under studiens gång har behandlats med konfidentialitet i största möjliga 
utsträckning. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och i och med transkriberingen 
avkodades informanterna och deras arbetsplatsers namn.  I presentationen och resultatredovisningen 
benämns informanterna med fiktiva namn och förskolor och skolor är inte namngivna. Att göra 
detta var ett medvetet val för att undvika att röja informanternas identitet. 
 
Nyttjandekravet  
Vid intervjutillfällena informerades deltagarna om att de data som samlas in vid intervjuerna enbart 
ska användas för denna studie och att det transkriberade materialet raderas så snart examensarbetet 
är godkänt.  
 
Intervjuerna i denna studie genomfördes på flera olika platser som valdes av informanterna själva. 
Några av dem genomfördes på min hemarbetsplats eller på offentlig plats och det finns en risk att 
maktförhållandet oss emellan påverkades eftersom det var, så att säga, på min domän. Dock anser jag 
inte att denna risk är särskilt stor eftersom informanterna själva fick välja plats och att det var deras 
önskan att få komma hem till mig eller intervjuas på en offentlig plats. 
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3.9 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Då studien grundar sig på kvalitativ metod och genomförts med hjälp av intervjuer är resultatet en 
beskrivning av informanternas upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Syftet 
är inte att sträva efter eller finna en sanning utan att undersöka och belysa ett visst område. Det 
framkomna resultatet är inte generaliserbart på så sätt att det kan klassas som allmängiltigt. Dock 
visar denna studie hur just dessa förskollärare upplever detta fenomen samt visar vilka variationer 
just detta problemområde uppvisar, vilket diskuteras i Patel och Davidson (2011, s. 108). Åtta 
förskollärare deltog i studien och alla är verksamma inom samma kommun, och de slutsatser som 
dras ur denna studie är relaterade till just denna kontext. De kan dock användas som en 
utgångspunkt för vidare studier och förhoppningsvis peka ut en tänkbar riktning eller vara 
vägledande för hur något kan tänkas vara även eller hända i en annan situation (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 280).  
 
Tolkning och analys i forskningsprocesserna är påverkat av min förförståelse, vilket kan innebära att 
en annan forskare hade kunnat tolka resultatet annorlunda. För att öka tillförlitligheten har jag strävat 
efter att agera på samma sätt i samtliga intervjuer och så även vid analysen av det insamlade 
materialet.  Jag har resonerat med mig själv och stannat upp när jag upplevt att min förmåga att 
förhålla mig objektivt till materialet sviktat. Det går aldrig att helt frångå sin förförståelse och det är 
inte heller meningen, men att sträva efter ett så objektivt förhållningssätt som möjligt har varit mitt 
mål. 
 
För att öka trovärdigheten i studien och säkerställa en tillförlitlighet strävar jag efter att redovisa 
resultaten på så sätt att det blir synligt att de frågeställningar och frågor som skrivits fram har använts 
och att informanterna berättelser svarar till det syftet som formulerats. Bryman (2011, s. 354, 370) 
skriver att trovärdigheten, inom kvalitativ forskning, handlar om djup istället för bredd och att 
forskaren bör visa på en transparens i sin studie. Detta har varit min utgångspunkt.  
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4 RESULTAT 
Syftet med denna studie var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av och 
uppfattningar gällande överförandet av information kring barns skriftspråksutveckling i övergången 
från förskola till förskoleklass.  De frågeställningar som ställts är följande: 
 

 Genomförs överföring av information om barns skriftspråksutveckling mellan förskola och 
förskoleklass? 

 Hur beskriver förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen denna eventuella 
överföring av information?  

 Har förskollärare i förskolan och förskoleklassen liknande uppfattning av vad som är relevant 
att delge varandra gällande barns skriftspråksutveckling?  
 

 
Resultatet redovisas under ett antal rubriker som behandlar viktiga områden som framträtt vid 
datainsamlingen och bearbetningen.  Under varje rubrik presenteras först resultat från förskolans 
informanter och sedan av förskoleklassens. Förskollärare i förskoleklassen benämns hädanefter även 
som förskoleklasslärare för att underlätta för läsaren. Samtliga pedagoger i förskolan har namn som 
börjar på A, medan samtliga förskoleklasslärares namn börjar med S, vilket också kan underlätta 
läsningen. I resultatredovisningen används citat för att göra texten mer levande och för att ge läsaren 
en bild av vad som sagts under intervjuerna och exemplifiera den data som ingår i studien vilket 
Kvale och Brinkmann skriver om (2009, s. 299).  
 

4.1 Samarbete  
Samtliga informanter från förskolan uppger att det traditionellt inte funnits någon samverkan alls 
mellan förskolan och förskoleklassen. Den enda kontakten är genom överlämningsprocessen och de 
aktiviteter som ingår där. Alice menar att det, under åren, inte funnits någon samverkan alls i 
området och att förskoleklassen, under vårterminen, skickat ett brev med datum för 
överlämningsmöte. Datumet har satts utan att involvera förskolan vilket lett till att det ofta krockat 
med annan viktig verksamhet. Även Annika och Astrid påpekar att tidpunkten för 
överlämningsmöten ofta är dålig ur förskolesynpunkt. 
 

Bland förskoleklasslärarna är det enbart Stina som uppger att det, i denna stund, finns ett fungerande 
samarbete mellan förskola och förskoleklass. I det område där hon arbetar träffas förskollärare från 
de både verksamheterna ungefär fyra gånger per år. Vid den första träffen på hösten utvärderas den 
senaste överlämningen och vad som kan behöva förändras. Vid ett tillfälle ligger fokus på förskolans 
verksamhet och vid ett annat på förskoleklassens, de besöker olika enheter och får en inblick i 
varandras verksamhet. De tre andra informanterna berättar att den kontakt som funnits mellan 
verksamheterna har koncentrerats runt de faktiska överlämningsaktiviteterna under vårterminens 
andra hälft. De säger dock att samarbetet är under utveckling och att det i år är första gången som 
överlämningsprocessen lyfts upp och de getts möjlighet att diskutera och planera tillsammans. 
 

4.1.1. Skolan sätter agendan 
Samtliga förskollärare i förskolan anger att de upplever att det är förskoleklassen (skolan) som styr 
hur och när samarbetet ska ske samt vad det innebär. De upplever att det sker på förskoleklassens 
villkor och att de och deras verksamhet inte är av särskilt stor vikt. Anita säger att det existerande 
samarbetet är styrt eller planerat uppifrån och att det ofta gäller praktiska saker som till exempel 
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överlämnandet av barn. Rektorerna har en agenda för möten, medan förskollärarna har annat som de 
vill diskutera eller utveckla, säger hon. Annika tror att detta har med traditioner att göra och att 
förskolan måste börja ställa krav och göra sin röst hörd. Samarbete mellan förskola och förskoleklass 
är inget prioriterat område utan ”(…)känns som det där dammiga ämnet i slutet på läroplanen som 
man bläddrar förbi.”. 
 
Ingen av informanterna från förskoleklassen säger något om att samarbetet initieras eller dikteras av 
dem och att de ansvarar för att organisera överlämningen. 

4.1.2 Svårigheter i samverkan  
Bristen på kommunikation och samarbete mellan förskolan och förskoleklassen uppges leda till 
fördomar och antaganden, ett slags vi och dom-känsla. Informanterna från förskolan berättar att de 
inte vet vad som förväntas av barnen och vad man bör ägna sig åt i förskolan respektive 
förskoleklassen gällande exempelvis läsande och skrivande. De menar att barnen ägnat sig åt en 
mängd skriftspråkliga aktiviteter i förskolan och att ”man ju inte vill att de ska få börja om med det 
igen” eller att barnen får ta ett steg tillbaka i sitt lärande.  
 
Anita har en bild av att man i förskoleklassen menar och förmedlar att verksamheten absolut inte är 
skola och att leken är i fokus. Hon uppger att man i förskolan allt tydligare fokuserar på barnens 
lärprocesser tack vare ny läroplan och skollag och att synsättet i förskoleklassen är annorlunda. Hon 
är medveten om att det säkerligen inte behöver vara så, men att distansen verksamheterna emellan 
leder till onödiga antaganden eller missuppfattningar. 
 

Vi är väldigt tydliga med att prata med föräldrarna om att vi är en egen skolform där  
verksamheten bygger på lärande och utveckling.. Och sen i förskoleklassen så trycker de på att det 
inte är skola. Barnen ska gå dit och ha en sorts inskolning till skolan och lära sig att ta ansvar för sina 
kläder, sätta på sig galonisar och stövlar själv. Och hur man ska vara i en stor grupp eller lite om 
alfabetet. 
 

Alice, som är den enda förskolläraren i förskolan som har erfarenhet av att arbeta i förskoleklassen 
talar också om bristen på förståelse kring varandras verksamheter. Förskollärarna från förskolan har 
en bild av hur de vill att man ska arbeta i förskoleklassen men som inte alltid är kompatibel med de 
ramar som finns i skolan. Hon ger ett exempel där förskolans personal efterfrågade fler 
förskoleklassbesök och som skulle ske under sista delen av våren. Tanken är god i teorin men inte 
genomförbar i praktiken, menar hon.   
 
Siv, som är förskoleklasslärare, berättar att de, inom ramen för utvecklingsarbetet, diskuterat att det 
finns ett avstånd mellan förskolan och förskoleklassen.  Många förskolor vet inte vad man gör i 
förskoleklassen och vice versa. Hon säger att det är viktigt att man som förskoleklasslärare håller 
kontakten med förskolan, antingen yrkesmässigt eller på annat sätt för att man annars inte vet vilket 
arbete som läggs ner i förskolan. ”Man känner inte till hur väl man arbetar mot läroplanen och allt 
det här. Man vet inte alltså och det har ju hänt så mycket”. Även Sam berättar om avståndet mellan 
verksamheterna och att flera kollegor i förskoleklassen och förskolan inte vet hur mycket och vad 
som pågår i förskolorna. 
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4.1.3 Ett område i utveckling 
Alice och Anita beskriver att samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen är under förändring 
och att man, från kommunens håll, verkat för att sätta samman arbetsgrupper som ska utvärdera och 
utveckla samarbetet. De säger att det finns mycket att utveckla och hoppas att det gemensamma 
utvecklingsarbetet ska vara ett första steg på vägen. 
 
Anita berättar om pedagogiska caféer som inletts i området för att förbättra samarbetet. Förskollärare 
och chefer från skolan och fyra förskolor deltar och tanken är att man ska få möjlighet att diskutera 
verksamheterna i allmänhet och även överlämningen av barn till förskoleklassen. Sanna, som arbetar 
i förskoleklassen i samma område som Anita, berättar att samarbetet har varit bristfälligt under åren 
men att hon ser positivt på det nyligen initierade ökade samarbetet. Hon poängterar att det är viktigt 
att dessa möten behandlar relevanta ämnen som gynnar barnen. Sanna hoppas att de pedagogiska 
caféerna bidrar till att skapa en tryggare överlämning och tydligare kontakt mellan förskola och skola.  
Även Siv och Sam berättar om utvecklingsgrupper med representanter från förskolan, 
förskoleklassen och ledningen som ska arbeta med att förbättra samarbetet i allmänhet och 
överlämningen i synnerhet.  
 

4.1.4 Fristående förskolors villkor 
Annika arbetar på en fristående förskola och hon funderar på om bristen på samverkan kan bero på 
att de är en fristående förskola.  
 

Det kanske är för att vi inte är en kommunal förskola men det känns som om de informerar de 
kommunala förskolorna mer och att vi hamnar utanför. Jag har faktiskt tänkt att jag ska ringa till 
rektorerna och prata om det här. Den enda arenan som finns för möten det är dom där fem 
minuterna uppe på skolan. Det finns ju till och med reglerat i styrdokument att samverkan ska ske… 
 

Även Siv och Stina, som är förskoleklasslärare, påpekar att det finns en skillnad mellan fristående och 
kommunala förskolors samarbeta med förskoleklassen. De fristående förskolorna är inte inkluderade 
i utvecklingsarbetet eller det existerande samarbetet. Stina har uppmärksammat detta för sina chefer, 
men mötts av förklaringen att fristående förskolorna är konkurrenter som inte ska få tillgång till 
kommunens material. 

  
Det är Vård och bildnings material och det får inte visas. Och jag har försökt säga att om två månader 
så är ju de här barnen våra barn, våra kommunala barn, och vi vill ge alla barn samma start oavsett var 
de kommer ifrån. Samma möjlighet att få komma till oss på lika villkor liksom. 
 
 

4.1.5 Ett ökat samarbete mellan förskola och förskoleklass 
Informanterna från förskolan är eniga om att det behövs mer samarbete och kontakt mellan 
förskolan och förskoleklassen. Astrid pratar om de stora barngrupperna i båda verksamheterna som 
ett hinder för samarbete samt att den barngrupp hon har i förskolan börjar i flera olika skolor. De 
stora barngrupperna och tidsbristen är något som även Alice talar om och som göra att samarbetet 
inte fungerar. 
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Annika säger att hon tänkt kontakta skolorna och be om att få bli mer uppdaterad och gemensamt 
arbeta fram ett bättre system för överlämningen och kontakten. Hon säger vidare att hon tror att 
förskolan måste vara drivande i utvecklingen av samarbetet, ”det kommer nog inte komma från 
skolan, det tror jag inte kommer hända”. Anita säger att det inte borde vara svårt att utveckla 
samarbetet med förskoleklassen eftersom de, i deras fall, befinner sig nära varandra och ses dagligen 
på ett eller annat sätt. De träffar och arenor för möten som finns i dagsläget anser hon vara alltför 
styrda och koncentreras på överlämningen av barn istället för att till exempel ägnas åt pedagogiska 
diskussioner.  
 
Informanterna från förskoleklassen uppger att de, i likhet med de från förskolan, skulle vilja förändra 
och utveckla samarbetet med förskolan. Sanna uppger att hon tror att samarbetet måste struktureras 
upp eftersom man, i både förskolan och förskoleklassen, arbetar under stressiga och tuffa 
förhållanden. Sanna säger att de måste börja i det lilla och sen utveckla samarbetet mer och mer och 
att just överlämningen av barn är bra att fokusera på. Hon pratar om ett gemensamt årshjul för att 
stärka och underlätta samarbetet. 
 

Det kan låta tråkigt och odynamiskt men genom att ha tydliga scheman t.ex v. 3 har vi första träffen, 
v.15 har vi besök mm så har man med sig det i planeringen och det blir verkligen av. Nu är det lätt att 
glömma, och så hinner man inte med. Så blir det något snabbt över telefon eller inget alls. Det känns 
viktigt att ha en bra förberedelse, både mental samt fysisk, för barnen, att de känner att de är 
välkomna och att de får en känsla för oss personal. 

 
Att tid och resurser inte räcker till är något som Stina anger som skäl till att ett samarbete inte sker i 
den utsträckning som skulle behövas. Hon säger att hon vill förändra och kunna göra mer och på 
andra sätt när det gäller kontakten med förskolan. Hon berättar att hon, under sina två år i yrket, 
stött på kollegor som arbetat länge och säger att det inte finns några andra sätt att arbeta på. De säger 
att de testat olika former för samarbete men att det är lika bara att ”göra som vi alltid gjort” och att 
det ibland är svårt att ifrågasätta dem. Även Stina säger att det vore bra att besöka barnen i förskolan 
men att det är ett stort arbete som visserligen skulle gynna de blivande barnen men samtidigt 
innebära att barnen i förskoleklassen får mindre tid med sin lärare. Hon talar om vikten av att väga 
alla fördelar och nackdelar mot varandra i utvecklingen av samarbetet så det blir så bra som möjligt 
för alla inblandade. 
 

4.2 Överlämning från förskola till förskoleklass 
Samtliga informanter från förskolan berättar att det finns en överlämningsprocess mellan förskola 
och skola som har bedrivits på samma sätt i många år. Inom kommunen har just övergången mellan 
skolformerna uppmärksammats och två av informanterna uppger att de deltar i utvecklingsarbete 
kring detta.  
 
Förskoleklassen tar kontakt med förskolorna under våren och bjuder in till överlämningssamtal. 
Alice berättar att detta tillfälle inleddes med en gemensam information till alla för att sedan följas av 
att förskollärarna som ska ha de olika klasserna satte sig i varsitt rum:  
 

(…)och då ser jag från min lista här att mina barn ska gå hos dom eller dom. Och då kastar man sig 
till dom. Och så ska man sitta där och gå igenom och säga det är inga konstigheter med henne eller 
det här behöver ni kolla upp och den här behöver ni göra så med.  
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Anita berättar om en liknande överlämningsprocess där förskollärare från båda verksamheterna sitter 
tillsammans och går igenom alla barnen. Fokus i detta samtal är inte på individens kunskaper eller 
erfarenheter utan kring barnens sociala sida och om någon behöver extra stöd.  
 
Skolorna i området där Annika arbetar har flera dokument som de vill att barnen, förskollärarna och 
föräldrarna fyller i under våren. Det förskolläraren förväntas svara på är var barnet befinner sig inom 
olika områden. Hon berättar om frågor som beskriver hur barnet visar sin lust och vilja att arbeta 
med matematik eller hur den emotionella och sociala utvecklingen ser ut. På Annikas förskola har 
man en specifik förskoleklassförberedande verksamhet en gång i veckan. Hon menar att denna grupp 
kan ses som en del i överlämningen eller som en slags utskolning från förskolan. Verksamheten i 
gruppen kretsar kring ”(…)jag-kunskap, att tro på sig själv, kunna få ihop saker och ting och 
grundläggande matte och språk”. Tidigare år har Annika och hennes kollegor alltid fyllt i de här 
dokumenten, men hon säger sig vara skeptisk till om och hur de används och har i år valt att låta bli. 
Annika berättar att överlämningssamtalen är stressiga och att tiden för samtal och diskussion är 
knapp. 
 

Då får man rusa upp till skolan och så är det fem minuter avsatt per barn och det är ju som speed-

dates och så får man springa emellan och då hinner man bara säga det viktigaste och sen ska man 
lämna över den där bunten med papper som man har gjort. Som jag sen har hört bara ligger och 
dammar men det går så mycket rykten så det är säkert olika… 

 
Nästa steg i processen är att barnen som ska börja i förskoleklass bjuds in till besök på skolan. Astrid, 
Anita och Alice berättar att det är förskolans personal som följer med barnen på skolbesöken. I 
området där Annika arbetar är det föräldrarna som är med på besöken i förskoleklassen och 
förskolan är inte delaktiga alls. Astrids barn går till skolan i mindre grupper om ca 5 barn och är med 
på en rast samt en ”lektion” och  har ibland även fått äta i matsalen. Vid Alices förskola går alla barn 
tillsammans och upplägget är som i Astrids fall med tillägget att de brukar gå och leka på skolgården 
ett flertal gånger. Anita berättar att hennes barn gör flera skolbesök, får faddrar på skolan och 
förskoleklassens personal kommer även och besöker barnen på förskolan. 
 
Samtliga informanter från förskoleklassen uppger, i likhet med de från förskolan, att det finns en 
överlämningsprocess som följt ett liknande mönster år efter år. Till att börja med bjuds föräldrarna in 
till ett informationsmöte vilket följs av att barnen kommer på besök vid ett eller flera tillfällen. Vid 
Sivs och Stinas skolor kommer barnen tillsammans med sina föräldrar medan Sanna och Sam möter 
dem tillsammans med deras förskollärare från förskolan. 
 
Nästa steg i överlämningen är överlämnandesamtalen som förskolorna och förskoleklassen har 
tillsammans och som ser olika ut beroende på i vilket område den genomförs. Siv och hennes 
kollegor genomför den tillsammans med områdets andra skola då förskolans personal får träffa 
representanter från de olika förskoleklasserna och berätta om aktuella barn. Sam berättar om ett 
liknande upplägg och uppger att: 
 

Det vi får från förskolorna är inte så detaljerat, utan det handlar typ mest om hur barnen fungerar 
socialt. Och sedan om de är långt framme, typ läser och skriver, eller är helt ointresserade. Sedan går 
vi igenom kullarna som kommer för att eventuellt kunna sätta in extra stöd och insatser och om det är 
något extra vi ska tänka på när det gäller barnen.  
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Vid överlämnandesamtalen går Stina och hennes kollegor runt mellan de olika förskolornas personal 
som sitter i olika rum. Det är inte alltid klart vilka barn som ska gå i vilken klass utan de sex 
förskollärarna i förskoleklassen delar upp barnen mellan sig och delger sedan varandra information 
kring de barn som de ska ha i sin klass.  
 
Sannas situation skiljer sig från de andra informanternas eftersom förskolan ligger vägg i vägg med 
skolan. Hon berättar att förskoleklassens personal besöker barnen i förskolan en eller två gånger 
innan barnen kommer på besök i förskoleklassen. Varje blivande elev får en fadder som hjälper dem 
med övergången. Hon beskriver skolan som ”en liten skola i ett litet område” där många av barnen 
redan känner varandra och de strävar efter att para ihop de nya barnen med faddrar de redan känner.  
 

4.3 Informationsöverföring  
4.3.1 I allmänhet 
Informationsöverföringen mellan förskola och förskoleklass sker enligt samtliga informanter från 
förskolan mestadels muntligt under överlämnandesamtalen. De präglas av stress och man förväntas 
berätta om en stor grupp barn på kort tid, vilket leder till att samtal kring individen hamnar i 
skymundan. Astrid berättar att överföringen av information har varierat under åren. Ibland har både 
rektor samt förskoleklassens personal varit med och ibland bara läraren och förskollärarna från 
förskolan. Det finns inga rutiner kring hur information ska föras vidare eller vad som ska finnas med, 
ibland har till och med mötet tagits via telefon, uppger hon.  
 
De barn som diskuteras mest vid informationsöverföringen i allmänhet är enligt alla fyra de barn som 
sticker ut, framgår det av förskolans lärare. Man berättar om extremerna åt båda hållen med lite mer 
fokus på de som har svårigheter.  Annika säger att ”Men dom i mitten, dom har det inte varit så 
mycket runt och det finns väl lite olika anledningar till det. Dels som sagt för att jag känner att det är 
skolorna som styrt vilken information dom vill ha”.  Hon säger vidare att ”när det är 
femminuterssamtal så är det ju mest prat utifall att nån är stökig eller så…och det blir jätteglada när 
man säger att det är inga problem alls”. Alice berättar att det fokuseras på det sociala kring barnen 
och om det finns någon eller några med svårigheter samt om någon sticker ut.  
 
Anita uppger att det är mycket fokus på problem och hur man i förskolan har arbetat för att 
underlätta för barnen. Om ett barn till exempel får låsningar i vissa situationer så vill förskoleklassen 
veta vad som fungerar att göra eller vad som kan göras för att undvika att problematiska situationer 
uppstår. Hon och hennes kollegor har under många år arbetat med att fokusera på hur barn blir och 
inte att de är på ett visst sätt. ”Vi har enats om att inte sätta stämplar på barn och säga att de är si 
eller så. Vi frågar oss istället hur vi kan förändra vår verksamhet så att det blir bättre för barnen”. 
Detta tycker hon är viktigt att föra vidare till förskoleklassen och därför fokuserar hon på det i 
berättelsen om barnen och barngruppen. Istället för att säga att ett barn inte kan sitta still eller 
koncentrera sig frågar de sig vad de gör för fel eftersom exempelvis samlingarna inte är intressanta 
för det här barnet vilket hon hoppas kan få följa med till förskoleklassen, uppger Anita. 
 
Astrid säger att den information som förs vidare till förskoleklassen har förskollärare och föräldrar 
enats om. Hon och hennes kollegor fokuserar på gruppens lärande och vad de har arbetat med under 
året. Det har aldrig funnits någon mall för vilken information förskoleklassen har velat ta del av eller 
vad förskolan lämnat över utan varit helt godtyckligt. Annika berättar att vissa förskoleklasser ger de 
blivande föräldrarna ett papper där de meddelar att de kommer begära ut information kring barnet 
och som föräldrarna ska skriva under. Detta görs eftersom det är sekretess mellan verksamheter. 
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Hon beskriver att inte heller dessa förskollärare i förskoleklassen verkar särskilt intresserade av vad 
man gjort i förskolan utan mest vill veta om något barn är utåtagerande eller behöver extra resurser.  
 
Även bland förskoleklasslärarna framkommer det att det finns ett fokus på barnens sociala 
utveckling vid överförandet av information. Tiden är knapp och det är mycket som ska tas upp vid 
överlämningen, uppger informanterna. Sam säger att han tycker att överföringen av information 
mellan förskolan och förskoleklassen är för liten och borde förbättras. Han skulle vilja få mer 
information från förskolan för att ”kunna mer om barnen” och veta vad de är intresserade av och 
kan tänkas behöva.  Siv uppger att den sociala utvecklingen är det viktigaste och att de sedan 
fokuserar på de barn som sticker ut. Det gäller både dem som har kommit långt i sin utveckling och 
dem som har det svårt ”Vi får höra om svårigheter och sen om man har kommit extra långt och 
behöver stimulans utifrån det”. Sanna säger att det hon vill få från förskolan är information som 
gynnar barnen, exempelvis om de är i en process som behöver följas upp i skolan för att de ska få det 
så bra som möjligt. 
 

Den information jag vill ha gäller främst barn som behöver extra stöd. Jag vill då veta hur just detta 
barn lär bäst och vilken pedagogik man arbetat med. I övrigt vill jag inget veta. Det har ju även med 
det faktum att vi inte får bedöma barnen. Den information som förs över får inte vara någon 
bedömning över huvudtaget. Det måste vara ren information till barnens fördel. 

 
Den information som Stina får ta del av kring barnen, uppger hon har diskuterats vid ett 
utskolningssamtal i förskolan där föräldrar och förskollärare deltagit och där föräldrarna fått 
godkänna vilken information som förts vidare. Hon säger att man från förskoleklassen brukat säga 
att de inte vill veta så mycket om barnen utan att de ska få en chans att få mötas av nya ögon.  
Hon säger vidare att de efterfrågar mer information kring det sociala än färdighetsmässigt. De har 
inte haft någon på förhand bestämd tidsgräns men hon är väl medveten om att de lägger mer tid på 
vissa barn och mindre tid på andra. I likhet med Sanna vill hon få konkreta tips på vad och hur hon 
kan göra med barn som har svårigheter och hur de har arbetat i förskolan. 
 

Ja då är det de som har mer problem som får mest tid. Det jag brukar försöka säga då är… många 
gånger beskriver dom ett beteende och jag brukar försöka kontra med att fråga hur de gör när de här 
situationerna uppstår. Det tycker jag är väldigt värdefull hjälp att få. 
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4.3.2 Information om skriftspråksutveckling 
När det gäller de frågor som ingick i frågebatteriet (redovisas nedan)var det bara en av förskollärarna 
i förskolan som uppgav att detta var något som fördes vidare till förskoleklassen (se Tabell 1). 
Resterande tre förskollärare beskrev att förskoleklassen inte frågar efter skriftspråkskompetenser på 
ett detaljerat sätt. Alice förklarar att ” (…)jag kan ju inte säga att de går in individuellt för ett enskilt 
barn såhär tyvärr. De här mötena har ju varit ganska snabba och inte så personliga om man ska 
säga”.   
 
Tabell 1. Förskollärares svar på vilken information de för vidare till förskoleklassen. 
 

 Om barnet: Annika Anita Alice Astrid 

1 visar intresse för böcker och läsning     

2 inte visar intresse för böcker och läsning     

3 känner igen sitt namn     

4 inte känner igen sitt namn     

5 känner igen andra barns namn     

6 inte känner igen andra barns namn     

7 börjat skriva bokstäver     

8 inte börjat skriva bokstäver     

9 skriver sitt namn     

10 inte skriver sitt namn     

11 börjat skriva andra ord     

12 inte börjat skriva andra ord     

13 skriver på dator     

14 inte skriver på dator     

15 har stort ordförråd     

16 har bristfälligt ordförråd     

17 talutveckling är åldersadekvat     

18 talutveckling inte är åldersadekvat     

19 känner till de flesta bokstäverna     

20 inte känner till bokstäver     

21 börjat ljuda ihop bokstäver     

22 inte börjat ljuda ihop bokstäver     

23 läser ord som det möter     

24 inte läser ord som det möter     

25 läser meningar     

26 inte läser meningar     

27 uppfattar rim     

28 inte uppfattar rim     

29 kan urskilja språkljud i ord     

30 inte kan urskilja språkljud i ord     

 
Informanterna i förskolan anger att barnen beskrivs i allmänna ordalag och då sammanfattar man 
dem ofta som intresserade eller inte, samt om de upplevs som åldersadekvata i sin utveckling. Annika 
kommenterade frågebatteriets karaktär och menade att frågor ställda på det här viset lätt kan 
uppfattas som en bedömning av barnet. Detta är något som förskolan inte ska ägna sig åt och hon 
konstaterar att det är svårt att hitta en modell eller mall för informationsöverföringen som inte 
närmar sig bedömning. En gemensam upplevelse, bland informanterna, är att det bara är om 
någonting sticker ut inom skriftspråksområdet som man för den informationen vidare till 
förskoleklassen. Det är alltså extremerna som tas upp. Annika uppger att den information som 
efterfrågas kring de barn som sticker ut åt ena eller andra hållet dock är liten och att det ”känts som 
man får tvinga på skolorna den här informationen”. 
 
Även Anita berättar att hon känner att information rörande barns skriftspråksutveckling eller hur de 
har arbetat i förskolan inte är någonting de vill ha. ”Om jag säger att det här barnet, hon läser och 
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skriver och kan jättemycket om det här och det här. Då skulle det inte vara så särskilt intressant. Det 
känns lite så som att det inte är väsentligt. Och det kanske inte alls är så men jag får den känslan .”  
 
Tre av informanterna från förskoleklass uppgav att det överförs information kring barnens 
skriftspråksutveckling. Sanna berättade att det inte fick veta något av det som ingick i frågebatteriet. 
(se Tabell 2). I likhet med informanterna från förskolan berättade de att de inte går in på detaljerad 
nivå kring varje barn men att de delar som ingår i frågebatteriet oftast täcks in i det allmänna samtalet 
kring barnen. De uppger att de en information de får  i huvudsak berör bristande språklig utveckling 
samt läs- och skrivförberedande kompetenser. Siv, Stina och Sam uppger alla tre att det är mer fokus 
på dem som har svårigheter och Stina säger att “Jag tyckte det var intressant att tänka på det där, jag 
funderade på om det är så att de bara lämnar över om dom inte kan eller om vi också informeras om 
vad de kan”. 
 
Tabell 2.  Förskoleklasslärares svar på vilken information de får från förskolan. 
 

 Om barnet: Siv Stina Sam Sanna 

1 visar intresse för böcker och läsning       
2 inte visar intresse för böcker och läsning      
3 känner igen sitt namn     
4 inte känner igen sitt namn     
5 känner igen andra barns namn       
6 inte känner igen andra barns namn                         
7 börjat skriva bokstäver            
8 inte börjat skriva bokstäver      
9 skriver sitt namn                                                  
10 inte skriver sitt namn                            
11 börjat skriva andra ord                             
12 inte börjat skriva andra ord                             
13 skriver på dator     
14 inte skriver på dator     
15 har stort ordförråd                                                        
16 har bristfälligt ordförråd                         
17 talutveckling är åldersadekvat                            
18 talutveckling inte är åldersadekvat                            
19 känner till de flesta bokstäverna                                    
20 inte känner till bokstäver                     
21 börjat ljuda ihop bokstäver                              
22 inte börjat ljuda ihop bokstäver                              
23 läser ord som det möter                                                
24 inte läser ord som det möter                  
25 läser meningar                           
26 inte läser meningar                           
27 uppfattar rim                                                            
28 inte uppfattar rim                                             
29 kan urskilja språkljud i ord                  
30 inte kan urskilja språkljud i ord                  

 
Sam berättar att barnen benämns som läsare eller ickeläsare och att förskoleklassen får veta om de är 
intresserade eller inte samt om de har börjat skriva bokstäver utan att gå in på det mer specifikt.  När 
det gäller ordförråd och talutveckling berättar förskolan om den är bristfällig men inte motsatsen, 
anger Sam. 
 
Siv berättar att de, under överlämningssamtalen, har ungefär en kvart på sig att prata om varje barn 
och att man då berättar om dem i grova drag. Det är många områden som ska täckas in och som 
tidigare framkommit, ligger fokus på det sociala planet. Förskolläraren från förskolan berättar om 
barnen och Siv och hennes kollegor ställer följdfrågor kring det de vill veta mer om. Hon uppger 
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vidare att det är de barn som är väldigt försenade eller som har kommit långt som man pratar mest 
om ” (…)annars säger man mest såhär att det är okej och den har kommit igång”. De barn som 
kommit långt i sin skriftspråksutveckling och läser och skriver uppmärksammas och de som ligger 
långt bak och behöver mycket stöd redan från första stund. Hon säger att de flesta barn som 
kommer kan skriva och känna igen sitt namn vilket gör att enbart de som inte gör det 
uppmärksammas.  När det gäller att börja skriva bokstäver nämns inte de som inte gjort det utan de 
som börjat brukar de ”lyfta och föra fram som en positiv grej”.   
 
Samtliga förskollärare i förskoleklassen tar emot barn från flera olika förskolor och påpekar att 
förskolorna både vill och gör olika vad det gäller överföringen av denna sortens information. Stina 
berättade att frågebatteriet väckt tankar hos henne och att hon inte är helt klar över vad hon tycker 
om frågorna.  
 

”Och det är det som blir lite dilemmat nu när jag tittar på de här frågorna, det vore intressant att veta 
och det kanske skulle kunna hjälpa oss att ge en annan start på vissa sätt. Men samtidigt är det mycket 
värt att få mötas med nya ögon. Många såna här saker ser man ju ganska fort”. 

 

4.3.3 Vad kan förbättras? 
Astrid anger att hon i större utsträckning uppmuntrades att föra över hur barnet skriver och 
använder språket, till exempel vilka strategier barnet använder sig av för att meddela sig skriftligt. 
Hon säger även att det borde pratas mer om lusten till skrivandet samt att det borde finnas en 
gemensamt utarbetad manual för vad som ska tas upp vid överlämningen och vilken information 
som är relevant. Annika uppger att hon skulle vilja föra vidare information i större utsträckning. På 
hennes förskola arbetar de mycket med berättande och det önskar hon fick följa med barnen upp i 
förskoleklassen för fortsatt positiv läs- och skrivutveckling ”De är ju så inne i fantasin och 
berättelsens värld och jag skulle önska att skolan följde upp det ännu mer. Det är vad jag skulle önska 
att våra barn får fortsätta med. Leka sagan och leka berättandet och så få in skriftspråket i det vid 
sidan av”. När det gäller frågorna eller förmågorna som ingick i frågebatteriet önskar hon att 
förskoleklassen skulle efterfråga information kring barnens ordförråd, huruvida de börjat skriva och 
läsa, om de kan urskilja språkljuden samt om de inte uppfattar rim. Alice säger att ”många är ju 
jätteallergiska eller tycker att det är otroligt obehagligt eller läskigt om man ska bedöma barnen”. Hon 
säger att sådant som är till barnens fördel eller om de har svårigheter som man bör tänka på borde 
föras över till förskoleklassen ”om det är saker som man kan ta upp för att kunna hjälpa och inte 
stjälpa barnen. Men en del vägrar ju sånt”.  
 
Anita uppgav att de inte förde vidare information kring något av det som ingick i frågebatteriet men 
att hon skulle vilja prata mer med förskoleklassen och berätta om barnens skriftspråkande i 
förskolan. Hon säger att hon vill föra vidare sitt förhållningssätt, hur barnen i förskolan fått utveckla 
sin skriftspråklighet i projekt som betyder något och är viktigt för dem. Hon uppger att hennes bild 
eller fördom är att de arbetar på ett annat sätt med skriftspråket i förskoleklassen och att det är mer 
styrt och ”skolifierat”. Hon förklarar det som att man i förskoleklassen skriver för skrivandets skull 
eller lär sig forma bokstäver mest för att göra själva bokstaven samt att de inte uppmärksammar det 
arbete som gjorts i förskolan. 
 

Det känns ju lite meningslöst att föra över saker om det inte är så att det spelar någon roll. Det måste 
ju påverka och att de då tar till vara på det och låter de som läser läsa mer. Och de som skriver skriva 
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mer, vi uppmuntrar ju läsning och skrivning väldigt mycket och utgår ifrån det redan när de är små. 
Och att även de som absolut inte kan skriva bokstäver ändå får skriva och att de kan ändå.  

 
Då vill vi ju inte att det ska tappas bort. För hos oss skriver de inte för att de ska skriva utan för att de 
behöver berätta någonting och vill kommunicera. Eller att de måste skriva upp något för att komma 
ihåg något, de finns alltid som ett syfte bakom det. Det blir väldigt viktigt att de vill förmedla något 
men det är inte skriften i sig som är det viktiga, utan innehållet. Och vad jag tror så kommer de inte få 
göra det i förskoleklassen. Vi måste ju göra något åt det här glappet! 

 
Stina säger att hon skulle önska att mer information kring barns skriftspråksaktiviteter skulle föras 
vidare från förskolan. Hon säger att det inte är så viktigt att få veta på en detaljerad nivå utan mer 
vad de har arbetat med och vad som fångat deras intresse. Stina berättar att hon känt att extremerna 
fått alltför stor plats vid överlämningen och att ”de i mitten liksom bara hänger med”.  Stina 
beskriver hur de, i förskoleklassen, börjar på en väldigt grundläggande nivå när det gäller läsande och 
skrivande och att det kanske är därför ”(…) de i förskolan känner att vi inte tar tillvara på det som de 
har gjort och vad barnen kan”.  
 
Att få veta på förhand om någon har uppenbara svårigheter och behöver extra mycket stöd eller 
stimulans uppger Sam vara det viktigaste vid informationsöverföringen. Han säger att det vore 
positivt med mer information från förskolan och att han tror det hänger kvar ”(…) någon slags 
rädsla för att säga för mycket som jag tror beror på att man missuppfattar det här med 
tystnadsplikten”. Siv säger att hon gärna skulle se att man förde över någon slags dokumentation 
kring varje barn för att man ska kunna planera verksamheten utifrån det och ha tillgång till 
förhandsinformation.  
 

Det kunde vara ett slags test eller diagnos eller vad man nu vill kalla det för. Där man ringade in till 
exempel de bokstäver barnen kände igen och sen om de kunde läsa något ord och sen om de kunde 
skriva någonting”. Och det tycker jag skulle vara bra för det kan ge oss en bra information om barnen 
och sen behöver inte vi börja med det. Så kunde vi ta det därifrån istället och veta hur det ut i den här 
gruppen och då kan vi fundera lite grann över hur vi ska arbeta kring det här och vad vi ska ha för 
material för att kunna stimulera de här som har kommit långt tillexempel. 

 
Sanna uppger att hon inte tycker det överhuvudtaget är viktigt att få veta var barnen befinner sig i sin 
skriftspråksutveckling. Hon säger att hon istället vill veta vilken pedagogik som använts på förskolan 
och hur barnen är vana att lära.  
 

Hur man lärt sig är mycket intressantare samt mer betydelsefullt för det fortsatta lärandet än vad man 
lärt sig. När jag tar över i förskoleklassen ska barn som kommer från upp till 6 olika förskolor med 6 
olika pedagogiker sammanföras till en. En del av mitt jobb under hösten är att hjälpa barnen med det 
samt hitta det sätt som varje barn lär bäst. Självklart måste det bli vissa kompromisser men barnen 
måste hitta hur de lär bäst för att kunna tillgodogöra sig lärandet på lång sikt. 

 

4.4 Kontinuitet 
Samtliga informanter uppger att det finns alltför stora avstånd mellan förskolan och förskoleklassen. 
Trots att förskoleklasslärare ofta arbetat inom förskolan och att de har samma utbildning uppger 
informanterna att förskolan och förskoleklassen, i många fall, präglas av olika synsätt på barns 
lärande och när och var saker bör göras. Kontinuiteten är nära relaterad till hur samarbetet fungerar 
och därför har en del av resultatet redan presenterats under den rubriken. 



   
 

32 
 

 

4.4.1 Glappet mellan förskolan och förskoleklass 
Den enda informanten som uppger att det funnits några diskussioner eller utbyten gällande 
skriftspråkutveckling mellan förskola och förskoleklass är Stina. Stina säger att hon har berättat om 
förskoleklassens arbete med språkutvecklingen och exempelvis Bornholmsmodellen som de arbetar 
med och även diskuterat olika sätt att arbeta med skriftspråket. Anita, vars förskola har pedagogiska 
caféer tillsammans med skolan, hoppas och tror att just språkutveckling ska vara ett ämne för nästa 
träff eftersom det är ett område där hon säger att de måste arbeta mer tillsammans.  
 
Både Annika, Astrid och Anita talar om det avstånd de upplever finnas mellan förskolan och 
förskoleklassen och om hur lite de vet om varandras verksamhet. Alla tre säger att de har funderat 
mycket på vad som händer med barnens erfarenheter och kunskaper när de börjar i förskoleklassen 
och om de blir bromsade i sin utveckling. Annika säger att hon har en stark känsla av att det här 
måste förändras och att den röda tråd som ska finnas mellan skolformerna måste synliggöras och 
diskuteras. Hon uppger även att hon vet väldigt lite om vad man gör i förskoleklassen och skolan 
och att hennes bild kanske är orättvis ”det gäller att öppna kanalerna emellan oss och börja prata vad 
jag skulle vilja att de gjorde och vad de vill att vi i förskolan ska göra”. Annika pratar om bristen på 
insyn mellan verksamheterna och att hon tycker sig ha upplevt att man, i förskoleklassen och senare 
skolan, inte förstår eller bryr sig om att förskolan fått en ny läroplan där barnens lärande och 
utveckling kommit i fokus.  
 

Man vill ju inte att barnen ska bli bromsade här som sagt men ibland känns det som att, det kan också 
bara vara ett rykte, men ibland känns det som att skolmänniskorna inte vill att man gör för mycket för 
att de inte vill att det ska vara för mycket gjort när de kommer till skolan. Och det känns ju jättefel. 
För då möter man ju inte barnen där de befinner sig och deras intresse utan då ska man bromsa dom 
för att dom inte är beredda i skolan på att anpassa sig till var barnen egentligen befinner sig utan ska 
köra sitt gamla vanliga koncept. 

 
Siv uppger att hon har erfarenhet av att arbeta nära förskolan och att hon sett hur viktigt det är att ha 
pedagogiska mötena med förskolan. Hon säger att både förskolan och förskoleklassen skulle ha nytta 
av det och att förskoleklasslärare inte skulle ”glömma bort förskolebiten”.  
 

4.4.2 Problematik vid övergångar 
När Anita talar om hur samarbetet kunde förbättras mellan förskolan och förskoleklassen nämner 
hon bristen på eller till och med avsaknaden av kontinuitet. Hon säger att hon skulle vilja följa med 
sina barn upp i förskoleklassen och att barnen skulle ha mycket att vinna på den sortens kontinuitet. 

 
Jag skulle vilja att det var helt självklart att jag följde med mina femåringar upp i förskoleklassen och 
då ha dem tillsammans med en lärare som sen tar över. För då blir det dels den här röda tråden plus 
att jag vet vad de kan och hur mycket de har lärt sig och framförallt hur mycket de vill lära sig.  

 
Stina säger att hon upplever att förskollärare i förskolan och förskoleklassen står långt ifrån varandra 
och att det är en stor förlust. Hon säger att när man inte diskuterat synen på barns lärande eller vad 
som är viktigt att fokusera på skapas onödiga avstånd vilket leder till att barnen missgynnas. Hon 
säger att hon och hennes kollegor känner samma glapp när de lämnar över barnen till årskurs 1. Hon 
berättar om en situation då en lärare i årskurs 1 såg hennes planering och sa ” (…)det här kan du ju 
inte göra, det här gör ju mina barn i ettan. Varpå jag svarade att mina barn är redo för det här, de kan 
det här och det funkar bra för oss”. Även Sam talar om liknande upplevelser där han känner att vissa 



   
 

33 
 

lärare i skolan aldrig individualiserar undervisningen och har ”sina mallar som de har kört i tjugo år 
för att lära barn läsa. Vartenda år tar de emot barnen på samma sätt och dödar i värsta deras 
kreativitet och stoppar utvecklingen och lärandet”. Han säger att det är barnen och deras lärande 
man ska utgå ifrån men att det dock ofta blir ”systemet uppifrån som dikterar villkoren viket känns 
väldigt fel”. 
 
Stina säger att förskolan säkerligen känner att mycket går förlorat när barnen lämnas över till 
förskoleklassen och hon frågar sig vem det egentligen är som ska anpassa sig vid en övergång.  
 

Det är ju dom som ligger efter som måste anpassa sig efter vad som redan har gjorts och inte tvärtom. 
Det känns hela tiden som att vi ska forma vår verksamhet utifrån vad efterföljande vill ha istället för 
att börja i andra ändan eller faktiskt fokusera på här och nu där barnen är och vad de redan kan och 
gjort. 

 

4.4.3 Att mötas med nya ögon 
Både informanter från förskolan och förskoleklassen säger att det är viktigt att barn får chans att 
mötas av nya ögon som inte redan skaffat sig en bild av hur eller vilka barnen är. Astrid säger att det 
hon berättar för förskoleklassen om barnen är godtyckligt och hennes bild av ett barn, men som 
kanske tolkas annorlunda av den eller de som får höra det. Alice säger att hon är tveksam till 
formulär eller alltför mycket förhandsinformation kring exempelvis barnens skriftspråksutveckling. 
Hon säger att det å enda sidan kan vara bra att få veta saker om barnen innan men samtidigt har 
man, i förskoleklassen, fullt upp med den nuvarande gruppen. Hon uppger att det är tveksamt om 
och hur informationen används i förskoleklassen vilket då inte betyder att barnen gynnas av det 
 
Stina säger att hon, för att kunna möta och utmana barnen, gärna vill ha en förhandsbeskrivning av 
deras utveckling. Men samtidigt påpekar hon att det är mycket värt att få mötas med nya ögon och 
att barnen också ska få den chansen. Annika berättar att hon inte vill eller ska bedöma barnen och att 
hon därför ofta beskriver dem eller deras utveckling som åldersadekvat. Hon vill å ena sidan att 
förskolan ska få veta mer om de barn hon lämnar över men säger samtidigt att hon vill att barnen ska 
få en möjlighet att ”(...)komma som oskrivna blad om man inte känner att det här är något speciellt 
som förskoleklassen måste veta om. När det gäller vissa saker tycker jag att dom kan få komma som 
dom de är lite förutsättningslöst”. 
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5 DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av och 
uppfattningar gällande överförandet av information kring barns skriftspråksutveckling i övergången 
från förskola till förskoleklass. De frågeställningar som ställts är: 
 

 Genomförs överföring av information om barns skriftspråksutveckling mellan förskola och 
förskoleklass? 

 Hur beskriver förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen denna eventuella 
överföring av information?  

 Har förskollärare i förskolan och förskoleklassen liknande uppfattning av vad som är relevant 
att delge varandra gällande barns skriftspråksutveckling?  

 
Det huvudsakliga resultat som framträdde är att informationsöverföringen kring barns 
skriftspråksutveckling är liten och  i flera fall obefintlig. Informationen överförs mestadels muntligt i 
en allmän beskrivning av barnet och fokus läggs på barnens sociala utveckling vid överförandet av 
information. Endast en av förskollärarna i förskolan uppgav att information kring 
skriftspråksutvecklingen efterfrågas medan tre av informanterna från förskoleklass uppgav att den 
sortens information överfördes från förskolan. Samtliga informanter är överens om att samarbetet 
mellan förskolan och förskoleklassen bör förbättras. Deras uppfattning av vad som är viktigast att 
delge varandra gällande barns skriftspråkande stämmer till viss del överrens men skillnader finns. 
Resultaten visar även att det är de barn som kan beskrivas som extremer i sin skriftspråksutveckling 
som ges plats och vilka huvuddelen av all informationsöverföring rör. Resultatet visar att studiens 
syfte uppnåtts och att jag, som forskare, lyckats med att undersöka det som jag sökt eller utgett mig 
för att undersöka, vilket Kvale och Brinkman (2009, s. 270) menar är ett sätt att säkerställa studiens 
validitet. 
 
Endast en av förskollärarna i förskolan uppgav att information kring skriftspråksutvecklingen 
efterfrågas medan tre av informanterna från förskoleklass uppgav att den sortens information 
överfördes från förskolan.  Samtliga informanter är överens om att samarbetet mellan förskolan och 
förskoleklassen bör förbättras. Förskollärares och förskoleklasslärares uppfattning om vad som är 
viktigast att delge varandra gällande barns skriftspråkande stämmer till viss del överrens men 
skillnader finns. Resultaten visar även att det är de barn som kan beskrivas som extremer i sin 
skriftspråksutveckling som ges plats och vilka huvuddelen av all informationsöverföring rör. I både 
förskolans och förskoleklassens läroplan (Skolverket, 2010, s. 13f; Skolverket 2011a, s. 16) finns 
riktlinjer för samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen formulerade. Samarbetet ska underlätta 
överlämningen och bör även innefatta ett utbyte av kunskaper och erfarenheter förskollärare 
emellan. Det resultat som framträder i denna studie visar på att detta samarbete är bristfälligt och 
konsekvenserna kan bli att barnen ”tappas bort” i övergången, de erfarenheter och det lärande som 
de för med sig från förskolan ges inte plats eller uppmärksammas i förskoleklassen. Barnens 
lärprocesser som initierats i förskolan och som är viktiga för deras fortsatta skriftspråksutveckling 
kan inte användas som utgångspunkt i förskoleklassen om inte ett informationsutbyte sker. 
Resultaten visar att barns tidigare erfarenheter och kunskaper inom skriftspråksområdet sällan 
används som grund för verksamheten i förskoleklassen vilket kan få till följd att den röda tråden 
mellan verksamheterna som förespråkas klipps av redan i den första övergången mellan skolformer.  
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5.1 Metoddiskussion 
För att kunna uppnå syftet i denna studie anser jag att halvstrukturerade kvalitativa intervjuer var ett 
lämpligt verktyg. Om tidsramarna varit mer omfattande tror jag att det hade varit intressant att även 
studera dokument som används i övergångsprocessen och även inkludera fler informanter. Urvalet 
av informanter var ett så kallat bekvämlighetsurval och det föll sig så att två informanter arbetar i 
verksamheter som arbetar nära varandra. I det fallet, en arbetar i förskoleklass och en i förskola, 
berättar de om ”samma” process där både förskolan och förskoleklassen ges en röst. Ur ett 
retrospektivt perspektiv funderar jag på om resultatet hade sett annorlunda ut om så hade varit fallet 
med alla informanter. I resterande fall får jag enbart ta del av en representant för en av de två 
inblandade skolformerna och kanhända hade analysen fått ett annat djup om urvalet genomförts 
utifrån andra kriterier.   
 
Det frågebatteri jag använde mig av som utgångspunkt för intervjuerna var omfattande, vilket flera 
av informanterna påpekade. Frågorna är utformade i enkätform med slutna svar och utan möjlighet 
att vidareutveckla dem. När informanterna fick frågorna skickade till sig skrev jag att vi sedan skulle 
samtala mer om dem under intervjun. Jag förutspådde att de eventuellt skulle säga att frågebatteriet 
var på en alltför detaljerad nivå och därmed inte fundera särskilt mycket kring varje enskild fråga. 
Detta kan ha haft viss påverkan på resultatet men samtidigt så inkluderades de frågor som 
frågebatteriet bestod av i de övergripande intervjufrågor som användes och under intervjuerna 
formulerades frågorna om för att ge informanterna en chans att formulera ett svar kring dem. 
 
Min tidigare erfarenhet av att arbeta i förskolan visade sig, som jag förutspått, vara användbar i 
intervjusituationerna eftersom jag kunde relatera till det som informanterna berättade om. Nackdelen 
med detta är att jag ibland kan ha trott mig förstå vad eller hur informanterna menar och då missat 
att ställa en följdfråga eller be dem utveckla det de sagt. Jag upplever att jag lyckades distansera mig 
från mina egna föreställningar men fick påminna mig själv om att vara objektiv i exempelvis 
tolkningar och analys. Det har inte alltid skett automatiskt utan jag har fått stanna upp och påminna 
mig själv om att till exempel tolka deras berättelser utifrån den kontext de befinner sig i och inte 
utifrån mina upplevelser av hur man organiserar arbetet i förskolan. Att om och om igen återgå till 
hela intervjun har varit en hjälp att distansera mig i tolkning och analys av enstaka intervjusvar. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
I denna del diskuteras först samarbetet mellan förskola och förskoleklass vilket följs av rubriker i 
form av de frågeställningar som legat till grund för studien. Slutligen diskuteras begreppet 
kontinuiteten mellan de två skolformerna. 

5.2.1 Samarbete mellan förskola och förskoleklass 
Ackesjö (2011) skriver att förskoleklassen var tänkt att fungera som en bro mellan förskolan och 
skolan. För att detta skulle kunna bli verklighet krävs nära samverkan mellan förskollärare i de olika 
verksamheterna, vilket enligt Ackesjö har visat sig svårt att realisera i praktiken. I denna studie 
framträder en liknande bild där majoriteten av informanterna beskriver samarbetet som litet och 
bristfälligt och där i stort sett inga pedagogiska diskussioner genomförts. Informanterna uppger att 
förskolan och förskoleklassen präglas av olika syn- och arbetssätt att man vet lite om varandras 
verksamheter. 
 
Av åtta informanter är det enbart Stina som uppger att det finns ett fungerande samarbete mellan 
förskolan och förskoleklassen. Den enda samverkan eller kontakt som resterande informanter 
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berättar om var genom övergångsprocessen då barnen från förskolan ska börja i förskoleklassen. De 
aktiviteter som ingår i denna process uppges i huvudsak vara besök i förskoleklassen och en 
överlämningskonferens där man berättar kort om barnen. I både förskolans och förskoleklassens 
läroplan (Skolverket, 2010; Skolverket 2011a) står skrivet att man ska sträva efter att utveckla ett 
samarbete mellan verksamheterna. Detta samarbete ska dels underlätta överlämningen mellan 
verksamheten för att exempelvis gemensamt uppmärksamma varje barns behov av stöd och 
stimulans samt stödja barnens utveckling och lärande i ett längre perspektiv. Samarbetet bör även 
innefatta ett utbyte av kunskaper och erfarenheter personalen emellan. Informanterna från både 
förskolan och förskoleklassen berättar om en överlämning som i mångt och mycket stämmer överens 
med den bild som Skolverket (2001) presenterade för över 10 år sedan. Kortfattat beskrivet får 
barnen besöka sin blivande skola för att bekanta sig med miljön och förskoleklassens rutiner. 
Förskollärare från förskola och förskoleklass möts sedan i överlämnandesamtal där mest tid viks åt 
de barn som behöver särskilt stöd på ett eller annat sätt. I denna studie framkommer att dessa samtal 
är alldeles för korta och att det inte finns tid och möjlighet för några längre diskussioner. Alice 
beskriver dem på följande sätt. 
 

(…)och då ser jag från min lista här att mina barn ska gå hos dom eller dom. Och då kastar man sig 
till dom. Och så ska man sitta där och gå igenom och säga det är inga konstigheter med henne eller 
det här behöver ni kolla upp och den här behöver ni göra så med.  
 

Konsekvenserna av detta bristfälliga samarbete kan bli att barnen ”tappas bort” i övergången, de 
erfarenheter och det lärande som de för med sig från förskolan ges inte plats eller uppmärksammas i 
förskoleklassen, vilket informanter påpekar. Det lärande som tagit fart och utvecklats under barnens 
förskoletid bör få fortsätta utvecklas men kan då istället riskera att stanna av, vilket jag anser vara ett 
omotiverat slöseri med barns kompetenser. Som blivande förskollärare i förskolan anser jag vidare 
att bristen på samverkan och den försämrade möjligheten att följa upp barnens lärande och utmana 
dem där de faktiskt befinner sig i sin utveckling, är ett sätt att ”nedvärdera” förskolans arbete. I 
förskolan läggs grunden för barns framtida lärande inom en mängd områden och genom att inte 
uppmärksamma det eller intressera sig för vad barnen erfarit där, anser jag att det finns risk att man 
indirekt menar att det inte är så viktigt. Informanterna från förskolan uppger att de har en känsla av 
att många i förskoleklassen inte bryr sig om förskolan och att de anser att den pedagogiska 
verksamhet som bedrivs där visserligen är bra men inte lika bra som det sätt man arbetar på i 
förskoleklassen.  
 
Två av informanterna från förskolan arbetar på fristående förskolor och samtliga förskoleklasslärare 
tar emot barn från både kommunala och fristående förskolor. Annika uppger att hon funderat på om 
det bristfälliga samarbetet kan bero på att hennes arbetsplats är en fristående förskola och flera 
förskoleklasslärare uppger att det finns skillnader mellan fristående och kommunala förskolors 
samarbete med förskoleklassen. De fristående förskolorna är inte inkluderade i kommunens 
utvecklingsarbete och blir i vissa fall inte ens inbjudna till överlämningssamtalen. Jag valde att 
inkludera fristående förskolor för att se om det fanns skillnader i övergångsaktiviteter eller samverkan 
mellan förskola och förskoleklass när verksamheterna inte har samma huvudman. Inom ramen för 
denna studie fanns inte möjlighet att undersöka detta djupare, men jag finner det anmärkningsvärt 
och intressant att informanterna uppger att det är skillnad i samarbetet och bemötande. Om detta är 
något generellt kan det tänkas innebära att en stor del barn (som kommer från fristående förskolor) 
får en sämre start i förskoleklassen då förskoleklasslärarnas kunskap om deras tidigare erfarenheter 
kan vara obefintlig. 
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Skolan sätter agendan 
Samtliga informanter från förskolan uppger att det är förskoleklassen (skolan) som styr hur 
samarbetet ska utformas, när det ska ske och vad som är relevant att delge varandra. De beskriver ett 
samarbete som genomförs på förskoleklassens villkor och att deras verksamhet eller arbete inte 
värdesattes i särskilt hög utsträckning. Anita, som arbetar i förskolan, berättar att det existerande 
samarbetet är styrt eller planerat uppifrån och att det ofta gäller praktiska saker som till exempel 
överlämnandet av barn. Rektorerna har en agenda för möten medan förskollärarna har annat som de 
vill diskutera eller utveckla. Vidare säger förskolans informanter att datum eller tidpunkt för möten 
bestäms utan att involvera förskolan vilket lett till att det ofta krockat med annan viktig verksamhet. 
Intressant nog var det ingen av informanterna från förskoleklassen som sa något om att samarbetet 
initieras, planeras eller dikteras i huvudsak av förskoleklassen.  I två fall arbetar informanter från 
förskolan och förskoleklassen inom samma skolområde och kan således tänkas ha beskrivit ”samma” 
samarbete eller överlämning. I dessa fall är det extra intressant att endast den ena parten beskriver 
maktförhållandet gällande samarbete som ojämnt eller skevt. Det faktum att de som befinner sig i 
överläge och har makt inte upplever och beskriver situation på samma sätt som de som så att säga 
befinner sig i underläge, är inte en ovanlig företeelse utan är, som jag har förstått, vanligt i en 
situation som denna. Dock finner jag det viktigt att uppmärksamma och synliggöra skillnaderna i 
beskrivning av situationen. För att kunna förbättra samarbetet tror jag att man måste börja med att 
jämna ut dessa olikheter och sträva efter att ge förskolan och förskoleklassen lika stor möjlighet att 
utforma samarbetet och dess innehåll. Informanterna från förskolan uppger att de vill försöka 
påverka samarbetet i större utsträckning och ger uttryck för att ansvaret ligger hos förskolan att kräva 
ett större deltagande.  
 
Dessa resultat kan jämföras med tidigare forskning som pekar på att samarbetet mellan förskolan och 
förskoleklassen i stor utsträckning bestäms av förskoleklassen och att de inte alltid intresserar sig för 
förskolans arbete eller åsikter (Skolverket, 2010; Hjelte, 2005, s.101). Det framkom där att man, från 
förskolans håll, inte är nöjd med hur samarbetet organiseras och just det faktum att det är 
förskoleklassen som dikterar villkoren var något som samtliga poängterade och ville förändra. 
Återigen finns risk att barnen drabbas av att samarbetet inte fungerar som de inblandade parterna 
önskar. Om förskollärarna i förskolan upplever att deras möjlighet att påverka samarbetet inte är stor 
tror jag att man från förskolans håll slutar engagera sig eller föra över information. Följden av detta 
blir då att information som är av betydelse för barnens fortsatta utveckling inte kommer 
förskoleklassen till känna och i slutändan gör att barnens övergång till förskoleklassen inte blir så bra 
som den skulle kunna vara. Givetvis ska förskoleklassens personal i allra högsta grad vara delaktig i 
utformandet av samarbetet och övergångsprocesser men samtidigt anser jag att de måste bjuda in 
förskolan och ge dem möjlighet att delta i utformningen.  
 

5.2.2 Genomförs överföring av information om barns skriftspråksutveckling mellan 
förskola och förskoleklass? 
Frågebatteriet som användes i denna studie fokuserade på olika delar av barns skriftspråksutveckling 
och användes som utgångspunkt vid intervjuerna. Av informanterna från förskolan är det enbart en 
som uppger att den sortens information efterfrågades av förskoleklassen. Resterande informanter 
från förskolan säger att förskoleklassen inte efterfrågar information kring barnens 
skriftspråkskompetenser på ett detaljerat sätt. Alice berättar att “ (…) jag kan ju inte säga att de går in 
individuellt för ett enskilt barn såhär tyvärr. De här mötena har ju varit ganska snabba och inte så 
personliga om man ska säga”. Tre av informanterna från förskoleklass uppger att det överförs 
information kring barnens skriftspråksutveckling. I likhet med informanterna från förskolan uppger 



   
 

38 
 

förskoleklassens informanter att man oftast inte går in på detaljerad nivå kring varje barn men att de 
delar som ingår i frågebatteriet oftast täcks in i det allmänna samtalet kring barnen. Den information 
som de i förskoleklassen, får ta emot berör i huvudsak bristande språklig utveckling samt läs- och 
skrivförberedande kompetenser. Siv, Stina och Sam uppger alla tre att fokus riktas mot de barn som 
upplevs ha svårigheter. Stina berättar att hennes deltagande i denna studie väckt tankar kring 
huruvida ”(…) det är så att de bara lämnar över om dom inte kan eller om vi också informeras om 
vad de kan”. 
 
Informationsöverföringen mellan förskola och förskoleklass sker enligt samtliga informanter från 
förskolan mestadels muntligt under överlämnandesamtalen. Dessa samtal präglas av stress och man 
förväntas berätta om en stor grupp barn på kort tid vilket leder till att samtal om individen hamnar i 
skymundan. Man fokuserar på barnens sociala förmågor eller utveckling och inte särskilt mycket på 
hur de lär eller vilka pedagogiska tankar och metoder som legat till grund för verksamheten. I denna 
studie har barnens framtida lärande eller deras skolframgång avsiktligt inte behandlats då det skulle 
vara alltför omfattande. Tidigare forskning har visat att de aktiviteter i övergångsprocessen som ger 
bäst resultat är att skriftlig information om barnen överförs på ett eller annat sätt samt att 
förskollärare i båda verksamheterna gemensamt diskuterat och samarbetat kring tolkning av gällande 
styrdokument (Ahtola et al., 2011). Den skriftliga informationen behöver inte vara en bedömning av 
barnen utan kan rymmas inom en portfolio eller annan dokumentation kring barnets lärande och 
utveckling, vilket är något som bör finnas i förskolorna.  
 
I denna studie framkommer att diskussioner, av det slag som Ahtola et al. (2011) förespråkar, inte 
förekommer i särskilt stor utsträckning eller har förekommit där informanterna arbetar och återigen 
är detta något som ger mig huvudbry. Både förskolan och förskoleklassen har nya läroplaner att 
förhålla sig till och kanske särskilt inom förskolan har fokus på barnens lärande och utveckling inom 
flera områden ökat. Om förskollärare i de båda verksamheterna inte känner till vilka mål eller 
pedagogiska tankar som ligger till grund för verksamheten på ”andra sidan” riskerar mycket att gå 
förlorat (LoCasale-Crouch et al., 2008; Sivropoulou &Vrinioti, 2009). Genom pedagogiska 
diskussioner och samtal kring tolkningen av mål och riktlinjer som finns i styrdokumenten ökar 
möjligheten att skapa en röd tråd mellan skolformerna. Forskning visar att en viktig faktor i 
övergången mellan förskola och skola är att tillräckligt med information rörande barns tidigare 
erfarenheter och aktiviteter förmedlas från en verksamhet till en annan och att det pågår arbete i 
skolor och förskolor med att förbättra överföringen av information (t.ex. Early, 2004, Ahtola et al., 
2011). Ahtola et al. (2011) påpekar vidare att skriftlig information är den minst använda formen av 
aktivitet vid övergången mellan förskola och skola, vilket även resultaten från denna studie tyder på, 
åtminstone gällande barns skriftspråksutveckling. Jag anser att förskollärare i förskolan bör vara 
bekanta med förskoleklassen juridiska ramar och riktlinjer och att detta även gäller i andra riktningen. 
Förskollärare i förskoleklassen måste ha kunskap om vad och hur man arbetar i förskolan, de bör 
även vara uppdaterade på läroplanens innehåll och hur det kan användas. Jag anser vidare att 
förskollärare i förskolan kan behöva hjälp att utveckla metoder för hur de kan tala om barns 
språkliga utveckling utan att bedöma dem. Ett gemensamt språk för att beskriva barnens utveckling 
tror jag skulle kunna förbättra överföringen av information mellan verksamheterna. För att kunna 
förmedla relevant information som kan vara till hjälp för förskoleklassens arbete, och i förlängningen 
för barnens fortsatta skriftspråksutveckling, anser jag att man i förskolan måste arbeta fram former 
där de skriftspråkliga aktiviteter som barn deltagit i synliggörs. 
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5.2.3 Hur beskriver förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen den generella 
överföringen av information?  
Flera informanter anger att barnen ofta beskrivs i allmänna ordalag och att man då ofta sammanfattar 
det som att de är intresserade eller inte samt om de upplevs som åldersadekvata i sin utveckling. En 
gemensam upplevelse, bland informanterna från förskolan, är att det bara är om någonting sticker ut 
inom skriftspråksområdet som förskoleklassen efterfrågar information rörande skriftspråks-
utveckling. Den information som efterfrågas kring barn som sticker ut åt ena eller andra hållet är den 
mest efterfrågade men samtidigt i liten utsträckning och att det ”känts som man får tvinga på 
skolorna den här informationen”. Även förskoleklassens informanter talar om att det är barnen som 
kan beskrivas som extremer som ges mest plats och som det överförs information kring ” (…)annars 
säger man mest såhär att det är okej och den har kommit igång”. Förskolans informanter anger att de 
gärna skulle föra över mer information men att tiden är knapp och att de inte ges möjlighet till detta.  
Annika berättar att hon ibland känt att hon försöker förmedla information kring barn, men att det 
mottagande intresset då är litet. 
 
Astrid har arbetat länge i förskolan och berättar att utformningen av informationsöverföringen har 
varierat under åren. Hon uppger att det inte finns några rutiner kring hur information ska föras 
vidare eller vad som ska finnas med och berättar att överlämningssamtalen ibland tagits via telefon. 
Återigen stämmer den bild som informanter förmedlar överens med hur Skolverkets beskriver att 
samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen såg ut under 2000-talets början (Skolverket, 2001). 
Där påpekas att det inte finns några nationella riktlinjer för övergångsprocessen eller vad som bör 
ingå i den samt att det finns stora skillnader i hur och vad man gör under övergången. Att utforma 
några nationella dokument eller riktlinjer för hur övergången ska gå till tror jag inte är lösningen men 
att däremot göra det lokalt kan vara intressant. Innehållet i sådana dokument eller 
processbeskrivningar kanske inte kan komma ”uppifrån” utan bör utformas och arbetas fram med 
hjälp av representanter från de aktuella verksamheterna. På samma sätt som styrdokument till stor 
del är utformade utifrån strävansmål tror jag på att lokalt formulera ramarna för innehållet och att 
man sedan tolkar dem i förskolan och förskoleklassen. För att återgå till Astrid så uppger hon att de, 
vid informationsöverföringen, fokuserar på gruppens lärande och vad de har arbetat med under året. 
Det har aldrig funnits någon mall för vilken information förskoleklassen har velat ta del av eller vad 
förskolan lämnat över utan hon uppger att det varit helt godtyckligt.  
 
Just godtyckligheten finner jag är intressant att diskutera mer. Berättelsen om ett barn och dess 
egenskaper eller förmågor är givetvis inte en sanning utan en persons tolkning och uppfattning om 
detta barn. Det går aldrig att garantera, eller ens sträva efter, att få en sanning berättad för sig vilket 
man som förskollärare i förskoleklassen måste ha i åtanke. Under analysarbetet i denna studie väcktes 
en tanke hos mig som fått fäste. Jag tolkar det som att informanterna, när de säger att de inte vill veta 
eller föra över för mycket information om barnen, är rädda för att deras berättelse ska bli en 
bedömning, vilket inte är något som förskolan ska ägna sig åt.  De vill inte säga för mycket så att det 
ligger barnen i fate, men önskar samtidigt ett utökat samarbete och flera informanter uppger att de 
gärna tar emot mer information. Det blir problematiskt att försöka räkna ut vad som är en lagom dos 
information och vad den då ska innehålla. Jag anser dock att denna fråga måste tas upp för 
diskussion bland förskollärare. Det går att föra över information och visa dokumentation som 
synliggör barns lärande inom både skriftspråksutveckling och andra områden utan att göra det till en 
bedömning. Detta kan man göra genom att exempelvis visa och föra över information kring hur ett 
barns matematiska lärande har utvecklats under förskoleåren. Det ger förskoleklassen en möjlighet 
att få en bild av barnen, vilken miljö de befunnit sig i samt exempel på erfarenheter de har med sig. 
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De barn som befinner sig i fokus vid informationsöverföringen är enligt samtliga informanter de 
barn som sticker ut på ett eller annat vis. De uppger att man berättar om extremerna åt båda hållen, 
men att de som har svårigheter får extra mycket utrymme. Annika uttrycker det som att “(…) dom i 
mitten, dom har det inte varit så mycket runt och det finns väl lite olika anledningar till det. Dels som 
sagt för att jag känner att det är skolorna som styrt vilken information dom vill ha”. Att särskilt 
uppmärksamma och underlätta för barn i behov av särskilt stöd står skrivet i både förskolans och 
förskoleklassens läroplan och detta är givetvis mycket viktigt. Barn med svårigheter inom ett eller 
flera områden behöver få möta vuxna som är förberedda och kan anpassa verksamheten för att 
hjälpa barnet på bästa sätt och ge dem möjlighet att utvecklas och lära. Informanterna uppger även 
att de barn som ligger långt fram i sin utveckling eller förmåga diskuteras vid informations-
överföringen. Flera informanter reflekterar kring det faktum att de barn (majoriteten) som befinner 
sig i mitten eller inom det man normalt förväntar sig från ett barn i den åldern hamnar i skymundan. 
Detta har, enligt tidigare forskning i området, en negativ inverkan på dessa barns utveckling. Alla 
barn som börjar i förskoleklassen gynnas sålunda av att det sker en informationsöverföring från deras 
förskola. Genom att överföra information ger förskollärarna i förskolan sina kollegor i 
förskoleklassen något att utgå ifrån i planeringen av verksamheten och de behöver således inte börja 
om ”från början” med barnen (Hjelte, 2005). Om detta försprång enbart gäller de barn som 
uppfattas som extremer innebär det att en stor grupp barn kommer till förskoleklassen och möts av 
en verksamhet som inte utformats efter deras förmågor eller erfarenheter och som riskerar att stanna 
upp i utvecklingen eller i vart fall inte utveckla sin fulla potential. Som jag tidigare skrivit kan det ses 
som ett resursslöseri att inte samarbeta mer och utforma en verksamhet efter de barn som de facto 
kommer vara där, utan efter en föreställning om vad barn i förskoleklassen brukar intressera sig för 
och klara av. I förskolans läroplan står, förutom att barn i behov av stöd ska uppmärksammas, att 
förskolans personal tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem också ska 
uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans (Skolverket, 2010). Förskoleklassen är å sin 
sida skyldig att ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande” vid utformandet av verksamheten (Skolverket, 2011a). Resultatet av att inte 
uppmärksamma varje barn och delge varandra information kring individen riskerar att grunda för en 
verksamhet som går emot styrdokumenten. Detta bör uppmärksammas så att man, från förskolans 
och förskoleklassens håll, lyckas utforma överlämningar där alla barn ges samma chans att 
uppmärksammas och därmed ges möjlighet att få sina behov tillgodosedda. 
 

5.2.4 Har förskollärare och förskoleklasslärare liknande uppfattning av vad som är 
relevant att delge varandra gällande barns skriftspråksutveckling?  
Ovan diskuterades överlämnandet av information generellt. Vad gäller överlämnande av information 
om barns språkliga utveckling, uppger förskollärarna att de, i första hand, vill lämna över positiv 
information kring barnens språkliga utveckling. De bör inte på något sätt ägna sig åt bedömning, 
menar de. Detta kan vara en anledning till att tre av informanterna från förskolan svarade att inget av 
det som ingick i frågebatteriet fördes över till förskoleklassen. De beskriver att det inte är 
skriftspråkskunskaperna som är det viktiga utan glädjen eller lusten samt hur de har arbetat med 
skriftspråket som är viktigt att föra vidare. I denna studie framkommer att det finns skillnader i 
förskollärares och förskoleklasslärares uppfattning av vad som är relevant att delge varandra. Flera 
förskoleklasslärare uppger att de inte är intresserade av information på detaljerad individnivå utan 
efterfrågar information kring hur de har arbetat med skriftspråket och vad som fångat barnens 
intresse samt om de haft svårigheter.  
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Jag finner det intressant att det, bland förskolans informanter, endast är en av fyra som anger att 
information kring skriftspråklighet förs över medan förhållandena är det omvända bland 
förskoleklassens informanter. Kanhända är det ett sammanträffande och inte alls generaliserbart, 
men samtidigt talar det för att förskollärare inom olika verksamheter upplever och tolkar 
informationsöverförandet olika. Min hypotes är att det finns skillnader i hur man i förskolan talar om 
läsande och skrivande eller vad som är viktigt i barns skriftspråksutveckling samt hur man definierar 
skriftspråksaktiviteter i förskoleklassen. Det framträder en bild av att det finns olika åsikter kring vad 
som ska föras över och i vilken utsträckning. Att inte överföra information kring barnens 
skriftspråksutveckling och erfarenheter kan, precis som i den generella informationsöverföringen, 
sägas vara ett slöseri med barnens kunskaper. I de fall där det faktiskt sker en informationsöverföring 
är det av värde att fundera på vilken information som förs vidare och vad syftet är. Om det enbart 
gäller barn i behov av stöd, barn som ligger långt före sina kamrater eller att få reda på vad barnen 
inte kan, tappas viktig information bort.  
 
 Informanterna från förskolan berättar att de inte vet vad som förväntas av barnen och vad man bör 
ägna sig åt i förskolan respektive förskoleklassen gällande exempelvis läsande och skrivande. De 
menar att barnen ägnat sig åt en mängd skriftspråkliga aktiviteter i förskolan och att ” man ju inte vill 
att de ska få börja om med det igen” eller att barnen får ta ett steg tillbaka i sitt lärande. Detta kan ses 
som brister i samarbetet och ett avstånd mellan verksamheterna. Från förskolans håll har man en 
förgivettagen bild av hur de arbetar i förskoleklassen och vice versa. Genom att diskutera 
skriftspråkande eller språkutveckling i allmänhet och delge varandra hur och vad man anser vara 
viktigt och arbetar med kan man skapa en större förståelse för varandras verksamhet. Detta kan 
komma att gynna barnen. En tanke som väckts hos mig är att förskollärare i förskolan inte alltid har 
utbildats i barns tidiga språkutveckling och att de därmed inte vet eller känner sig trygga i att tala om 
hur barnen gör eller var i utvecklingen de befinner sig. När inte kompetensen att sätta ord på och tala 
om barns språkutveckling finns tror jag det kan finnas en motvilja eller rädsla hos förskollärarna att 
säga alltför mycket om barnen. Istället för att riskera att bedöma delges lite information kring vad 
barnen faktiskt kan vilket kan missgynna barnen. 
 
Anita uppger att hon inte för vidare information kring något av det som ingick i frågebatteriet men 
att hon skulle vilja diskutera mer med förskoleklassen och berätta om barnens skriftspråkande i 
förskolan. Hon säger att hon vill föra vidare sitt förhållningssätt, hur barnen i förskolan fått utveckla 
sin skriftspråklighet i projekt som betyder något och är viktigt för dem. 
 

Det känns ju lite meningslöst att föra över saker om det inte är så att det spelar någon roll. Det måste 
ju påverka och att de då tar till vara på det och låter de som läser läsa mer. Och de som skriver skriva 
mer, vi uppmuntrar ju läsning och skrivning väldigt mycket och utgår ifrån det redan när de är små. 
Och att även de som absolut inte kan skriva bokstäver ändå får skriva och att de kan ändå. Då vill vi 
ju inte att det ska tappas bort. För hos oss skriver de inte för att de ska skriva utan för att de behöver 
berätta någonting och vill kommunicera. Eller att de måste skriva upp något för att komma ihåg 
något, de finns alltid som ett syfte bakom det. Det blir väldigt viktigt att de vill förmedla något men 
det är inte skriften i sig som är det viktiga, utan innehållet. Och vad jag tror så kommer de inte få göra 
det i förskoleklassen. Vi måste ju göra något åt det här glappet! 

 
Även Annika ger uttryck för sin bild av att barnens kompetens inte alltid kommer till sin rätt i 
förskoleklassen och att användbar information eller pedagogiska grepp går förlorad.  Stina säger att 
hon känt att de barn som sticker ut fått alltför stor plats vid överlämningen och att barnen som, så 
att säga, befinner sig i mitten ”(…)liksom bara hänger med”.  Hon beskriver vidare hur de, i 
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förskoleklassen, börjar på en väldigt grundläggande nivå när det gäller läsande och skrivande och tror 
att det kan vara anledningen till att ”(…)de i förskolan känner att vi inte tar tillvara på det som de har 
gjort och vad barnen kan”. Hon uppger att de områden som frågorna i frågebatteriet behandlar kan 
vara intressant för förskoleklassen att veta. Hon säger att hon tror det skulle vara till hjälp vid 
uppstarten. Samtidigt påpekar hon att det är viktigt att barnen får mötas med nya ögon och att hon 
brukar upptäcka ”såna här saker” relativt fort.  Denna fördom eller bild av att förskoleklassen inte 
alltid lyckas möta barnen där de befinner sig och stimulera det lärande som de har med sig tror jag till 
stor del grundar sig i en okunskap kring förskoleklassens arbetssätt och som ett tecken på bristfällig 
kommunikation. För att kunna undvika att liknande uppfattningar blir till allmänna sanningar anser 
jag att mer arbete bör läggas ner på att fundera och diskutera kring likheter och skillnader i arbetssätt 
och kunskapssyn mellan förskollärare och förskoleklasslärare som arbetar inom samma område och 
möter samma barn. 
 
Sanna skiljer sig från de andra informanterna och uppger att hon inte värdesätter att få veta var 
barnen befinner sig i sin skriftspråksutveckling, ”(…) hur man lärt sig är mycket intressantare samt 
mer betydelsefullt för det fortsatta lärandet än vad man lärt sig”. Det synsätt som hon kan sägas 
representera kan beskrivas som att barnen ska få mötas med nya ögon. Sannas utsaga stämmer in i 
den bild som Gustafsson och Mellgren (2005) visar på när de menar att förskoleklassens lärare inte 
utgår från barnens perspektiv i skriftspråkslärandet. De förespråkar någon form av kartläggning eller 
dokumentation för att inte information om barnens tidigare skriftspråkskunskaper och erfarenheter 
ska gå förlorade. Att genomföra denna studie har styrt mig i samma riktning. Att bedöma barnens 
skriftspråkliga kompetens eller utveckling är inte förenligt med förskolans styrdokument. Jag tror 
däremot att mycket värdefull information finns att hämta ifrån barnens teckningar eller den 
dokumentation som finns tillgänglig rörande dem och deras lärprocesser.  Att sträva efter att arbeta 
på det sätt som Siv beskriver, där förskoleklassens förskollärare träffar barnen i förskolan, skulle 
kunna underlätta för och förbättra informationsöverföringen kring barnen utan att riskera att hamna 
i en bedömning vilket stöds av Dockett och Perry (2007). Hon berättar att de, från förskoleklassen, 
träffade barnen i en välkänd miljö där de kunde slappna av i större utsträckning. Detta är ett exempel 
på hur man, genom att prata med barnen och be dem visa saker de tycker om eller vad de arbetar 
med för projekt, som förskoleklasslärare kan skapa sig en egen bild av barnet och dess skriftspråks- 
eller sociala utveckling. 
 

5.2.5 Kontinuitet 
Samtliga informanter talar om brister i samverkan mellan förskola och förskoleklass vilket leder till 
bristande kontinuitet och avsaknad av en röd tråd mellan skolformerna.  
 
Glappet mellan förskolan och förskoleklass 
Förskolans informanter berättar att de upplever ett avstånd till förskoleklassen och att de inte vet 
särskilt mycket om förskoleklassens verksamhet. De uttrycker att den röda tråd som ska finnas 
mellan skolformerna måste synliggöras och diskuteras för att skapa mer kontinuitet. Vidare uppger 
de att ramarna för förskolans verksamhet och dess innehåll har utvecklats vid införandet av den nya 
läroplanen. Annika berättar att hon har en fördom om att man i förskoleklassen inte vill att man gör 
för mycket för att de inte vill att det ska vara för mycket gjort när de kommer till skolan.  
 

(…)det känns ju jättefel. För då möter man ju inte barnen där de befinner sig och deras intresse utan 
då ska man bromsa dom för att dom inte är beredda i skolan på att anpassa sig till var barnen 
egentligen befinner sig utan ska köra sitt gamla vanliga koncept. 
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Förskoleklassens informanter anger också att kontinuiteten mellan verksamheterna är bristfällig, men 
inte i lika stor utsträckning som informanterna från förskolan. Den bild som framträder i denna 
studie stämmer överens med den bild som Dockett och Perry (2007) visar på i sin forskning. De 
beskriver att många förskollärare i förskolan har en vag bild av hur arbetet i förskoleklassen går till 
och vice versa vilket har en negativ inverkan på kontinuiteten. Okunskap om andra verksamheter 
leder lätt till förutfattade meningar om hur ”de andra” inte lyckas följa upp eller förbereda barnens 
kunskaper i tillräckligt stor utsträckning. När kunskapen om vad som pågår i andra skolverksamheter 
inte finns eller är bristfällig riskerar även kunskapen om barnens kompetenser och vad de faktiskt 
kan och har med sig i ryggsäcken få liten eller ingen uppmärksamhet. Flera av förskollärarna uppger 
att de har en bild av att barnens kunskaper och erfarenheter inte värdesätts eller tillvaratas vilket är 
ett stort problem. Denna oro har jag stött på tidigare i mitt arbetsliv, vilket till stor del var det som 
väckte mitt intresse för detta forskningsområde. Min uppfattning är att det finns stora luckor inom 
förskolan och förskoleklassen gällande kunskap om varandras verksamheter och vad barnen får möta 
samt vilka aktiviteter de deltar i. Så länge denna okunskap finns finner jag det tämligen svårt att skapa 
kontinuitet mellan verksamheterna. Genom närmare kontakt och mer diskussioner kring vad barnen 
faktiskt gör i förskolan och vad som kan användas i förskoleklassen underlättar man för barnen i 
övergången och skapar en röd tråd mellan skolformerna. 
 
I intervjun med Stina ägnas mycket tid åt att prata om hur man ska utforma verksamheten för att 
kunna utmana barnen. Hon säger att förskolan säkerligen känner att mycket går förlorat när barnen 
lämnas över till förskoleklassen och frågar sig vem det egentligen är som ska anpassa sig vid en 
övergång.  
 

Det är ju dom som ligger efter som måste anpassa sig efter vad som redan har gjorts och inte tvärtom. 
Det känns hela tiden som att vi ska forma vår verksamhet utifrån vad efterföljande vill ha istället för 
att börja i andra ändan eller faktiskt fokusera på här och nu där barnen är och vad de redan kan och 
gjort. 

 
Detta citat anser jag vara viktigt och på ett bra sätt summera den problematik som finns vid barns 
övergång mellan olika skolformer. Förskolans informanter uttrycker att deras arbete inte alltid 
tillvaratas och att barnens kunskaper och erfarenheter inte ges plats i efterföljande verksamhet. 
Niesel och Griebel (2007) skriver om hur samarbetet mellan förskola och förskoleklass bör utformas. 
De betonar vikten av att inte bara förskoleklassen dikterar de färdigheter eller baskunskaper som de 
önskar att barnen som kommer ska ha utan att man, i förskoleklassen, värderar de färdigheter barnen 
fått i förskolan och utgår ifrån dem när undervisning och arbetssätt planeras. Jag förmodar att ovan 
beskrivna problematik inte är unik för övergången mellan förskola och förskoleklass utan att det 
gäller skolsystemet i stort. De mål som barn ska uppnå inom olika områden är satta som en sorts 
”slutpunkt” och vägen dit kan utformas på olika sätt. Min tolkning av läroplanen är att man som 
lärare då ska sträva efter att bygga vidare på det som gjorts innan och se hur man kan sammanfoga 
barnens tidigare kunskaper med de framtida målen att uppnå och planera sin verksamhet utifrån det. 
Informanterna i denna studie uppger att så inte är fallet och att det är de som, så att säga, kommer 
underifrån som i stor utsträckning ska anpassa sig till efterföljande verksamhet. Att inte använda 
tidigare erfarenheter i tillräckligt stor utsträckning är en stor brist och jag anser att det här är kärnan i 
problematiken kring informationsöverföring gällande exempelvis skriftspråksutveckling. Genom att 
förbättra informationsöverföringen och i större utsträckning använda och värdesätta tidigare 
erfarenheter och kunskaper möjliggör vi för ett lärande i större utsträckning och kan förhoppningsvis 
undvika att barnens kunskaper och lärande ”tappas bort” i övergångarna. 
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Informanterna är eniga om att förskolan och förskoleklassen behöver mer kontakt med varandra, 
både för barnens skull och för förskollärarnas egen utveckling. Förskollärarna i de båda 
verksamheterna har samma utbildning och borde således ha en gemensam bas att utgå ifrån vid 
pedagogiska diskussioner trots att de arbetar i olika verksamheter under olika förhållanden. De 
största anledningarna till att samarbete inte sker i den utsträckning som önskas, är enligt 
informanterna, de stora barngrupperna och bristen på tid och resurser. De ramar för verksamheten 
som förskollärare (exempelvis barngruppstorlek)har att förhålla sig till och det faktum att tiden är 
knapp är förståeligt nog något som står i vägen för ett utvecklat samarbete. Forskning visar som 
tidigare nämnts att samarbetet är viktigt och att det har inverkan på barnens framtida utveckling och 
akademiska prestationer. Min syn på hur samarbetet skulle kunna förbättras är att förskollärare bör 
försöka bortse från de hinder som finns och istället se vad som går att göra utifrån de förutsättningar 
man har. En lösning på bristen på tid och resurser skulle kunna vara att involvera andra grupper på 
skolan som kan delta i överlämningen och förarbetet. Äldre barn, som kanske sedan blir barnens 
faddrar, skulle kunna agera mottagare på skolan och visa barnen runt. Det är visserligen viktigt att 
barnen från förskolan får träffa och lära känna sina blivande förskollärare och den miljö de ska 
komma att vistas i. Det ena behöver dock inte utesluta det andra utan besöken i förskoleklassen kan 
kompletteras med besök på skolan där andra klasser får ta ansvar.  
 
Att mötas med nya ögon 
Som avslutning vill jag diskutera ett synsätt eller en åsikt som både informanter från förskolan och 
förskoleklassen gav uttryck för. De uppger att det är viktigt för barnen att få en chans att mötas av 
nya ögon vid övergången från förskola till förskoleklass. Flera förskoleklasslärare uppger att de, för 
att kunna möta och utmana dem, gärna får en förhandsberättelse kring barnen. Samtidigt påpekar de 
att det är mycket värt att få mötas med nya ögon och att barnen också ska få den chansen. Jag håller 
till viss del med informanterna om att onödig information inte bör föras vidare. Å andra sidan visar 
den forskning som presenterats i denna studie att det är viktigt att information överförs mellan 
förskolan och förskoleklassen för att övergången ska bli så bra som möjligt. För att kunna anpassa 
verksamheten efter barnens utveckling eller tidigare erfarenheter är det nödvändigt att man i 
förskoleklassen har kunskap om vad barnen deltagit i för aktiviteter eller vad de kan. Niesel och 
Griebel (2007) skriver att barnen har med sig en mängd erfarenheter från förskolan som har positiv 
inverkan på barnens framtida lärande om de används till att bygga vidare på och används som grund. 
Om man använder argumentet att barnen ska få mötas med nya ögon som inte påverkats av tidigare 
förskollärare kan det finnas en risk att fördelarna med det överskuggas av nackdelarna med att 
barnen inte får användning för sina tidigare kompetenser och erfarenheter. 

5.3 Vidare forskning 
Denna studie visar att informationsöverföring om barns skriftspråksutveckling mellan förskola och 
förskoleklass sker i liten utsträckning. Det finns skillnader i uppfattningen om vad som är viktigt att 
överföra mellan verksamheterna samt hur denna överföring ska ske mellan förskollärare i förskolan 
och förskoleklassen. Resultaten visar att barns tidigare skriftspråkserfarenheter och kunskaper sällan 
används som grund för verksamheten i förskoleklassen. Detta område är relativt outforskat och det 
finns en mängd intressanta aspekter rörande informationsöverföringen av skriftspråksutveckling hos 
barn. Ett område att studera är det faktum att förskollärare och förskoleklasslärare verkar ha olika 
uppfattningar av vad som är relevant information och på vilket sätt den förmedlas på bästa sätt.  I 
anslutning till detta finner jag det även värdefullt att undersöka och i förlängningen utforma riktlinjer 
för hur man ska kunna förmedla barns kunskapsutveckling och lärande inom skriftspråksområdet 
från förskolan på ett sätt som förskoleklasslärare förstår och har användning av.  
 



   
 

45 
 

En av informanterna i studien konstaterar att det, paradoxalt nog, ofta är den tidigare verksamheten 
som förväntas anpassa sig efter vad som komma skall istället för att mottagande verksamhet 
(exempelvis förskoleklass) utformas utifrån vad barnen tidigare kunskapsutveckling och erfarenheter. 
Utifrån detta finner jag det intressant att vidare undersöka hur detta förhållande skulle kunna 
förändras och studeras utifrån ett tydligt barnperspektiv. 
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6 SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka verksamma förskollärares erfarenheter av och 
uppfattningar gällande överförandet av information kring barns skriftspråksutveckling i övergången 
från förskola till förskoleklass. Åtta förskollärare ingår i studien varav fyra arbetar i förskolan och 
fyra i förskoleklassen och insamlandet av data gjordes med hjälp av intervjuer. De frågeställningar 
som ligger till grund för arbetet är: 
 

 Genomförs överföring av information om barns skriftspråksutveckling mellan förskola och 
förskoleklass? 

 Hur beskriver förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen denna eventuella 
överföring av information?  

 Har förskollärare i förskolan respektive förskoleklassen liknande uppfattning av vad som är 
relevant att delge varandra gällande barns skriftspråksutveckling 

 
Tidigare forskning har visat att övergången mellan skolformer är betydelsefull för barns framtida 
skolgång och akademiska framgång (Dockett & Perry, 2007; Ahtola et al., 2011). Genom planerade 
aktiviteter i samband med överlämningen samt ett samarbete mellan verksamheterna ökar chansen 
att övergången blir lyckad och att kontinuitet uppstår. Förskoleklassen var tänkt att fungera som en 
bro mellan förskolan och skolan. Detta kräver en samverkan mellan pedagoger i de olika 
verksamheterna vilket har visat sig svårt att realisera i praktiken trots att det eftersträvas (Ackesjö, 
2011). En viktig faktor i övergången mellan förskola och skola är att tillräckligt med information 
rörande barns tidigare erfarenheter och aktiviteter förmedlas från en verksamhet till en annan och att 
det pågår arbete i skolor och förskolor med att förbättra överföringen av information(t.ex. Early, 
2004; Ahtola et al., 2011). Forskning visar att det generellt finns brister i hur barns erfarenheter och 
intressen tas tillvara när de börjar i förskoleklassen och att detta även gäller för vid överföringen av 
information gällande barns skriftspråksutveckling (Hartsman & Jönsson, 2010; Ivarsson, 2008). 
 
Det huvudresultat som framträder är att informationsöverföringen kring barns skriftspråksutveckling 
är liten och i flera fall obefintlig. Frågebatteriet som användes i denna studie fokuserade på olika 
delar av barns skriftspråksutveckling och användes som utgångspunkt vid intervjuerna. 
Informationen överförs mestadels muntligt i en allmän beskrivning av barnet och fokus läggs på 
barnens sociala utveckling. Endast en av förskollärarna i förskolan uppgav att information kring 
skriftspråksutvecklingen är något som efterfrågas av förskoleklassen medan tre av informanterna från 
förskoleklass uppgav att information kring barns skriftspråksutveckling överförs från förskolan.  
Samtliga åtta informanter är överens om att samarbetet mellan förskolan och förskoleklassen bör 
förbättras. Informanterna från förskolan uppger att det är förskoleklassen som styr samarbetet och 
övergångsprocessen vilket ingen av förskoleklasslärarna ger uttryck för. Informanternas uppfattning 
av vad som är viktigast att delge varandra gällande barns skriftspråkande stämmer till viss del 
överens, men skillnader finns mellan förskollärare och förskoleklasslärare. Resultaten visar även att 
det är de barn som kan beskrivas som extremer i sin skriftspråksutveckling, som sticker ut från 
normen, ges mest plats och är dem som huvuddelen av all informationsöverföring rör. 
Informationsöverföringen mellan förskola och förskoleklass sker mestadels muntligt under 
överlämnandesamtalen. De präglas av stress och man förväntas berätta om en stor grupp barn på 
kort tid, vilket leder till att samtal kring individen hamnar i skymundan. Barnens tidigare erfarenheter 
och kunskaper inom skriftspråksområdet används sällan som grund för förskoleklassens verksamhet 
vilket kan få till följd att den röda tråden mellan verksamheterna som förespråkas klipps av redan i 
den första övergången mellan skolformer. 
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Enligt min mening, och med stöd i forskningsresultat, bör förskollärare i förskolan vara väl bekanta 
med förskoleklassen juridiska ramar och riktlinjer och vice versa. Jag anser vidare att förskollärare i 
förskolan kan behöva hjälp att utveckla metoder för hur de kan tala om barns språkliga utveckling 
utan att bedöma dem. Ett gemensamt språk för att beskriva barnens skriftspråkliga utveckling tror 
jag skulle kunna förbättra överföringen av information mellan verksamheterna. För att kunna 
förmedla relevant information som kan vara till hjälp för förskoleklassens arbete, och i förlängningen 
för barnens fortsatta skriftspråksutveckling, anser jag att man i förskolan måste arbeta fram former 
där de skriftspråkliga aktiviteter som barn deltagit i synliggörs. 
 
Ett flertal informanter ur förskolan ger uttryck för att de inte vill riskera att informations-
överföringen antar en bedömningsform. Detta leder till att de är restriktiva kring vad som ska föras 
vidare och hur det ska utformas. Jag anser att det är möjligt att föra över information och visa 
dokumentation som synliggör barns lärande inom både skriftspråksutveckling och andra områden 
utan att göra det till en bedömning. Detta kan man göra genom att exempelvis visa och förmedla hur 
ett barns lärande har utvecklats under förskoleåren vilket ger förskoleklassen en möjlighet att få en 
bild av barnen, vilken miljö de befunnit sig i samt vilka erfarenheter de har. 
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Bilaga 1 
 

Skickat via e-post 

Ämne - Förfrågan om deltagande i examensarbete 
 
Hej, 
 
Jag heter Joanna Meier och är student vid Högskolan Dalarna, jag ska skriva examensuppsats inom 
lärarprogrammet (inriktning förskollärare) i vår och söker nu deltagare till min intervjustudie. Syftet 
med denna studie är undersöka verksamma förskollärares erfarenheter och uppfattningar kring 
överföringen av information gällande barns skriftspråksutveckling i övergången mellan förskola och 
förskoleklass. Jag planerar att intervjua åtta verksamma förskollärare inom X kommun, fyra i 
förskolan och fyra i förskoleklass.  
 
Inför intervjun kommer förskollärarna få ett frågeformulär (1 sida) att besvara och intervjun 
beräknas ta ca 45 minuter. Du tillfrågas härmed om du vill delta i denna studie, jag hoppas att du vill 
delta men ser gärna att du kontaktar mig oavsett så att jag ser att mailet gått fram. 
 
Bifogat finns ett dokument där Du ger ditt samtycke till deltagande och godkänner att insamlad data 
används i denna studie. Om deltagande blir aktuellt ber jag dig att skriva ut detta godkännande och 
medtaga det till intervjutillfället. 
 
Vänliga hälsningar 
Joanna Meier 
 
 
 
(Bifogat i ett eget dokument) 
 

Godkännande av deltagande 

Den studie som du nu deltar i behandlar överföring av information rörande barns 
skriftspråksutveckling mellan förskola och skola. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 
helst avbryta utan vidare förklaring. Dina svar kommer att behandlas med sekretess och redovisas 
anonymt i den färdiga uppsatsen som presenteras vid Högskolan Dalarna. 

 

Härmed intygar jag……………………….att jag läst ovanstående och vill deltaga enligt nämnda 
premisser. 

 Datum…………………… 
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Bilaga 2  
Denna sida är förminskad för att kunna presenteras på ett fördelaktigt sätt. 
 
Frågebatteri - Vad får förskoleklassen veta/för förskolan vidare gällande barnets tal- och skriftspråksutveckling? 

 
1 Om barnet visar intresse för böcker och läsning    
2 Om barnet inte visar intresse för böcker och läsning   
3 Om barnet känner igen sitt namn  
4 Om barnet inte känner igen sitt namn  
5 Om barnet känner igen andra barns namn    
6 Om barnet inte känner igen andra barns namn                      
7 Om barnet börjat skriva bokstäver         
8 Om barnet inte börjat skriva bokstäver         
9 Om barnet skriver sitt namn                                                         
10 Om barnet inte skriver sitt namn                         
11 Om barnet börjat skriva andra ord                          
12 Om barnet inte börjat skriva andra ord                          
13 Om barnet skriver på dator?  
14 Om barnet inte skriver på dator?  
15 Om barnet har stort ordförråd                                                     
16 Om barnet har bristfälligt ordförråd                      
17 Om barnets talutveckling är åldersadekvat                         
18 Om barnets talutveckling inte är åldersadekvat                         
19 Om barnet känner till de flesta bokstäverna                                 
20 Om barnet inte känner till bokstäver                  
21 Om barnet börjat ljuda ihop bokstäver                           
22 Om barnet inte börjat ljuda ihop bokstäver                           
23 Om barnet läser ord som det möter                                             
24 Om barnet inte läser ord som det möter               
25 Om barnet läser meningar                        
26 Om barnet inte läser meningar                        
27 Om barnet uppfattar rim                                                              
28 Om barnet inte uppfattar rim                                          
29 Om barnet kan urskilja språkljud i ord               
30 Om barnet inte kan urskilja språkljud i ord               

 
Intervjufrågor 

 Hur ser samverkan mellan förskola och förskoleklass ut i allmänhet där du arbetar? 

 Hur går överlämningen mellan förskola och förskoleklass till? 

 Vilka är delaktiga i övergångsprocessen? 

 Vilken information prioriteras vad det gäller barnen? 

 Sker det något överförande av information gällande barns skriftspråksutveckling? 

 Har språkutveckling i allmänhet och skriftspråket i synnerhet diskuterats gemensamt? 

 Vad anser du vara viktigast att föra vidare/få veta när det gäller barnens skriftspråksutveckling? 

 Hur skulle samarbetet samt informationsöverföringen kunna förbättras? 

 Hur tror du att de i förskolan/förskoleklassen arbetar med skriftspråket? 


