
 

Övergångar till och från förskoleklass 

 
”Jag tycker att det är en utmaning att ta emot nya elever till förskoleklassen. Ofta tar jag emot 

elever från många olika förskolor. Egentligen skulle jag vilja besöka alla förskolor och möta 

alla nya elever och deras vårdnadshavare i lugn och ro innan starten i förskoleklassen. Jag 

upplever också att vårdnadshavarna behöver ”skolas in” i skolans värld. I vårt skolområde har 

vi diskuterat övergång, samverkan och överlämning av information en hel del, men vi har svårt 

att komma till samförstånd. Det är inte självklart exakt vad det är som ska lämnas över från 

förskolan till förskoleklassen, och inte heller vilket innehåll som ska lämnas över från 

förskoleklassen till årskurs 1. Vi har också svårt att komma överens om hur överlämningarna 

ska ske. I den bästa av världar borde vi samverka mycket mer mellan skolformerna för att 

gemensamt skapa kontinuitet för eleverna och för att åstadkomma progression i lärandet. 

Dessutom behöver vi inkludera fritidshemmet mer än idag, eftersom fritidshemmet är en 

väldigt viktig arena i elevernas övergångar. Vi behöver komma vidare i dessa diskussioner. 

Vad säger forskningen om övergångar och samverkan?” 

 
 

Förskoleklassen har ett tydligt framskrivet övergångsuppdrag vilket innebär att förskoleklassen utöver 

att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande även ska erbjuda en variation av arbetssätt, 

uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem 

(Skolverket, 2018, s. 18). Förutom att övergångar nämns specifikt i del 3 i läroplanen omfattas också 

förskoleklassen av grundskolan, förskoleklassens och fritidshemmets gemensamma uppdrag som 

regleras i avsnitt 2.5. För att gemensamt arbeta med övergångar ska de berörda skolformerna (inklusive 

förskolan) och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 

utbildningen för att på så sätt skapa förutsättningar för sammanhang, kontinuitet och progression i 

elevernas utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s 14). Arbetet med övergångar är på så sätt ett 

gemensamt uppdrag samtidigt som det är ett särskilt fokus för förskoleklassens arbete. 

 

Lärarroller mellan förskola och skola 

 

Vad innebär då detta för arbetet i förskoleklass? Förskoleklassens lärare har i tidigare forskning 

beskrivits som en lärargrupp som i viss mån behöver besitta dubbla kompetenser. Simonsson och Lago 

(2015) menar att det är så förskoleklassläraren skrivs fram av Skolverket. Att befinna sig mellan 

förskola och skola är också en del i hur lärare i förskoleklass beskriver sig själva i Ackesjös (2010) studie 

om läraridentiteter i förskoleklass. Förskoleklasslärarna beskriver sig själva som brobyggare mellan två 

traditioner - förskolans och skolans tradition. Förståelsen av förskoleklassen som en praktik i 

gränslandet mellan förskolans och skolans traditioner går igen i många beskrivningar. Redan i 

förarbetet inför förskoleklassens införande beskrivs detta av Dahlberg och Lenz Taguchi (2015) som 

skriver fram året inför skolstarten som en möjlig mötesplats i skärningspunkten mellan skolans och 



förskolans tradition. De menar att i övergången från förskola till skola finns en möjlighet att tillvarata 

förskolans syn på barnet som aktivt i konstruktionen av kunskap samtidigt som just kunskapandet får 

större fokus än i förskolan. 

 

I flera tidigare studier förhålls förskoleklassen till skolans och förskolans traditioner och den beskrivs 

då som ”skolifierad”, d.v.s. att förskoleklassen främst ska ha påverkats av skolans traditioner och 

undervisningsformer (Karlsson et al., 2006; Simeonsdotter Svensson, 2009). Andra tidigare studier ger 

en delvis annan bild och beskriver förskoleklassen som mer av ett ”både och” (Fast, 2007; Kärrby & 

Lundström, 2004). Som vi ser i läroplanens skrivningar finns detta ”både och” även där och 

undervisningen i förskoleklassen ska: 

 

Ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de 

erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana 

eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska 

eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar 

övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i 

förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande 

samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. (Skolverket, 2018, s. 18) 

 

Kallberg (2018) problematiserar de förgivet taganden som kan finnas kring detta ”både och” och i 

synen på olika skolformers traditioner och uppdrag och i olika lärarkategoriers arbete och kompetens. 

Hon menar att i gränslandsarbetet mellan olika skolformer (i hennes studie Förskoleklass och skola) 

blir olika roller och traditioner sällan diskuterade på djupet. Det förgivettagna riskerar därmed att stå 

oemotsagt och bidrar då till att förstärka traditionella kännetecken för respektive lärarkategori och 

skolform snarare än att utmana och skapa förutsättningar för gemensamt arbete. För en god samverkan 

kring elevers övergångar behövs därför gemensamma diskussioner mellan lärare i de överlämnande 

och mottagande verksamheterna. 

 

Att skapa kontinuitet och progression i undervisningen 

 

Att arbeta i en övergångspraktik innebär att lärare i förskoleklass behöver kunskap både om elevers 

erfarenheter och om deras förväntningar på framtiden. En särskild utmaning för förskoleklassen är att 

få en progression i lärandet såväl på den enskilda elevens nivå som på gruppnivå. Särskilt utmanande 

är detta när eleverna kommer till förskoleklassen från flera olika förskolor (Ackesjö, 2014). Det här 

förutsätter både tydliga rutiner för information mellan förskola och förskoleklass men också en 

lyhördhet för elevernas upplevelser och tidigare erfarenheter. 

 

Vad gäller informationsöverlämnande behöver förskola och förskoleklass och senare förskoleklass och 

grundskola överlämna information både om det enskilda barnet och om verksamheten. I detta arbete 

är det viktigt att vara medveten om den skarpare sekretess som gäller för förskolan. 

Informationsöverlämning – särskilt på individnivå – förutsätter därför samverkan med 



vårdnadshavare. Ackesjö (2014) visar hur barn kan komma i kläm när lärarna i förskola, förskoleklass 

och skola saknar kunskaper om vilka aktiviteter eleverna har erfarenhet av. I ett specifikt fall innebar 

det att ett enskilt barn mötte samma uppgift och förväntningar i både förskolan, förskoleklassen och 

årskurs 1. Bristen på kommunikation och samsyn ledde alltså till att barnet inte blev bemött och 

utmanat utifrån sina tidigare erfarenheter utan istället mötte ”mer av samma” utan att detta var en 

medveten och uttalad strategi där upprepningen hade ett tydligt syfte. 

 

Att kunna utmana till nya upptäckter och kunskaper kräver alltså en god kännedom om vad eleverna 

har för tidigare erfarenheter. Det kan handla om vilka kunskaper de har men också om vilket aktiviteter 

de har erfarenhet av och vilket innehåll de har mött i till exempel förskolan. Dehnes Hogsnes (2015) 

beskriver hur exempelvis en bok kan fungera som ett övergångsobjekt (boundary object) för en grupp 

elever i övergången från förskola till skola. Genom att en och samma bok finns i båda miljöerna skapar 

det en igenkänning hos eleverna. Boken blir något som blir deras och som de känner igen sig i trots 

att de har kommit till ett nytt sammanhang. Dehnes Hogsnes menar att detta skapar möjligheter att 

arbeta med barns övergångar och att förskolor och skolor kan använda detta i övergångsarbetet till 

exempel genom att de olika förskolor som barnen gått på arbetar med ett och samma material (i hennes 

exempel en bok) eller innehåll på olika sätt. Skolan kan därefter ta vid och utgå från samma material 

eller innehåll men arbeta med det på nya sätt. Detta bidrar då till att skapa både igenkänning och 

utmaning för eleverna. Dehnes Hogsnes (2016) beskriver hur eleverna själva plockade upp sådant som 

de kände igen från förskolan i skolmiljön. Genom att känna igen specifika föremål (så som böcker) 

eller möta innehåll som de är bekanta med men då bygga vidare snarare än att upprepa kan eleverna 

utmanas både utifrån likhet mellan verksamheterna och utifrån förändring. 

 

Som nämnts har vårdnadshavare en viktig roll vid elevers övergångar och enligt läroplanen (Skolverket, 

2018) ska även vårdnadshavare förberedas inför skolövergångar. Detta sker i samverkan mellan hem 

och skola där Kallberg (2018) visar att dessa kontakter intensifieras under övergångsarbetet. 

Förskoleklasslärarna ses som viktiga bärare och överlämnare av information i relation till detta. De har 

dels genom sitt dubbla uppdrag i förskoleklass och fritidshem ofta en närmare relation med 

vårdnadshavarna än t.ex. skollärarna och dels kan de i rollen som medföljande lärare ta med de 

uppbyggda relationerna mellan förskoleklass och hem när eleverna börjar i skolan. På så sätt beskriver 

Kallberg att en social trygghet och kontinuitet skapas för så väl elever som vårdnadshavare. 

 

Elever mellan förskola och skola 

 

I forskning om övergångar lyfts ofta kontinuitet som mer eftersträvansvärt än diskontinuitet, d.v.s. 

betonandet av likhet och igenkänning ses som mer gynnande för elevers övergångar. Detta har dock 

allt mer kommit att ifrågasättas. Förvisso är igenkänning och sammanhang viktigt för att barn ska få 

en trygg och smidig övergång. Samtidigt betonas att det är själva förändringen som gör att det 

överhuvudtaget går att tala om en övergång. Istället för att tala om kontinuitet som det 

eftersträvansvärda har man istället allt mer kommit att fokusera på tydlighet i relation till förändring 

vilket innebär att vara tydlig med vad som förändras och varför (t.ex. Ackesjö 2017; Dockett & 



Einarsdóttir 2017). I flera studier om barns perspektiv på övergångar visas också att många barn snarast 

förväntar sig en viss skillnad mellan till exempel förskola och skola (Ackesjö 2013; Corsaro & Molinari 

2005; Lago 2014). Arbetet med övergångar handlar då snarast om att som lärare vara medveten om 

vilka skillnader som finns och ha en samsyn om detta. Det handlar också om att aktivt söka förstå 

elevers tidigare erfarenheter och förväntningar på framtiden. Även om man har ett gemensamt arbete 

med att skapa goda förutsättningar för och gemensamma erfarenheter i förskolan som man kan bygga 

vidare på i förskoleklass så har olika elever olika upplevelser av detta (Lago, 2017a). Det innebär att 

läraren måsta vara lyhörd för hur olika elever har uppfattat sina tidigare erfarenheter men också vad 

olika elever har för föreställningar om framtida sammanhang. Samtidigt visar bland annat Ekström 

(2018) på stor diskontinuitet mellan förskola och förskoleklass där barnens ansvar och delaktighet 

minskar. Han menar att det sällan tas egentlig hänsyn till deras tidigare erfarenheter och kunskaper vid 

planering av förskoleklassens verksamhet. 

 

Lago (2017b) visar att elevers föreställningar om sin framtid i årskurs ett redan i förskoleklassen. I detta 

är den gemensamma kamratkulturen viktig för vilka föreställningar som skapas men också lånad 

erfarenhet från andra i elevens närhet så som äldre kamrater, syskon och föräldrar. Även hur man 

arbetar och pratar om övergångar har betydelse för elevers föreställningar om t.ex. skola. Corsaro och 

Molinari (2005) benämner sådana aktiviteter och sätt att prata om det framtida sammanhanget som 

”priming events”. De menar att det i samband med övergångar är viktigt hur lärare pratar om det 

framtida sammanhanget och vad de väljer att betona. Genom sitt sätt att agera och prata kan därför 

läraren bidra till eller förstärka elevernas egen förståelse av skolan som en positiv plats eller skolan som 

en negativ plats. I de olika föreställningar som elever har om framtiden finns ofta positiv förväntan 

och negativ oro parallellt (Corsaro & Molinari, 2005; Lago, 2017b). Som lärare kan man förstärka en 

positiv förväntan genom att haka i de positiva förväntningarna, bland annat genom att skapa 

läsaktiviteter utifrån elevernas förväntan om att få lära sig läsa, eller förstärka negativa förväntningar, 

till exempel förstärka föreställningar om skolan som svår och jobbig genom att låta elever räkna extra 

länge istället för att ha lek. 

 

I arbetet med elevers övergångar till och från förskoleklass är också fritidshemmet en viktig arena. 

Tidigare forskning visar att fritidshemmet ofta glöms bort när aktiviteter och 

informationsöverlämnande genomförs och planeras. Samtidigt är fritidshemmet ofta den verksamhet 

som eleverna möter först vid övergången från förskolan och också en verksamhet som följer eleverna 

i övergången från förskoleklass till skola (Ackesjö, 2016; Dehnes Hogsnes, 2016). Ackesjö (2016) 

menar därför att fritidshemmets roll i övergångsarbetet är viktig och behöver stärkas. 

 

Sammanfattningsvis är en central del av arbetet med förskoleklassens övergångsuppdrag att arbeta med 

den förändring som övergången från förskola till skola innebär. För att göra detta måste man som 

lärare arbeta med – inte att utjämna skillnaderna mellan förskola, förskoleklass och grundskola – utan 

att vara tydlig med vad som förändras, hur det förändras och varför det förändras för att på så sätt 

skapa både igenkänning, förändring och utmaning i övergångarna mellan förskola, förskoleklass och 

grundskola. 
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