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1 Inledning 
De senaste läsåren har på många sätt kommit att vara både annorlunda och ut-

manande, både för elever, lärare och vårdnadshavare. Under coronapandemin 

har redan två årskullar inlett sin skolgång under väldigt osäkra och begränsade 

förhållanden. Exempelvis har möjligheterna att få bekanta sig med sin nya skola, 

klass och lärare varit utmanande i och med de restriktioner som har begränsat 

skolvardagen. Samtidigt lyfter dock läroplanen fram att samarbete mellan perso-

nalen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen ska vara 

en naturlig och återkommande del i arbetet för en smidig övergång, vilket kan 

innebära exempelvis gemensam verksamhet (Grunderna för läroplanen för den 

grundläggande utbildningen, 2014). Detta är dock ett arbete som inte ens under 

“normala” förhållanden är lätt (Karila, Lipponen & Pyhältö, 2013). Därtill ska vård-

nadshavarna ges möjligheter att vara delaktiga i elevens övergång från förskola 

till skola (LPG, 2014; Grunderna för förskoleundervisningens läroplan, 2014). 

Samarbete mellan hemmet och skolan har varit klart mera utmanande, vilket 

bland annat framgår i en videoserie utarbetad av Hem och Skola och Tankes-

medjan Agenda (Hem och Skola, 2020). Med andra ord har förutsättningarna för 

att trygga en smidig övergång, i enlighet med exempelvis läroplanen, varit an-

norlunda. Lärarna har dessutom själva levt i samma osäkra och tunga tid. 

 

Utöver att den dagliga verksamheten har varit begränsad, har det även lyfts fram 

hur barn och ungas välmående har försämrats och kommer att försämras till följd 

av coronapandemin (Mannerheims Barnskyddsförbund, 2020). Det har även 

framgått att de barn och unga som redan tidigare har lidit av psykiska problem 

har det allt sämre, men även barn och unga som i princip har ett bra utgångsläge 

har upplevt ångest och oro på grund av hälsoskäl eller familjens ekonomiska si-

tuation. Överlag har barnens vardag präglats av osäkerhet och minskad känsla 

av trygghet. Något som är oroväckande är att de barn som redan före pandemin 

har varit i ett utsatt läge, i regel löper större risk att påverkas negativt och behöver 

därmed identifieras och stödjas. Barn vars familjers ekonomiska situation har för-

sämrats och barn i behov av särskilt stöd faller inom denna grupp (Mannerheims 

Barnskyddsförbund, 2020).  
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Övergången till skolan är dock ett oerhört viktigt och kritiskt skede i barnets liv 

(Karila, Lipponen & Pyhältö, 2013), som redan utan en pandemi är sårbar. Bland 

annat barnets socioekonomiska bakgrund och behov av extra stöd är faktorer 

som påverkar hur väl övergången sker (Noltemeyer & Bush 2013, refererad i 

Kumpulainen & Theron 2019, s.80; Peters, 2010 refererad i Kumpulainen & The-

ron, 2019, s.80). Dessa är faktorer som har varit aktuella även i och med coro-

napandemin och dess följder för vissa elever (Mannerheims Barnskyddsförbund, 

2020). Samtidigt som vi har en hel del elever och familjer som är särskilt utsatta 

i och med pandemin och dess följder, har det även visat sig att klyftorna mellan 

barns kunskaper i årskurs ett ökar (Nationella centret för utbildningsutvärdering, 

2020). Fem riskfaktorer som försämrar utgångsläget för elever i årskurs ett har 

identifierats, varav bland annat beslut av intensifierat eller särskilt stöd och socio-

ekonomisk bakgrund även är aktuella med tanke på följderna av pandemin och 

förutsättningen för en smidig övergång. Med andra ord har lärarna och skolorna 

en grupp elever som för tillfället är väldigt utsatta jämfört med sina jämnåriga, och 

kan tänkas vara i ännu mera behov av en trygg och smidig övergång.  

 

Med den ovannämnda något alarmerande informationen i åtanke och den erfa-

renhet jag har fått av att arbeta med elever som inlett skolan just under coro-

napandemin, vill jag därför undersöka om och hur pandemin har inverkat på över-

gången från förskolan till skolan. Syftet med studien är att undersöka lärare inom 

småbarnspedagogik i förskolan och klasslärares erfarenheter av och uppfatt-

ningar om att arbeta för en smidig övergång under coronapandemin. Därtill un-

dersöks hur samarbetet har sett ut under denna exceptionella tid. Övergången 

har en stor betydelse för resten av barnets skoltid och liv, och bör därmed ses 

som en viktig sak. Orsaken till att dessa frågor och detta tema är viktigt att under-

söka, är bland annat för att kunna förbereda lärare och skolor för liknande situat-

ioner i framtiden, men också förstå vilka förutsättningar dessa elever som har 

inlett skolan under de senaste läsåren har. Därtill hoppas jag att den information 

och kunskap som studien genererar, framför allt kan bidra till en ökad och fördju-

pad förståelse av vilken inverkan pandemin har haft på elevers övergång från 

förskola till skola och lärarnas arbetsvardag i relation till detta. Studien har även 

potential att generera värdefull kunskap gällande hur man bör bemöta och arbeta 

med barn/elever som vid övergången från förskola till skola har gått igenom något 
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traumatiskt, lever i instabila familjeförhållanden eller av olika orsaker inte kan när-

vara i skolan i samma mån som vanligt på grund av exempelvis sjukdom. 
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2 Teoretisk referensram 
Studien är baserad på en omfattande teori och en snävare teoretisk modell i 

koppling till den förstnämnda. Den ekologiska utvecklingsteorin (Bronfenbrenner, 

1981/1966) ligger som grund för forskningen i sin helhet, medan den teoretiska 

modellen för sektorsövergripande relationer (Boyle & Petriwskyj, 2014) främst 

används som grund för det som berör samarbete vid övergångar. Även tidigare 

forskning om övergången till skolan tillämpas och beaktas, för att komplettera det 

teoretiska perspektivet och ge en inblick i vad som är av betydelse vid övergångar 

ur elev-, lärar- och vårdnadshavarperspektiv. Den tidigare forskningen är inte hel-

ler nödvändigtvis baserad på samma teoretiska referensram som denna studie, 

och kan därmed generera ytterligare synvinklar på ämnet. I och med att studien 

fokuserar på tiden under covid-19 pandemin är det även aktuellt att ta i hänsyn 

de anvisningar, rekommendationer och restriktioner som har funnits under denna 

tid. Dessa presenteras i det sista kapitlet.  

 

2.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori  
 
2.1.1 Allmänt om den utvecklingsekologiska teorin 

Inom forskning om övergångar har man allt mer övergått till ett ekologiskt per-

spektiv, från att tidigare ha utgått ifrån fokus på elevens skolberedskap (eng. 

school readiness) och det enskilda barnets egenskaper och färdigheter i relation 

till att börja skolan. En av de främsta modellerna inom området har kommit att bli 

Urie Bronfenbrenners (1996) utvecklingsekologiska teori. Teorin utvecklades och 

förändrades under Bronfenbrenners livstid, och brukar ibland delas in i skilda fa-

ser, för att särskilja på de olika versionerna (Rosa & Tudge, 2013; Tudge, Na-

varro, Merçon-Vargas & Payir, 2021). Jag har dock valt att inte särskilja på de 

olika faserna utan utgå ifrån teorin som en helhet. I sin helhet tar teorin fasta på 

den omgivande miljöns betydelse för individen, istället för enbart den enskilda 

individen, vilket i detta fall är det enskilda barnet. Principen bakom teorin är att 

det inte enbart är individens direkta miljö som har en betydelse, utan att miljöer 

som individen inte själv direkt verkar i men genom andra får kontakt med, även 

har betydelse för utvecklingen. Den utvecklingsekologiska teorin möjliggör ett be-

tydligt mera omfattande och brett perspektiv på övergångar, där man i första hand 
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är intresserad av de omgivande miljöerna och kontexterna och hur dessa både 

enskilt och i samverkan med varandra kommer att inverka på det enskilda barnets 

möjligheter till en lyckad övergång. (Bronfenbrenner, 1996.)  

 

Inom den utvecklingsekologiska teorin ser man på sambandet mellan individen 

och miljön, som att de båda influerar och påverkar varandra ömsesidigt. Dels 

påverkas individen av sin omgivande miljö, men även individen påverkar sin om-

givande miljö. Denna typ av samverkan kallas för reciprok. Som tidigare nämnt 

är man inom den utvecklingsekologiska teorin inte enbart intresserad av indivi-

dens direkta eller närmaste miljö, utan man tar även i beaktande övriga och mera 

indirekta miljöer. Detta har bidragit till att man inom den utvecklingsekologiska 

teorin har skapat ett system av olika betydelsefulla miljöer, som man har valt att 

kalla för individens ekologiska miljö (eng. ecological environment). Den ekolo-

giska miljön består av system på fyra olika nivåer: 1. mikrosystem, 2. mesosy-

stem, 3. exosystem och 4. makrosystem (se figur 1). Dessa har alla på olika sätt 

betydelse för den enskilda individens utveckling. (Bronfenbrenner, 1996.) Den 

ekologiska miljön brukar ibland åskådliggöras (se exempelvis Swanson, Beale 

Spencer, Harpalani, Dupree, Noll, Ginzburg & Seaton, 2003) i form av en cirkel 

med flera lager där den enskilda individen, i detta fall det enskilda barnet, befinner 

sig i mitten (se figur 1). Ju längre bort från barnet vi kommer, desto mer indirekt 

påverkar miljön, relationerna, eller samfundet barnets personliga utveckling. 

Dock har alla nivåer en betydelse för barnets utveckling.  

 

2.1.2 Den ekologiska miljön och de fyra systemen 

Systemet närmast barnet är mikrosystemet (eng. microsystem). Bronfenbrenner 

(1996, s.22) definierar mikrosystemet på följande sätt: “A microsystem is a pat-

tern of activities, roles, and interpersonal relations experienced by the developing 

person in a given setting with particular physical and material characteristics.” Till 

mikrosystemet hör alltså miljöer och gemenskaper som barnet själv är aktiv i. 

Dessa är till exempel för ett barn i förskole- eller skolåldern: hemmet, försko-

lan/skolan, hobbyn eller grannskapet. Bronfenbrenner (1996) betonar att man 

inom den utvecklingsekologiska teorin och mikrosystemet är intresserad av den 

enskilda individens egna upplevelse av miljön på denna nivå, vilket innebär att 

den kan strida mot vad andra uppfattar. Det är alltså individens egna uppfattning 
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av sin roll eller sina relationer i exempelvis hemmet eller i skolan som är av bety-

delse.  

 

På följande nivå har vi det så kallade mesosystemet. Bronfenbrenner (1996, s.25) 

definierar mesosystemet på följande sätt: ”A mesosystem comprises the interre-

lations among two or more settings in which the developing person actively par-

ticipates”. Med mesosystemet avses alltså den relation de olika mikrosystemen 

har med varandra, och vilken betydelse dessa har för barnet. Med tanke på 

forskningens syfte är exempelvis sambandet mellan hemmet och 

förskolan/skolan av betydelse.  

 

Följande betydelsefulla struktur för barnets utveckling är exosystemet. Bron-

fenbrenner (1996, s.25) definierar exosystemet på följande sätt: ”An exosystem 

refers to one or more settings that do not involve the developing person as an 

active participant, but in which events occur that affect, or are affected by, what 

happens in the setting containing the developing person.” För ett barn som är på 

väg att börja skolan är betydelsefulla exosystem exempelvis vårdnadshavarnas 

arbetsplatser, den kommande skolan och den egna läraren i förskolans relationer 

till den, eller eventuella syskons daghemsgrupper eller skolklasser. Dessa är med 

andra ord miljöer som inte direkt påverkar barnet, men via viktiga och nära 

personer kommer att ha en betydelse för barnets utveckling.  

 

På den fjärde och sista nivån har vi makrosystemen. Bronfenbrenner (1996, s.26) 

definierar makrosystemen på följande sätt: ”The macrosystem refers to consist-

encies, in the form and content of lower-order systems (micro-, meso-, and exo) 

that exist, or could exist, at the level of the subculture or the culture as a whole, 

along with any belief systems or ideology underlying such consistencies.” Den 

fjärde strukturen kan tänkas vara mera abstrakt och påverkar genom att influera 

de lägre nivåerna och därmed det enskilda barnet. Till makrosystemet hör 

exempelvis rådande samhällsvärderingar, ideologier samt kulturella skillnader 

som präglar både enskilda individer som strukturer på olika sätt, beroende på 

exempelvis socioekonomisk bakgrund eller etnicitet.  
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Det går att konstatera att dessa olika strukturer måste ses som en helhet, för att 

kunna förstå vilken betydelse miljön har för det enskilda barnets utveckling och 

möjligheter.  

 
  

 
Figur 1 Tillämpning av Bronfenbrenners modell för den ekologiska miljön (Bronfenbren-
ner, 1996; se också exempelvis Swanson et al., 2003) 
 

2.1.3 Den utvecklingsekologiska teorin och övergångar 

Med en ekologisk övergång (eng. ecological transitions) avses i sin tur en hän-

delse som påverkar den ekologiska miljön och sambanden mellan de olika tidi-

gare nämnda systemen. Dessa övergångar sker livet ut och är ett resultat av då 

individens roll eller miljö förändras. Övergången från förskola till skola är ett ty-

piskt exempel på en ekologisk övergång, då både barnets roll förändras (från 

förskolebarn till skolbarn) och vanligtvis också den fysiska miljön förändras. 

(Bronfenbrenner, 1996.) 

 

Med tanke på övergången från förskola till skola, finns det med andra ord flera 

olika miljöer som kan inverka på hur väl den sker och hur det kommer att påverka 

Makrosystem (rådande värderingar 
och ideologier i samhället)

Exosystem (vårdnadshavarens 
arbetsplatser, förskolan/skolans 

verksamhet)

Mesosystem (samverkan 
mellan de olika 
mikrosystemen)

Mikrosystem (hemmet, 
förskolan/skolan, 

grannskapet, hobby)

Det enskilda 
barnet
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barnets utveckling. Bronfenbrenner (1996) nämner att skolstarten bland annat in-

nebär en förändring i barnets exo- och mesosystem. Skolan har förut kunnat ses 

som en del av exosystemet, det vill säga en institution eller verksamhet som bar-

net inte själv är en del av, men exempelvis syskon eller förskoleverksamheten är 

en del av. Då barnet börjar skolan flyttas skolan närmare, till meso- och mikrosy-

stem, medan förskolan kan anser jag tänkas bli en del av exosystemet i och med 

att skolan och förskolan åtminstone i Finland samverkar och den egna läraren 

därmed har en koppling med den fortfarande. Förskolan påverkar inte barnet di-

rekt mera, men kan på andra sätt ha betydelse för barnets utveckling genom 

skolans relation till den. 

 

2.2 Sektorsövergripande relationer ur ett ekologiskt perspektiv 
Utgående från ett utvecklingsekologiskt perspektiv på övergången från förskolan 

till skolan, blir det av betydelse att ta fasta på den samverkan och de relationer 

som finns mellan de två olika instanser som i olika skeden av övergången befin-

ner sig på olika nivåer av den ekologiska modellen (Bronfenbrenner, 1996). 

Dessa har nämligen en betydelse för de enskilda barnets utveckling. Vi behöver 

alltså förstå hur samarbete över sektorer kan te sig.  

 

2.2.1 Forskning kring sektorsövergripande relationer 

Trots att förskolan och skolan, speciellt i Finland, vanligtvis verkar i samma ut-

rymmen och inom fältet för utbildning, har verksamheterna ändå traditionellt sätt 

hållits delvis ifrån varandra. Detta har i sin tur visat sig ha följder för hur väl över-

gången sker för barnet. (Boyle & Petriwskyj, 2014.) Boyle och Petriwskyj (2014) 

har därmed valt att genom aktionsforskning med lärare i förskolan och lärare i 

grundskolan, undersöka vilken betydelse ökat samarbete över sektorsgränser 

kunde ha för övergången till skolan. På basis av tidigare litteratur om övergångar 

har Boyle & Petriwskyj (2014) sammanställt fyra olika typer av sektorsövergri-

pande relationer: 1. funktionell relation (eng. functional linkages), 2. systemisk 

relation (eng. systemic linkages), 3. relation baserat på partnerskap (eng. part-

nership linkages) och 4. dialogisk relation (eng. dialogic linkages). Dessa har fun-

nits som grund för analysen av data.  
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Insamlingen av data skedde under ett helt år i vid fyra olika tillfällen, genom indi-

viduella intervjuer med lärarna. Under hela året deltog lärarna i ett program vars 

syfte var att öka samarbetet mellan småbarnspedagogiken och grundskolans 

lägre klasser (Building Bridges Professional Learning Community, BBPLC). Syf-

tet med studien var därmed att undersöka hur lärarnas tankar kring samarbete 

över sektorsgränser och professionella relationer utvecklades under årets gång, 

genom de diskussioner och aktiviteter de fick ta del av i programmet. Resultaten 

visar på att deltagande i ett aktivt samarbete hade en betydelse för utvecklingen 

av lärarnas syn på övergångar och samarbete. (Boyle & Petriwskyj, 2014.) 

 

Nolan, Kilderry och Chu (2019) har i sin tur undersökt ännu närmare i vilken grad 

de olika typerna av relationer, som Boyle och Petriwskyj (2014) har sammanställt, 

framkommer och hur lärarna själva upplever dem. De har fortsatt på en av de 

frågor som även Boyle och Petriwskyj (2014) var intresserade av i sin studie. 

Data samlades in genom intervjuer och fältanteckningar från 12 stycken 

förskolor/daghem (eng. Early Childhood Education and Care) och lärare i årskurs 

1. Daghemmen/förskolorna kunde vara både belägna i samma hus som skolan 

eller rätt så långt borta från den skola som barnen sedan skulle börja i. Analysen 

av data gjordes med hjälp av den tidigare nämnda modellen för 

sektorsövergripande relationer (Boyle & Petriwskyj, 2014) och Bourdieus teori. I 

resultaten framgår att relationerna för det mesta var funktionella och att man inte 

lyckades arbeta för ett gemensamt mål. (Nolan et al., 2019, se mera resultat i 

kap. 2.2.3..)  

 

2.2.2 De olika typerna av sektorsövergripande relationer  

Boyle och Petriwskyj (2014) sammanfattar själva den funktionella formen av sek-

torsövergripande relationer, som en relation som präglas av en envägskommuni-

kation och där samverkan och relationen inte är jämbördig. Den funktionella re-

lationen innefattar för det mesta överföring av information som man anser vara 

viktigt med tanke på elevens skolstart och skolberedskap. En mera systemisk 

relation inbegriper i sin tur mera samarbete och aktiv planering, och bidrar till ett 

bättre samband sektorer emellan, men relationen hålls ändå inom vissa ramar 

som kan styras av rådande styrdokument. Till skillnad från de funktionella relat-

ionerna är kommunikationen mera reciprok i en systemisk relation (Moss, 2008 
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refererad i Boyle & Petriwskyj, 2014, s.393). Boyle och Petriwskyj (2014) konsta-

terar att de systemiska relationerna är viktiga och nödvändiga vid övergångar, i 

och med att de bland annat kan innefatta olika besök och möten där man samlas 

alla tillsammans (Barblett et al., 2011; Dockett & Perry 2007; Einarsdottir, Perry 

& Dockett 2008; Grieshaber & Boyle, 2017; Noel 2011 refererade i Boyle & 

Petriwskyj, 2014, s.393). 

 

Sektorsövergipande relationer som är baserade på partnerskap kännetecknas av 

en mera ömsesidig kommunikation och kontakt. Den dialogiska formen av 

relationer kan tänkas ses som en ytterligare nivå av ömsesidighet, där man kan 

argumentera på ett respektfullt och jämlikt sätt, för att uppnå en gemensam 

förståelse kring det bägge parter jobbar för. Till skillnad från de funktionella 

relationerna, där makten kan vara ojämlikt fördelat, kännetecknas de dialogiska 

relationerna av en jämlik maktfördelning. Boyle och Petriwskyj (2014) konstaterar 

utifrån det insamlade data att dialogiska relationer inte bygger på att tvinga på en 

förändring hos den andra sektorn, utan att tillsammans utgående från de olika 

utgångspunkterna man har, nå ett gemensamt mål och nå en gemensam 

förståelse. (Boyle & Petriwskyj, 2014.) 

 

2.2.3 Stödjande och hämmande faktorer för sektorsövergripande samarbete 

Det går bland annat att konstatera utifrån Boyle och Petriwskyj (2014) studie att 

relationerna mellan de olika sektorerna förändrades från att till en början vara för 

det mesta funktionella, till att mot slutet av projektet vara mera baserat på part-

nerskap och dialog. Beträffande faktorer som lärarna upplever som antingen 

hämmande eller stödjande, för ett sektorsövergripande samarbete, gick det att 

se påtagliga förändringar specifikt gällande attityder. I början av processen var 

attityderna mera kopplade till den långa traditionen av att se båda parters arbete 

som åtskilda, och därmed mera försvara det egna arbetet. Mot slutet, vilket även 

de tidigare nämnda förändringarna i typen av relationer påvisar, kunde lärarna 

från olika sektorer ta varandras expertis, åsikter och erfarenhet i beaktande 

bättre. (Boyle & Petriwskyj, 2014.) 

 

Boyle och Petriwskyj (2014) konstaterar dock att en av de hämmande orsakerna 

är den starka historia som finns inom de olika sektorerna och gällande samarbete 
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mellan dem. Beträffande synen på kontinuitet i övergångsprocessen, bidrog del-

tagandet i programmet till att lärarna i mindre mån fokuserade på elevens skol-

beredskap och hur den andra sektorn bidrog eller inte bidrog till det. Istället sam-

lades bägge parter genom dialog och kommunikation kring en gemensam förstå-

else om att övergången är en långvarig och kontinuerlig process, som kan te sig 

olika för olika barn. Sektorernas olika utgångspunkt sågs som en fördel, inte en 

nackdel och man kunde respektera varandra bättre. Detta gick bland annat att 

notera i hur de olika sektorerna pratade om varandra. Tidigare hade det inte varit 

ovanligt att lärarna använde uttryck som antydde en viss hierarki mellan de olika 

stadierna, medan det efter deltagande i programmet användes begrepp och ord 

som antydde en större likvärdighet. (Boyle & Petriwskyj, 2014.) 

 

Nolan et al. (2019) konstaterar i sin tur att de sektorsövergripande relationerna 

till mesta del var funktionella i deras sampel. De funktionella relationer gick ut på 

att delge information av något slag, men det var ändå frågan om en 

envägskommunikation. Exempelvis besök till den framtida skolan klassades som 

en funktionell relation. Väldigt få av relationerna var systemiska eller baserade 

på ett partnerskap och ingen av dem dialogiska. Det går även att konstatera att 

envägskommunikationen främst gick i riktning förskola till skola, men inte heller 

den automatiskt. En föreställning av att arbetet som lärare i förskolan/klasslärare 

eller verksamheten på de olika sektorerna skulle vara väldigt långt från varandra, 

verkar vara en orsak till hur de olika relationerna är eller inte är. Detta stämmer 

överens med vad Boyle och Petriwskyj (2014) noterade som hämmande faktorer 

för ett gynnsamt sektorsövergripande samarbete. Man lyckas alltså inte riktigt 

samlas kring ett gemensamt mål och arbeta kring och för det, med sina olika 

yrkesmässiga ingångsportar. (Nolan et al., 2019.) 

 

Nolan et al. (2019) lyfter dock fram att orsaken till den stora mängden funktionella 

relationer kan bero på att en del av förskolorna var belägna så långt från skolan 

och deras personal, och att det då automatisk blir mera relevant med funktionella 

relationer. Forskarna konstaterar att de olika sektorerna inte har en tillräckligt bra 

insikt i varandras arbete och arbetar främst självständigt. De lyfter fram att det 

behövs mera arbete kring och ansträngning för att öka samarbetet mellan 

sektorer och få till stånd en dialogisk, respektfull och kollaborativ relation, för att 
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i sin tur bidra positivt till övergången också för det enskilda barnets del. De tar 

även fasta på de föråldrade föreställningarna som finns om yrkena och 

sektorerna, som fortfarande lever kvar och som inverkar på om och hur dessa 

sektorsövergripande relationerna skapas. De poängterar dock att det i data fanns 

goda exempel på hur ett fungerande och främjande samarbete kan se ut vid 

övergången mellan de olika sektorerna. (Nolan et al., 2019.) Det finns med andra 

ord potential till en förändring som skulle främja alla parter i övergången. 

 

2.3 Tidigare forskning om övergången till skolan 
Det har gjorts en betydande del forskning kring övergången från förskolan/små-

barnspedagogiken till skolan. Överlag anses övergångar av olika slag vara kri-

tiska och betydelsefulla inom pedagogisk forskning. I denna studie har jag dock 

valt att inom ramen för teorin fokusera på ett begränsat antal studier om över-

gången till skolan. De olika studierna presenterade till näst, bidrar med olika per-

spektiv på fenomenet. Jag har valt att dela in kapitlet i elev-, vårdnadshavar- och 

lärarperspektiv för att belysa det utvecklingsekologiska angreppsätt jag har i stu-

dien. Alla studier i kapitel 2.3.1, 2.3.2 och 2.3.3 är utförda i Finland, antingen 

delvis eller helt och hållet. Detta anser jag vara av betydelse för att ge stöd för 

min egen studie om ämnet med tanke på ekologisk validitet. I kapitel 2.3.4 lyfter 

jag fram internationell forskning som är relevant för studien. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av vad både finsk och internationell forskning har visat, som 

är relevant med tanke på denna studie.  

 

2.3.1 Elevperspektiv 

Eskelä-Haapanen, Lerkkanen, Rasku-Puttonen och Poikkeus (2017) har i sin stu-

die undersökt specifikt finska förskolebarns uppfattningar om att börja skolan. Ut-

över elevernas uppfattningar var forskarna även intresserade av att undersöka 

ifall det fanns könsskillnader och ifall var förskolan var belägen hade en bety-

delse. Data för studien samlades in genom intervjuer som föräldrarna gjorde med 

sina egna barn, i slutet på deras förskoleår. Sammanlagt deltog 1386 stycken 

förskolebarn från 174 olika förskolor. Majoriteten av förskolorna var belägna i an-

slutning till daghemsverksamhet/småbarnspedagogik, medan resten var i anslut-

ning till en grundskola. Studien var en del av en större longitudinell studie.  
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De flesta barnen hade både positiva och negativa uppfattningar om att börja sko-

lan. Barnen hade ändå i större utsträckning positiva uppfattningar. Data-analysen 

bidrog till en början till 15 stycken positiva mönster respektive 14 negativa. Dessa 

komprimerades sedan till sex stycken positiva faktorer: 1. trygghet (eng. comfort), 

2. vänskapsrelationer, 3. lärare-elev relation, 4. lärande, 5. formellt skolarbete 

(eng. formal schoolwork) och 6. informella aktiviteter (t.ex. raster och lek) samt 

fem negativa faktorer: 1. oro (eng. worries), 2. allmänna bekymmer (eng. general 

concerns), 3. lärare-elev relation, 4. relationer med jämnåriga och 5. lärande. 

(Eskelä-Haapanen et al., 2017.) Det går att konstatera att vissa centrala faktorer 

beträffande övergången till skolan kunde ses både som något som eleverna vän-

tade ivrigt på, men också som sådant som de var oroliga över eller rädda för. 

Eskelä-Haapanen et al. (2017) sammanfattar dock att det utifrån resultaten går 

att konstatera att det finns fyra betydelsefulla mikrosystem i övergången, som 

eleverna tar fasta på i sina uppfattningar om att börja skolan. Dessa är: 1. 

”relationen till lärande” (eng. learning relationships), 2. ”relationer med jämnåriga” 

(eng. peer relationships), 3. ”lärare-elev relation” och 4. ”relationen mellan barnet 

och lärandemiljön” (Eskelä-Haapanen et al., 2017, s.1455, egen översättning). 

 

Lärande i samband med mera formellt skolarbete var något som eleverna tog 

fasta på och som det hade sina egna uppfattningar om. Det framgår också att 

relationer med jämnåriga är det viktigaste och mest centrala i elevernas uppfatt-

ningar om att börja skolan och vara skolelev. Samtidigt indikerar studien att en 

del elever ändå har en viss oro över hur de ska klara av att vara en skolelev och 

kunna besvara skolans krav på dem. Utöver vikten av relationer med jämnåriga, 

ansågs även relationen med den egna läraren vara av betydelse för elevernas 

uppfattningar om skolan. Denna relations betydelse uppkom både i reflektioner 

kring förhoppningar, men också i samband med oro. (Eskelä-Haapanen et al., 

2017.)  

   

2.3.2 Vårdnadshavarperspektiv 

Ahtola, Björn, Turunen, Poikonen, Kontoniemi, Lerkkanen och Nurmi (2019) har 

utöver lärarnas uppfattningar även varit intresserade av att undersöka vårdnads-

havarens föreställningar om övergången till skolan. Forskarna var bland annat 
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intresserade av att undersöka möjliga skillnader i uppfattningarna, mellan lärarna 

och föräldrarna. Studien utfördes i Finland och sammanlagt deltog 230 lärare 

inom småbarnspedagogik i förskolan, 131 klasslärare och 2662 föräldrar. Data 

samlades in genom en enkät. Studien var en del av större helhet, First Steps 

Study: Interactive Learning in the Child-Parent-Teacher Triangle (Lerkkanen et 

al., 2006 refererad i Ahtola et al., 2019, s.172). Målet med studien var att uttryck-

ligen undersöka lärare och vårdnadshavares uppfattningar om verksamheten 

som förverkligas i syfte att göra övergången smidigare. Denna verksamhet kunde 

bestå av följande sju aktiviteter (Ahtola et al., 2019, s. 172-173, egen översätt-

ning):  

1. ”Förskolegruppen bekantar sig med skolan” 

2. ”Läraren inom småbarnspedagogik i förskolan och klassläraren sam-

arbetar” 

3. ”Läraren inom småbarnspedagogik i förskolan och klassläraren orga-

niserar ett gemensamt evenemang för föräldrarna första skoldagen” 

4. ”Familjen och klassläraren träffas fysiskt” 

5. ”Läraren inom småbarnspedagogik i förskolan, klassläraren och elev-

vårdsteamet träffas och diskuterar” 

6. ”Barnets plan för lärande ges vidare till klassläraren” 

7. ”Lärarna inom småbarnspedagogik i förskolan och klasslärarna utfor-

mar tillsammans verksamhetsplanen för förskoleundervisningen och 

undervisningen i åk 1 och 2” 

 

I resultaten framgår det att den allra viktigaste verksamheten ansågs vara besök 

till skolan och möjligheten att bekanta sig med skolmiljön. Däremot ansågs sam-

arbete lärare emellan och gemensam planering av verksamheten inte som lika 

viktiga. Alla former av verksamhet ansågs dock vara betydelsefulla på något plan 

av alla grupper. Det framgår dock att skillnaderna mellan lärarna inom småbarns-

pedagogik i förskolan, klasslärarna och föräldrarnas uppfattningar var påtagliga 

och signifikanta. Överlag ansåg föräldrarna verksamheten i anslutning till över-

gången som mera viktig än lärarna. Föräldrarna värdesatte besök till skolan och 

en fysisk diskussion med sitt barns lärare allra högst. Lärarna ansåg i sin tur, 

utöver besök till skolan, att samarbete och diskussion med elevvårdsteam och 



 

15 
 

speciallärare var viktigt för en lyckad övergång till skolan. Både lärare och föräld-

rar hade dock liknande uppfattningar om betydelsen av att skriftlig information om 

barnet gick vidare till skolan. (Ahtola et al., 2019.) 

 

2.3.3 Lärarperspektiv 

I forskning om lärares uppfattningar om elevers socio-emotionella beteende i 

samband med övergången till skolan (Pirskanen, Jokinen, Karhinen-Soppi, 

Notko, Lämsä, Otani, Meil, Romero-Balsas & Rogero- García, et al., 2019), har 

det visat sig att lärarna uppfattar att känslor och känslohantering har och bör ha 

en central roll vid inledandet av skolan. Data samlades in genom individuella in-

tervjuer med 112 lärare från Australien, Kina, Finland, Japan och Spanien. Lä-

rarna ansåg att inlärningen av socio-emotionella färdigheter är kritiskt då ele-

verna börjar skolan och bör ses som en prioritet och som något viktigare än de 

akademiska färdigheterna, till en början. Lärarna uttryckte även att det vid över-

gången till skolan inte är ovanligt att även negativa känslor, så som oro och ång-

est, kan uppträda hos eleverna. Lärarna ansåg att de genom sitt arbete har en 

betydande roll i att skapa en trygg och välkomnande miljö för eleverna, då de 

börjar skolan. Genom exempelvis tydliga rutiner ansåg lärarna att de kan bidra 

till elevernas känslor gentemot skolan. Majoriteten av lärarna konstaterar även 

att andra stora händelser och övergångar inom familjen kan ha en inverkan på 

elevernas beteende och känslor vid övergången. Med andra ord anser de att fa-

miljerna och vårdnadshavarna har en viktig roll vid övergången till skolan. (Pirs-

kanen et al., 2019.) 

 

En del regionala skillnader gick att notera, främst beträffande i vilken grad man 

lade vikt på akademiska färdigheter och problematiskt beteende, istället för på 

socio-emotionella aspekter av beteendet. Enligt studien var lärarna i Finland i 

regel intresserade av det socio-emotionella i beteendet och lärarna var varse om 

betydelsen av att vara medveten om elevens familjesituation, och vilken bety-

delse det har för övergången. Lärarna i Finland och Spanien ansåg även att da-

gens barn inte i samma grad har förmågan att hantera misslyckanden. (Pirskanen 

et al., 2019.) 
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Beträffande samarbete vid övergången från förskolan till skolan konstaterar  

Ahtola et al. (2019) i sin tur att resultaten i deras studie skiljer sig från vad tidigare 

forskning har påvisat. Lärarna i studien ansåg att samarbete lärare emellan och 

gemensam planering och utformning av en läroplan eller verksamhetsplan inte 

var alls lika viktigt som exempelvis besök till skolan eller möte med föräldrarna. 

Ahtola et al. (2019) anser att resultatet tyder på att vikten i mera administrativt 

och professionellt samarbete inte verkar vara självklart för samplet i fråga. Därtill 

påvisar studien skillnader även mellan de olika yrkesgrupperna. Lärarna inom 

småbarnspedagogik i förskolan värdesatte verksamheten något högre än klass-

lärarna. Ahtola et al. (2019) argumenterar dock för att klasslärarnas resultat möj-

ligtvis kan ha påverkats av tidpunkten som data samlades in. Övergången kan 

ha ansetts ha skett redan och därmed ha påverkat klasslärarnas uppfattningar. 

(Ahtola et al., 2019.) 

 

Betydelsen av samarbete och att se övergången som en helhet med flera aktörer, 

lyfts även fram av Ahtola, Poikonen, Kontoniemi, Niemi och Nurmi (2012). Ahtola 

et al. (2012) argumenterar för vikten av att granska och hantera övergången ur 

ett ekologiskt perspektiv, för att säkerställa en så god övergång som möjligt. 

Ahtola et al. (2012) har i sin studie genom en enkät, samlat in klasslärares åsikter 

och tankar om samarbetet med förskolor kring verksamheten vid övergången. 

Data samlades in i två olika städer i Finland i 22 grundskolor. Sammanlagt deltog 

36 lärare. I resultaten framgår det att de olika städerna organiserade verksamhet 

i väldigt olika grad, och att bland annat den lokala planen för övergången skiljde 

sig trots att målet för övergången var den samma i båda städerna. Nämligen en 

smidig övergång. Besök till skolan och någon form av diskussion om eleverna 

skedde dock i de allra flesta skolorna. Möjliga orsaker till skillnaderna anses bland 

annat vara bristfälligt stöd i processen att utveckla en fungerande verksamhet 

och stöd även uppifrån, på administrativ nivå. Forskarna lyfter även fram 

begränsad mängd arbete på lokal nivå som en potentiell orsak. Lärarna själva 

anser även att bristen på tid är ett hinder för att förverkliga verksamheten. (Ahtola 

et al., 2012.) 

 

Det framgår också att de lärare som arbetade i kommunen vars 

övergångsverksamhet var omfattande, även ansåg att den verksamheten var 
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viktigare, jämfört med lärarna i den andra kommunen. Dock anser forskarna att 

det inte är möjligt att dra långtgående slutsatser på basis av detta resultat. Ifall 

arbetet kring övergången är mera styrt uppifrån och på nationell nivå, verkar det 

inte ha en positiv inverkan på hur verksamheten kring övergången sker i prakti-

ken (Ahtola et al., 2012). I resultaten framgår dock att varken lärarnas 

arbetserfarenhet, skolans storlek eller antal samarbetspartners, verkar ha en 

inverkan på i hur stor grad man ägnar sig åt olika verksamheter i syfte att 

underlätta övergången. I viss mån verkar det mera vara de egna attityderna som 

gör att samarbetet upplevs utmanande, men dessa verkar inte påverka mängden 

verksamhet eller samarbete i praktiken. Slutligen sammanfattar Ahtola et al. 

(2012) att det inte räcker med ett fungerande samarbete och aktivt arbete på 

lärar- och skolnivå, utan att liknande arbete måste ske på lokal och nationell nivå 

och dessa alla i samverkan med varandra. (Ahtola et al., 2012.) 

 

2.3.4 Internationell forskning 

I en studie utförd i Portugal beträffande övergångar och elevernas förmåga att 

anpassa sig till dem (Correia & Marques-Pinto, 2016), framgår det att lärarna i 

förskolan och klasslärarna i studien ansåg att familjernas stöd och deltagande 

var viktigt medan föräldrarna i sin tur framhävde lärarens roll och skolans 

verksamhetskultur. Data samlades in genom intervjuer med fokusgrupper som 

beståd av de tre olika kategorierna av deltagare. Föräldrarna var indelade i två 

grupper, som intervjuades antingen före eller efter övergången. Utifrån data gick 

det att identifiera åtta stycken tecken som i olika grad nämndes av lärarna eller 

föräldrarna, som verkar indikera hur barnet anpassar sig till övergången. Dessa 

indikatorer var (Correia & Marques-Pinto, 2016, s.253, egen översättning): 1. 

”beteende när man kommer till skolan/far hem”, 2. ”intressen och nöje”, 3. 

”vägran/undvikande”, 4. ”tecken på att må bra”, 5. ”tecken på att må dåligt”, 6. 

”relationer till jämnåriga”, 7. ”relationen till läraren” och 8. ”anpassning av 

beteende till regler”. Utöver så kallade anpassningsindikatorer identifierades 

även nio stycken stressfaktorer i anslutning till övergången. Även dessa lyftes 

fram i olika grad av de olika grupperna. Stressfaktorerna som identfierades var 

(Correia & Marques-Pinto, 2016, s.253, egen översättning): 1. ”lärande”, 2. 

”föräldrars ångest”, 3. ”relationer till jämnåriga”, 4. ”relationen till läraren”, 
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5.”rädsla över ovetskap”, 6.”rkav på nya regler och rutiner”, 7. ”separation från 

förskolemiljön”, 8.”lärarens stress” och 9.”övriga stressfaktorer”.  

 

Slutligen kateoriserades även data enligt faktorer som främjar anpassningen och 

övergången. 27 stycken faktorer identfierades och sammanställdes under 

följande fem kategorier (Correia & Marques-Pinto, 2016, s.255, egen 

översättning): 1. ”barnets egenskaper”, 2.”familjens egenskaper”, 3. relationen 

familjen och skolan emellan, 4.”skolans egenskaper” och 5. ”lärarens 

egenskaper”. Vissa skillnader beträffande vad man betonade som 

anpassningsindikatorer gick att notera mellan de olika grupperna. Lärarna i 

förskolan framhävde motivationen till lärande, klasslärarna beteenderelaterade 

färdigheter så som självreglering, och föräldrarna i sin tur barnets beteende vid 

avlämning och välmående generellt. Mognad, på olika plan och i olika kontexter, 

lyftes i sin tur fram av alla parter som en viktig faktor för anpassningen. Föräldrar 

som deltog i studien efter själva övergången betonade även den minskade 

kontakten till läraren som en betydelsefull faktor för barnets anpassning. (Correia 

& Marques-Pinto, 2016.) 

 

Utifrån dessa resultat konstaterar Correia och Marques-Pinto (2016) bland annat 

att föräldrarnas tankar kring den försvagade kommunikationen med skolan efter 

övergången bör tas i beaktande vid planering av övergångsprocessen. Att lärarna 

betonade familjernas roll och familjerna i sin tur skolans och lärarens roll, 

indikerar enligt dem på att olika parter vi en övergångsprocess tenderar att se det 

som inte har med dem själva eller med samarbete att göra, som mest avgörande 

för anpassningen/övergången. Man har alltså svårare att se sin egen roll och 

inverkan av den. Forskarna efterlyser ett utvecklat system för hur samarbete 

skola och familjer emellan kan främjas. (Correia & Marques-Pinto, 2016.) 

 

Wong (2015) har i sin tur i sin studie specifikt fokuserat på stressfaktorer och 

hantering av dem vid övergången. Data samlades in bland både barn, föräldrar 

och lärare i Kina. Utifrån data insamlat av föräldrar och lärare gick det att 

identifiera nio stycken olika problem som kunde upplevas av barnen. Dessa var: 

1.”bli utanför”, 2. ”mobbning bland barnen”, 3. ”konflikter barn emellan”, 

4.”nervositet kring auktoritet”, 5.”känna sig inkompetent gällande lärande”, 6. 
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”känna sig inkompetent gällande att ta ansvar över sig själv”, 7. ”känna sig 

inkompetent gällande skolans regler”, 8. ”övrigt” och 9.”inget negativt” (Wong, 

2015, s.670, egen översättning). 

 

Föräldrarna och lärarnas svar skiljde sig något från varandra. Lärarna ansåg 

exempelvis att förmågan att ta eget ansvar och hjälpa sig själv var det överlägset 

centralaste problemet vid övergången. Föräldrarna ansåg också det som centralt, 

men betonade även i ungefär lika stor grad flera andra av problemen. Gällande 

förmågan att ta till sig skolans regler var föräldrarna och lärarnas mängd svar den 

samma, dock inte så hög. Utöver att lärarna och föräldrarna skulle identifiera 

problem vid övergången skulle de även reflektera kring vilken inverkan dessa har 

för barnet. Inverkan kategoriserades i sex stycken grupper (Wong, 2015, s.671, 

egen översättning): 1. ”emotionell utveckling”, 2.”social utveckling”, 3.”lärande”, 

4.”utveckla färdigheter för självhjälp”, 5.”följa regler” och 6. ”ingen effekt”. 

Föräldrarna ansåg att problemen vid övergången mest påverkade barnets 

emotionella utveckling, medan lärarna i sin tur ansåg att lärande påverkades 

mest. Föräldrarna och lärarna verkar alltså inte vara ense. Gällande strategier för 

att hantera dessa situationer betonade föräldrarna emotionellt stöd mest och 

lärarna stöd för handlande/agerande. Enligt lärarna använde barnen själva sig 

främst av problemlösning och stöd i sitt agerande, för att hantera situationerna. 

Föräldrarna betonade även dessa två, men inte i lika hög grad som lärarna, och 

lyfte även fram att barnet inte använder sig av någon strategi alls, vilket lärarna 

inte rapporterade. (Wong, 2015.) 

 

Wong (2015) konstaterar bland annat att barnen hade en rätt så bra uppfattning 

om vad som möjligtvis kunde vara utmanande vid övergången. Barnen var främst 

oroliga och osäkra över hur väl de kommer att kunna besvara lärarens och 

skolans krav, med avseende på bland annat lärande, eget ansvar och 

anpassning til nya regler. Utöver dessa uttryckte även barnen att lärarens 

auktoritet och eventuella konflikter med klasskamrater, var något som det 

funderade över. Största delen av barnen hanterade dessa svåra situationer på 

egen hand, trots att de av lärarna uppmanades att be om hjälp. Wong (2015) 

betonar att barnen behöver få stöd i att lära sig att ta hjälp av andra och lösa 

konfiliktsituationer på olika sätt. Utöver de ovannämna resultaten gällande 
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lärarnas och föräldrarnas uppfattningar av problem vid och hantering av problem 

vid övergången, lyfter Wong (2015) även fram att en väldigt liten del av lärarna 

och föräldrarna använde sig av samarbete mellan hemmet och skolan för att 

hjälpa barnen med utmaningar vid övergången. Skillnaden bland föräldrarna och 

lärarna i rapportering av hur problemen inverkar på barnet och vilka strategier 

som används, kan enligt Wong (2015) möjligtvis förklaras med 

situationsbundenheten. Barnen känner möjligtvis att det är lättare för dem att 

uttrycka negativa känslor hemma och föräldrarna kan då stödja emotionellt, men 

inte mera ge konkret stöd i den upplevda situationen, vilket lärarna kan. Slutligen 

summeras att föräldrarnna och lärarna möjligtvis hade olika syn på utmaningarna 

vid övergången, men att bägge parter hade strategier för att hantera dessa och 

stödja barnen. (Wong, 2015.) 

 

Även Dockett och Perry (2004) har undersökt både lärare och föräldrars 

uppfattningar om en lyckad skolstart och övergång. Studien utfördes i Australien 

och sammanlagt deltog 355 föräldrar och 166 lärare, både klasslärare och lärare 

inom småbarnspedagogik i förskolan. I resultaten framgår att lärarna och 

föräldrarna delvis betonade olika faktorer som betydelsefulla för en lyckad 

övergång. Till skillnad från lärarna ansåg föräldrarna att faktorer relaterade till 

kunskap var viktiga, medan lärarna framhävde själva anpassningen till skolan 

och dess verksamhet, som exempelvis skolrutiner. Både lärarna och föräldrarna 

ansåg dock att elevernas känslor och personlighet i relation till skolan, var av 

betydelse för en lyckad övergång och skolstart. I resultaten framgår även att det 

går att se skillnader mellan lärarna i förskolan och klasslärarnas uppfattningar. 

Klasslärarna verkar bland annat betona elevernas känslor i relation till skolan, 

förmåga att anpassa sig till skolverksamheten och vuxnas uppfattningar om 

elevens akademiska utveckling. Framhävande av en sorts faktor eller aktivitet, 

behöver dock inte betyda att övriga faktorer inte anses som viktiga. (Dockett & 

Perry, 2004.) 

 

Utifrån resultaten konstaterar Dockett och Perry (2004) att det vid övergången 

och ingången till skolan borde satsas på samarbetet och kommunikationen 

föräldrar och skolan emellan. Detta samarbete borde därtill vara kollaborativt, för 

att kunna gynna en lyckad övergång. Med andra ord bör man kunna ta alla dessa 
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olika ovannämnda perspektiv i beaktande och tillsammans jobba för en lyckad 

övergång, trots att man möjligtvis har olika uppfattningar om vad som är 

betydelsefullt. Exempelvis spekulerar Dockett och Perry (2004) ifall föräldrarna 

hade värdesatt punkten om visande av läxor hemma som viktig, för att de anser 

att de på det sättet har koll på vad som sker i skolan och beträffande barnets 

lärande.  

 
2.3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det går att konstatera utifrån både den inhemska och internationella forskningen 

att övergången från förskolan till skolan bör ses som en helhet, med flera viktiga 

aktörer och processer (Ahtola et al., 2012; Ahtola et al., 2019; Correia & Marques-

Pinto, 2016; Dockett & Perry, 2004; Eskelä-Haapanen et al., 2017; Pirskanen, et 

al., 2019; Wong, 2015). Samarbete på olika plan lyfts även fram som betydelse-

fullt för en lyckad anpassning och övergång för det enskilda barnet (Ahtola 2012). 

I ett flertal av studierna betonas samarbetet hemmet och skolan emellan och i 

studierna framgår att det finns plats för förbättring på det planet (Ahtola et al., 

2019; Correia & Marques-Pinto, 2016; Dockett & Perry, 2004; Pirskanen et al, 

2019; Wong, 2015). Exempelvis lyfts det fram att andra stora händelser i barnets 

liv har en betydelse för hur övergången sker och upplevs och att det därmed är 

oerhört viktigt att ha en fungerande kontakt mellan skolan och hemmet (Pirska-

nen et al., 2017). Detta kan tänkas ha förstärks under coronapandemin. Även 

samarbete yrkesgrupper emellan lyfts fram (Ahtola et al., 2019), men även sam-

arbete och arbete på flera olika nivåer gällande utbildning behövs för en smidig 

övergång (Ahtola et al., 2012).  

 

I nästan alla de ovannämnda studierna har relationen till jämnåriga och till läraren 

lyfts fram som centrala (se exempelvis Eskelä-Haapanan et al., 2017; Correia & 

Marques-Pinto, 2016; Pirskanen et al., 2019), vilket understöder den 

utvecklingsekologiska synen på övergången där den omgivande miljön får en 

betydelse för hur övergången upplevs för det enskilda barnet (Bronfenbrenner, 

1996). Lärarens roll och betydelse för övergången lyfts fram av såväl lärare, 

föräldrar som barnen själva. Olika mänskliga och sociala relationer kan med 

andra ord ses som viktiga och avgörande vid övergången.  
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I likhet med studien kring elevernas egna uppfattningar om övergången (Eskelä-

Haapanen et al., 2017), kan vissa anpassningsindikatorer och stressfaktorer i 

Correia och Marques-Pintos (2016) studie ses samtidigt som både främjande och 

hämmande för anpassningen till övergången. Därtill betonas även olika former 

av oro eller ångest som betydande för uppfattningarna om övergången (Correia 

& Marques-Pinto, 2016; Eskelä-Haapanen et al., 2017). Utifrån detta går det att 

konstatera att man vid övergången måste se varje enskilt barn trots att över-

gången bör ses som en helhet. Faktorer som kan vara stödjande för ett barn, kan 

för ett annat barn vara det som gör övergången utmanande. Det går alltså inte 

att skräddarsy ett paket eller en verksamhet som gör att alla barn upplever en 

smidig övergång.  

 

Det går även på basis av studierna att konstatera att ”övergångsverksamheten” 

består av väldigt olika verksamhet och kan beroende på bland annat resurser 

eller möjlighet/tid till samarbete se väldigt varierande ut (Ahtola et al., 2019; 

Ahtola et al., 2012; Eskelä-Haapanen et al., 2017; Pirskanen et al., 2019). I ett 

flertal av studierna framgår dock att fysiska besök, evenemang och möten 

värdesätts av både lärare och föräldrar och anses betydelsefulla för en lyckad 

övergång. Detta kan tänkas vara en relevant aspekt att ta i beaktande i denna 

studie, i och med de fysiska och sociala begränsningar som har rått.  

 

Trots att både lärarna och föräldrarna värdesätter fysisk kontakt, sociala 

relationer, den emotionella betydelsen och mognad vid övergången (Ahtola et al., 

2019; Correia & Marques-Pinto, 2016; Docket & Perry, 2004; Eskelä-Haapanen 

et al., 2017; Pirskanen et al., 2019; Wong, 2015), har de ändå i viss mån också 

olika uppfattningar om vad som är av betydelse vid övergången. Det går även att 

notera vissa skillnader i uppfattningarna i studierna mellan lärare i förskolan och 

klasslärare (Ahtola et al, 2019; Correia & Marques-Pinto, 2016; Dockett & Perry, 

2004; Wong, 2015). Med tanke på denna studies syfte att undersöka specifikt 

lärares uppfattningar, är det värt att bland annat lyfta fram att lärarna i förskolan 

och klasslärarna ansåg familjernas stöd och deltagande som viktigt (Correia & 

Marques-Pinto, 2016). Lärarna lyfte även fram skolrutiner som viktiga för en 

lyckad övergång (Docket & Perry, 2004). Beträffande den emotionella 

utvecklingen och betydelsen visar de olika studierna lite olika resultat. Å ena 
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sidan anses utmaningar vid övergången påverka lärande mer än den emotionella 

utvecklingen (Wong, 2015), å andra sidan framgår det att lärarna ser inlärningen 

av socio-emotionella färdigheter som väldigt kritiskt vid skolstarten, och som en 

prioritet (Pirskanen et al., 2019). Dock har känslor och den emotionella 

betydelsen en central roll i ett flertal av studierna.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de sociala relationerna, samarbete 

på olika plan och en viss form av skolrutiner och mognad kan ses vara viktiga för 

en lyckad och smidig övergång från förskolan till skolan.  

 

2.4 Covid-19 pandemins inverkan på skolvardagen 
Covid-19 pandemins inverkan på förskole- och skolvardagen har varierat under 

dessa år. I mars 2020 övergick hela grundskolan till distansundervisning för en 

period på sju veckor. Inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen 

kunde vårdnadshavare hålla hemma sina barn om möjligt, men verksamheten 

var öppen hela tiden (Utbildningsstyrelsen, 2021c). Med andra ord var 

verksamheten såväl inom förskolan som nybörjarundervisningen begränsad 

under denna tid och distansundervisningsperioden belastande på olika sätt för 

olika barn, familjer och personal (se exempelvis Helsingin kaupungin 

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 2020). Undervisningen återgick dock till 

närstudier för ett par veckor i maj 2020, innan sommarlovet (se exempelvis Ut-

bildningsstyrelsen, 2020c). Under läsåret 2020-2021 och 2021-2022, omfattades 

inte förskole- eller nybörjarundervisningen av nationella 

distansundervisningsperioder, men på grund av exempelvis karantäner kan en 

del barn och elever ha haft distansundervisning i olika utsträckning (se 

exempelvis Utbildningsstyrelsen, 2020a; Utbildningsstyrelsen, 2020b; 

Utbildningsstyrelsen, 2021d; Utbildningsstyrelsen, 2021e).  

 

Den dagliga verksamheten i förskolan och skolan har under de senaste läsåren 

präglas av olika restriktioner, lite beroende på kommun. Inom 

huvudstadsregionen har exempelvis grupper inte fått blandas, elever har varit 

tvungna att sitta isär från varandra och redskap och material har inte kunna delats 

i samma mån som tidigare. (se exempelvis Helsingfors stad, 2020a; 
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Undervisnings- och kulturministeriet, 2021; Utbildningsstyrelsen, 2021a; Utbild-

ningsstyrelsen, 2021b; Utbildningsstyrelsen, 2021f). Därtill har inte heller 

utomstående fått besöka skolan (även vårdnadshavare i vissa fall) och möten 

och samtal har ordnats på distans. Inga morgonsamlingar eller gemensamma 

fester har heller ordnats. Personalen har burit munskydd i huvudstadsregionen 

under en stor del av pandemin (se exempelvis Helsingfors stad, 2020c). 

 

Förskolan och skolans socio-emotionella betydelse har även aktualiseras under 

denna tid. Egan med kolleger (2021) har i sin studie, utförd i Irland i maj och juni 

2020, undersökt vilken betydelse det har haft för barnen att gå miste om 

undervisning just med avseende på detta (Egan, Pope, Moloney, Hoyne & Beatty, 

2021). I studien, där man bad föräldrar med barn i åldern 1-10 besvara en enkät, 

framgår det att tiden barnen var borta från antingen småbarnspedagogiken eller 

skolan, har haft en inverkan på deras socio-emotionella utveckling. Föräldrarna 

rapporterar bland annat att barnen på grund av saknad av rutiner och vänner 

exempelvis kunde bete sig mera ångestfyllt och lättare bli irriterade, samtidigt 

som föräldrarna även upplevde att barnen var mera beroende av dem. 

Föräldrarna belyser också i sina svar den emotionella börda som även de upplevt 

under nedstängningen, vilket i sin tur påverkar barnet. Det framgår dock också 

att en del av föräldrarna ändå såg något positivt i nedstädningen, som exempelvis 

mera tid för syskonen. (Egan et al., 2021).  

 

Det går att summera att både personal, barn och familjer har levt i en ständig 

osäkerhet om vad nästa dag innebär undervisningsmässigt under en längre 

period till följd av coronpandemin. Utöver den ständiga osäkerheten har även 

vardagen på olika sätt varit annorlunda, begränsad och belastande. Framförallt 

begränsningarna av den fysiska kontakten har präglat förskole- och 

skolvardagen. Distansundervisning har i sin tur inverkat på bland annat barnens 

socio-emotionella utveckling.  
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3 Kontext och styrdokument 
 
Utöver den utvalda teoretiska bakgrunden kommer de styrdokument som finns i 

anknytning till förskole- och nybörjarundervisning och övergången mellan dessa 

även beaktas. Jag har även valt att inkludera en aktuell utredning om läget vid 

skolstarten i de finländska skolorna.  

 

3.1 Förskole- och nybörjarundervisning 
Förskoleundervisningen i Finland är sedan år 2015 obligatorisk (Social- och 

hälsovårdsministeriet, 2015) och pågår vanligtvis i ett helt läsår, vid behov två. 

Den ettåriga förskoleundervisningen inleds i regel ett år innan läroplikten börjar. 

Ett läsårs undervisning omfattar minst 700 timmar. Förskoleundervisningen kan 

ordnas antingen i anslutning till en grundskola eller daghem. Likasom den 

grundläggande utbildningen, följer förskolan en lokal läroplan som bygger på den 

nationella. Efter ett år i förskolan fortsätter barnet i allmänhet vidare i dess 

närskola och inleder nybörjarundervisningen. (GFL, 2014.) 

Nybörjarundervisningen innefattar åk 1-2, medan resten av grundskolan delas 

upp i helheter på åk 3-4 och 5-6 (LPG, 2014). 

 

Enligt både läroplanen för förskolundervisning och grundläggande utbildning ska 

elevens daghems- och skolstig ses som en helhet som är beroende av varandra. 

Enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen (LPG, 2014) och grunderna 

för förskoleundervisningen (GFL, 2014) ska en smidig övergång från förskolan till 

skolan stödjas. I grunderna för förskoleundervisningen beskrivs vikten av det på 

följande sätt: “En smidig övergång främjar barnens känsla av trygghet och 

välbefinnande samt deras förutsättningar för tillväxt och för att lära sig.” (GFL, 

2014, s.26). Hur detta sker och garanteras i praktiken är dock något som bestäms 

på lokal nivå och skrivs in i de lokala planerna, vilket innebär att praxisen kan 

variera från kommun till kommun. Samarbetet ska dock ske så smidigt som 

möjligt, information om behov av stöd för lärande och elevvård ska överföras och 

vårdnadshavarna ska få möjlighet att bekanta sig med skolan, men även 

diskutera det enskilda barnets situation. (GFL, 2014.) Samarbete mellan 

personalen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 
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ska även vara en naturlig och återkommande del i arbetet för en smidig övergång 

(LPG, 2014). 

 

3.2 Skolstart som ett kritiskt skede i barnets skolgång 
Nationella centret för utbildningsutvärdering har 2020 gett ut en utredning 

beträffande läget vid skolstarten. I utredningen framgår det att elevers stora 

kunskapsskillnader även har påvisats före coronakrisens eventuella effekter 

(Käsmä, 2020). I utredningen lyfts fram fem riskfaktorer som försämrar 

förstaklassares utgångsläge, främst med avseende på lärande i modersmål och 

matematik. De fem identifierade riskfaktorerna är: “ett beslut om intensifierat eller 

särskilt stöd som fattats före skolstarten, lärokursen finska eller svenska som 

andraspråk (S2), inlärningssvårigheter i närmaste släkten, lågutbildade 

vårdnadshavare och födelsedatum under årets sista månader” (Käsmä, 2020, 

sidnummer otillgängligt).  

 

De negativa effekter koronakrisen har haft och kommer att ha på barn och unga 

kan tänkas försvåra allt fler ettors utgångsläge, i och med att riskfaktorerna även 

är relevanta för krisens följder och för de barn som krisen påverkar allra mest.  
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4 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 
Studiens forskningsuppgift är att undersöka och analysera lärare inom småbarns-

pedagogik i förskolan och klasslärares uppfattningar om att arbeta för en smidig 

övergång under covid-19 pandemin. Utöver lärarnas uppfattningar om arbetet 

kring en smidig övergång undersöks även hur lärarna har upplevt samarbetet 

kring övergången under denna tid. Framöver kommer både lärare inom små-

barnspedagogik i förskolan och klasslärare benämnas som “lärare”. Då det är 

motiverat kommer dessa att urskiljas.  

Vi vet att läroplanen förespråkar att övergången ska skötas smidigt och samar-

bete ska finnas förskola och nybörjarundervisningen emellan (GFL, 2014; LPG, 

2014), men vad det innebär i praktiken vid en pandemi och hur det uttryckligen 

har sett ut under den här tiden vet vi inte. Vi vet också att teorin förespråkar en 

helhetssyn på övergången från förskolan till skolan, där många miljöer, aktörer 

och faktorer har en betydelse för det enskilda barnet (Bronfenbrenner,1996). Hur 

denna samverkan och inverkan har påverkats av coronapandemin och de med-

följande begränsningarna är oklart. Bland annat lyfts möjligheten till samarbete 

med hemmet (Pirskanen, et al., 2012), samarbete mellan olika yrkesgrupper 

(Ahtola et al., 2019) och fysiska besök (Ahtola et al., 2012; Ahtola et al., 2019; 

Eskelä-Haapanen et al., 2017; Pirskanen et al., 2019) fram som viktiga för en 

smidig övergång. Hur dessa har gått att förverkliga under pandemin och vilken 

betydelse det har haft vet vi inte.  

Forskningsfrågorna är utgående från studiens syfte därmed följande: 

1. Hurdana uppfattningar har lärare om att arbeta för en smidig övergång från 

förskolan till årskurs ett under covid-19 pandemin? 

2. Hurdana uppfattningar har lärare om samarbetet mellan förskolan och 

skolan vid övergången från förskolan till årskurs ett under covid-19 

pandemin? 
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5 Metod 
Nedan följer först en genomgång av vad en kvalitativ forskningsansats är. Sedan 

beskriver jag mitt sampel och datainsamlingsprocess, samt vilken typ av analys 

jag har gjort. Slutligen diskuterar jag etiska överväganden i relation till studien. 

 
5.1 Kvalitativ forskningsansats 
Jag har gjort en kvalitativ studie om lärares uppfattningar kring övergången från 

förskolan till skolan under covid-19 pandemin. Tuomi och Sarajärvi (2018) beskri-

ver den kvalitativa forskningen som ett paraplybegrepp för olika kvalitativa forsk-

ningsansatser. Inom kvalitativ forskning är man inte nödvändigtvis intresserad av 

att kvantifiera det insamlade data, utan man är mera intresserad av att komma åt 

enskilda individers uppfattningar och erfarenheter och försöka förstå och beskriva 

dessa. (Ahrne & Svensson, 2015.)  

 

För att förstå övergången från förskolan till skolan under denna exceptionella tid 

har det varit lämpligt att närma sig forskningsfrågorna rätt så öppet och ur sådana 

individers perspektiv som på olika sätt arbetar för, kring och med övergången. 

Jag utgår ifrån att det inte finns en objektiv sanning kring denna fråga, utan att 

övergången kan gestaltas på många olika sätt. Genom att lyfta fram lärares per-

spektiv, går det att belysa både variation och komplexitet inom fenomenet. För 

att nå lärarnas uppfattningar kring övergången har det empiriska data samlats in 

genom individuella intervjuer med fem stycken lärare. Det insamlade data har 

sedan transkriberats och slutligen analyserats enligt en tematisk analysmodell.  

 

5.2 Sampel 
Samplet består av fem stycken lärare, två lärare inom småbarnspedagogik som 

arbetar i förskolan och tre klasslärare som har haft en årskurs ett antingen läsåret 

2020-2021 och/eller 2021-2022. Lärarna har en varierad mängd arbetserfarenhet 

och erfarenhet av att antingen ge över en förskolegrupp eller ta emot en årskurs 

ett. Alla informanter är behöriga inom sin tjänst. Samtliga lärare arbetar på ett 

ställe där förskolan och skolan är i anslutning till varandra fysiskt. Lärarna har 

namngetts slumpmässigt från A till E för att behålla och säkerställa anonymiteten. 
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Lärare A, D och E är klasslärare och Lärare B och C är lärare inom småbarnspe-

dagogik i förskolan. 

 

Läsåren som har beaktas vid rekrytering av deltagare är: 2019-2020 (främst lä-

rare inom småbarnspedagogik i förskolan), 2020-2021 (lärare inom småbarnspe-

dagogik i förskolan och klasslärare) och 2021-2022 (främst klasslärare). För att 

kunna besvara mina forskningsfrågor var det önskvärt att samplet består av både 

lärare inom småbarnspedagogik i förskolan och klasslärare. Jag har valt att be-

gränsa samplet till lärare som är verksamma i huvudstadsregionen. Deltagare 

har rekryterats genom att ta kontakt med svenskspråkiga skolor och förskolor och 

deras ledning per e-post i den ifrågavarande regionen.  

 

5.3 Datainsamling 
Insamlingen av data har skett genom semi-strukturerade enskilda intervjuer med 

forskningsdeltagarna (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tuomi och Sarajärvi (2018) be-

nämner denna form av intervju som temaintervju i och med att intervjun och frå-

gorna bygger på vissa på förhand bestämda teman eller intresseområden som 

är betydelsefulla för studien, men det finns ändå rum för att modifiera intervjun 

enligt respondenternas svar. Jag har utformat en intervjuguide (se bilaga 3) på 

basis av syftet med studien, teorin och forskningsfrågorna, som jag har följt och 

haft som stöd under intervjuerna. Det har dock funnits rum för att reflektera även 

mera fritt och vid behov modifiera och spjälka upp frågorna för att passa infor-

manten och situationen. Intervjutillfället har inletts med en kort diskussion kring 

informantens yrkesbakgrund och nuvarande tjänst, för att få en bättre bild av hel-

hetssituationen och kontexten. Denna del har inte bandats in.  

 

Jag eftersträvade att intervjua sex till åtta informanter i enlighet med vad littera-

turen rekommenderar (Eskola, 2007 refererad i Tuomi & Sarajärvi, 2018, e-bok, 

sidnummer otillgängligt), men slutligen var det fem stycken som hade möjlighet 

att ställa upp. Intervjuerna har gjorts på distans via Zoom, på grund av det för-

sämrade coronaläget i januari 2022. Intervjuerna har bandats in både via Zoom 

och på en separat apparat, för att försäkra att data finns tillgängligt. Längden på 
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intervjuerna har varierat mellan ca. 30-60 minuter. För varje intervju reserverades 

en timme. 

 

De inbandade intervjuerna har därefter transkriberats. Intervjuerna har transkri-

berats manuellt och med hjälp av verktyget Trint. Under intervjun skrev jag även 

vid behov ner anteckningar, som stöd för transkriberingen. I transkriberingarna 

har jag utelämnat bland annat interjektioner och en del konstateranden. Jag har 

också lämnat bort sådant som inte är relevant för forskningen, som exempelvis 

förklaring av en fråga eller dylikt. I samband med transkriberingen har även 

materialet anonymiserats. (Se bilaga 4 för transkriptionsnyckel)  

 

5.4 Data-analys 
Transkriberingen av intervjuerna har analyserats tematiskt. I och med att jag är 

intresserad av de enskilda lärarnas uppfattningar och att reflektera kring betydel-

sen av dem, istället för att räkna upp hur många lärare som använder vissa me-

toder eller anser på ett visst sätt, lämpade sig den tematiska analysen bra för 

studien anser jag. Man kan även tänka sig att lärarna tar fasta på liknande saker 

och därmed är det ändamålsenligt att samla dessa under vissa teman och under-

teman. Inom den tematiska analysen är det därtill möjligt att undersöka och ana-

lysera både det synliga och osynliga, det vill säga även det som sägs mellan 

raderna eller kan antydas av sätt att föra fram det på (Braun & Clarke, 2006; 

Bryman, 2011). Denna möjlighet anser jag har en betydande roll med tanke på 

de frågor jag ämnar besvara och den materialinsamlingsmetod jag har valt. Den 

tematiska analysen ger med andra ord en möjlighet att ge en rätt så bred bild av 

det jag önskar undersöka (Braun & Clarke, 2006).  

 

Inom den tematiska analysen är man intresserad av att hitta olika mönster i data 

och utifrån dem skapa olika teman. Det är viktigt att forskaren har en aktiv roll i 

skapandet av temana. Det krävs en tydlig process för hur data hanteras och ana-

lyseras, så att de betydelsefulla temana kan identifieras. Jag har därmed använt 

mig av Braun och Clarkes tematiska analysmodell (2006), som stöd i min analys-

process. Processen är nödvändigtvis inte linjär, utan temana kan omarbetas och 
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forskaren kan behöva återgå till en tidigare del av processen. (Braun & Clarke, 

2006.)  

 

Den tematiska analysen kan dessutom göras antingen induktivt, deduktivt eller 

abduktivt. Ett induktivt angreppssätt innebär att man enbart utgår ifrån data, me-

dan ett deduktivt angreppssätt betyder att man i sin tur enbart utgår ifrån teori då 

man analyserar materialet. Jag har använt mig av ett abduktivt angreppssätt i 

analysen av data, där teorin har gett mig en förförståelse och riktning att bearbeta 

materialet, men den har inte styrt analysprocessen helt och hållet. Jag har inte 

eftersträvat att kategorisera data enligt någon teoretisk modell exempelvis. 

(Braun & Clarke, 2006; Tuomi & Sarajärvi, 2018.)  

 

Jag har som tidigare nämnt använt mig av Braun och Clarkes (2006) beskrivning 

av den tematiska analysprocessen som stöd, men avvikit en del vad gäller ord-

ningsföljden och sätt att dokumentera processen. Alla de steg de lyfter fram har 

dock beaktats i något skede av min egna process (se tabell 1). 

 
Tabell 1 Tillämpning av Braun och Clarks (2006) tematiska analysprocess 
 
Steg 1 Transkribering av materialet och anteckning av första idéer på 

eventuella koder och teman. 
Steg 2 Kodning av data utifrån två huvudsakliga intressen: 1. uppfatt-

ningar om smidighet vid övergången och 2. uppfattningar om sam-
arbete vid övergången. 

Steg 3 Sammanställning av koderna i tabell.  
Steg 4 Färgkodning av koderna/kommentarerna i teman utifrån de initiala 

idéerna från steg 1 och förförståelsen.  
Steg 5 Utvärdering av temana i relation till teorin och tidigare studier. Ju-

steringar av teman.  
Steg 6 Sammanställning av utdrag/citat ur data enligt temana baserade på 

koderna i tabell. Justeringar av teman.  
Steg 7 Rapportering av resultat enligt de slutliga temana.  
Steg 8 Reflektion av resultat i ljuset av teorin och tidigare forskning. (se 

kap. 8) 
 

I och med att jag transkriberade data själv hade jag en viss uppfattning om po-

tentiella koder och teman, redan innan den ordentliga analysfasen. I samband 

med transkriberingen läste jag materialet ett flertal gånger. Jag inledde det egent-

liga analysarbetet med att läsa igenom det transkriberade materialet och koda 



 

32 
 

sådant som jag ansåg beröra forskningsfrågorna. Jag utgick ifrån två huvudsak-

liga intressen baserat på mina forskningsfrågor: 1. uppfattningar om smidighet 

vid övergången och 2. uppfattningar om samarbete vid övergången. På det här 

sättet fick jag en helhetsbild av materialet. Parallellt med kodningen, hade jag min 

förförståelse om temat med och ämnade spegla det jag hittade i materialet med 

den teoretiska referensramen. Efter att ha gått igenom all data sammanställde 

jag koderna i en tabell. Efter sammanställningen av alla koder färgkodade jag 

dem i större teman utifrån de initiala tankarna jag hade i början av processen, 

utifrån kodernas likhet och min förförståelse om ämnet. Temana utvärderades 

sedan ännu i relation till teorin och de tidigare studierna och vissa justeringar 

gjordes.  

 

Efter detta inledde jag arbetet med att sammanföra utdrag ur data med temana. 

Även detta gjordes i en tabell, så att varje lärare och tema/undertema hade en 

egen kolumn. Även under denna process skedde vissa förändringar och juste-

ringar kring temana. Slutligen, efter en liknande process som Braun och Clarke 

(2006) beskriver, har forskningsfråga 1 sammanställts i fem teman (se tabell 2) 

och forskningsfråga 2 i fyra teman (se tabell 3). Tabellerna 2 och 3 illustrerar den 

slutliga analysen av data och har föregåtts av många faser av läsning, justering 

och tematisering. Alla teman berör något som för samman de olika delområdena 

i studien och på något sätt besvarar eller diskuterar forskningsfrågorna. Därtill 

har de olika temana en anknytning till den teori som studien baserar sig på.  

 

Tabell 2 Teman, forskningsfråga 1 
 

Exempel på koder/kommentar Underteman Slutliga temat 
Skolrutiner 
Elevens egna ansvar 
Skolfärdigheter 
Kunskapsskillnader 
Elever/barn med svårigheter/i behov av 
stöd 
Uttryck av stress och ångest/oro/spänd-
het/osäkerhet 
Svårt att säga vad som skulle ha skiljt sig 
hos barnen 
Den enskilda elevens/barnets färdig-
heter/egenskaper 

Skolfärdigheter 
Skolrutiner 
Kunskapsskillnader 
Elever i behov av stöd 
Känslor 
Förutsättningar 

Det enskilda barnet 

Trygghet för eleverna  
Betydelsen av rutiner 

Läraren/den vuxnas roll 
Vardagen 
Trygghet 

Verksamheten 
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Har kunnat jobbat som hen har önskat un-
der pandemin 
Begränsad skolvardag/verksamhet 
Lärarens betydelse vid övergången 
Lärarens betydelse för trygghet/säkerhet 
Barnens känsla av att klara av 
Parallellkollegornas betydelse 
Stöd av speciallärarna 

Kollegors stöd 

Digital föräldrakontakt 
Alternativa sätt att göra vårdnadshavarna 
”delaktiga”/göra kontakten mera personlig  
Samtal med vårdnadshavare 
Betydelsen av fysisk kontakt 
Daglig kontakt med vårdnadshavare 
Betydelsen av familjernas situation  
Tillräckligt med/tydlig information till vård-
nadshavarna 

Kontakt 
Familjernas situation 
Information 
Delaktighet 

Vårdnadshavarkontakt 

Missnöje över förberedande arbetet 
Betydelsen av information uppifrån under 
pandemin 
Betydelsen av det förberedande arbetet 
Bekanta sig med skolan 
Bekanta sig med vuxna i skolan 
Förskolans roll förberedande arbete 
Förskolans roll att föra vidare informationen 
om barnen 
Skolans roll att ta emot 
Skolans roll att informera/förbereda för 
första skoldagen 

Förskolans roll 
Skolans roll 
Bekantande 
Ledningen 
Informationsgång 

Förskolan och skolans roll 

Om hur samarbetet har sett ut tidigare 
Förberedande samarbete 
Bekanta sig med skolverksamheten 
Betydelsen av att få träffa vuxna i skolan 
Samarbetets/gemensamma verksamhet-
ens betydelse för smidigheten 
Betydelsen av att få bekanta sig med skol-
barnen 
Få utlopp för frågor 
Barnets känsla av att klara av 

Förberedande arbete 
Samarbetets betydelse 
för förskolebarnen 
Samarbetets betydelse 
för ettorna 
Samarbetets betydelse 
personalen 

Samarbetets betydelse 

 

Tabell 3 Teman, forskningsfråga 2 
 

Exempel på koder/kommentar Underteman Slutliga temat 
Alternativt samarbete/verksamhet 
Begränsat/minskat samarbete/verksamhet  
Missnöje gällande samarbete 
Digitalt/distans samarbete 
Samarbete tillsammans med barnen 
Fysisk kontakt/besök 
Gjort det bästa av situationen 

Bekantningsmöjligheter 
Alternativa arbetssätt 
Begränsningar 

Samarbete med barnen 

Dialog vuxna emellan 
Barn i behov av stöd 
Samarbete vuxna emellan har inte skilt sig 
Begränsat/minskat samarbete 
Planering av samarbetsverksamheten 
Samarbete med vuxna (inte bara skolans 
vuxna) 
Digital/distanskontakt vuxna emellan  

Överföring av information 
Kontakt/kommunikation 
Planering 
Utvecklingsförslag 

Samarbete med personalen i 
förskolan/skolan 
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Önskar mera samarbete med skolpersona-
len 
Speciallärarnas roll 
Samarbete med speciallärarna 
Överföring av information om barnets indi-
viduella färdigheter och förutsättningar (via 
speciallärarna) 

Upprätthållande av kon-
takt 
Förberedande arbete 
Överföring av information 

Speciallärarnas roll vid sam-
arbetet 

Att inte få göra (något) en utmaning 
Ovisshet/oklarhet kring samarbetet p.g.a. 
pandemin 
Onödig planering p.g.a. pandemin/planera 
på nytt 
Ovisshet om vad som får göras, en utma-
ning 
Betydelsen av tydliga direktiv/information 
uppifrån under pandemin 
Ledningens betydelse för samarbetet un-
der pandemin 

Planering 
Kommunikation 
Ledningens betydelse 

Ovisshetens betydelse för 
samarbetet 

 

Forskningsfrågorna kom att gå en del in i varandra, men jag har strävat efter att 

ändå beröra olika faktorer i rapporteringen av resultaten för de olika forsknings-

frågorna. Dock anser jag att frågorna och resultaten för vardera fråga stödjer 

varandra. Efter förarbetet kunde jag inleda själva analysarbetet och rapporte-

ringen av resultaten. Till slut har resultaten reflekteras i ljuset av teorin och den 

tidigare forskningen (se kap. 8). 

 
5.5 Forskningsetiska aspekter 
Jag anser att det har varit viktigt att vara finkänslig och medveten om att intervju-

frågorna kan väcka starka känslor hos respondenterna. Det kan vara att denna 

tid har varit väldigt belastande och utmattande för läraren och att coronapande-

min har bidragit till traumatiserande eller känslofyllda händelser i privatlivet. Jag 

anser därmed att det har varit ytterst viktigt att ta respondenternas känslor i be-

aktande och som forskare kunna avgöra ifall intervjun måste avbrytas, för att sä-

kerställa att den tredje allmänna etiska principen för forskning följs (Forsknings-

etiska delegationen, 2019). Deltagarna har fått ett omfattande informationsbrev 

(se bilaga 1) innan de har anmält sitt intresse och efter det även haft möjlighet att 

ge sitt informerade samtycke (se bilaga 2) (Forskningsetiska delegationen, 

2019). 
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Jag ansökte om kommunalt forskningslov och fick det godkänt (Forskningsetiska 

delegationen, 2012). Det har därtill varit oerhört viktigt att lärarna och försko-

lan/skolan hålls anonyma. Därmed har jag varit sparsam med att utge bakgrunds-

information om informanterna eller annan information som kan tänkas underlätta 

identifieringen av deltagarna eller arbetsplats. Olika kommuner kan dessutom ha 

gått tillväga på olika sätt och haft olika resurser att ordna undervisningen under 

dessa tider, och bör inte hamna i en situation där de värderas eller får kritik gäl-

lande deras hantering av exempelvis anordnandet av undervisning. Det är inte 

syftet med studien. Därmed har det varit oerhört viktigt att lagringen av data och 

eventuella personuppgifter ha skett på rätt sätt (Forskningsetiska delegationen, 

2012). Eventuella personuppgifter har därför hållits åtskilt från det material som 

har analyserats och materialet har an efter anonymiserats. Då något material inte 

längre har varit nödvändigt för analysen, har det förstörts. Informanterna har även 

haft rätt att bekanta sig med hur datalagringen har skett (Forskningsetiska dele-

gationen, 2019) genom ett dataskyddsmeddelande, som jag skickade per e-post 

innan intervjun.  

 

Utöver att beakta forskningsetiska aspekter vid insamling och hantering av 

forskningsdata, anser jag att det även är av betydelse att följa en god 

vetenskaplig praxis i de övriga delarna och processerna av forskningen. Jag har 

med andra ord strävat efter att vara så öppen och transparent i mitt beskrivande 

av såväl teori, som arbetsprocessen och det analyserade materialet, och varit 

noggrann med att inte utge felaktig information eller felaktiga tolkningar. I 

samband med presentation och reflektion kring teori och tidigare forskning, är det 

därtill av betydelse att respektera andra forskare och deras studier och därmed 

hänvisa till deras resultat på ett korrekt sätt. (Forskningsetiska delegationen, 

2012.) 
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6 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
Utifrån det analyserade materialet har jag valt att kategorisera resultaten för 

forskningsfråga 1 i fem huvudteman: 1. det enskilda barnet, 2. verksamheten, 3. 

vårdnadshavarkontakt, 4. förskolans och skolans roll och 5. samarbetets 

betydelse. Resultaten för forskningsfråga 2 har sammanställts i fyra huvudteman: 

1. samarbete med barnen, 2. samarbete med personalen i förskolan/skolan, 3. 

speciallärarnas roll vid samarbetet och 4. ovisshetens betydelse för samarbetet. 

Nedan följer först en beskrivning av dessa resultat var forskningsfråga för sig och 

slutligen en sammanfattning efter avslutat kapitel. 

 

6.1 Uppfattningar om en smidig övergång under covid-19 pan-
demin 

Den första forskningsfrågan är: ”Hurdana uppfattningar har lärare om att arbeta 

för en smidig övergång från förskolan till årskurs ett under covid-19 pandemin?”. 

Syftet med frågan var att komma åt lärarnas uppfattningar kring hur övergången 

har gått att förverkliga under pandemin. För att förstå pandemins inverkan på 

övergången har det varit nödvändigt att även delvis lyfta fram hur lärarna ser på 

den i allmänhet, utan en pandemi i åtanke. 

 

6.1.1 Det enskilda barnet 

Överlag tycker lärarna som har intervjuats att de inte har märkt en så stor skillnad 

hos de enskilda barnen/eleverna på grund av coronapandemin. De skillnader 

vissa spekulerar kring anser de dock att är svåra att säga vad den verkliga orsa-

ken bakom är. Eventuellt beror det på pandemin, eventuellt beror det på helt 

andra saker.  

 

Skolfärdigheter 

Alla lärare lyfter fram betydelsen av skolfärdigheter för smidigheten på något 

plan. Med skolfärdigheter avser lärarna både kunskapsmässiga färdigheter, 

sociala färdigheter som skolrutiner. Dels är klasslärarna själva intresserade av 

att veta hurdana skolfärdigheter eleverna har, som till exempel olika 

inlärningssvårigheter, men ser också att grundläggande kunskapsmässiga 
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färdigheter och skolrutiner gör övergången för eleverna smidigare. Lärare A 

beskriver exempelvis sin drömelev på följande sätt:  

 
En helt drömelev från förskolan skulle kanske just kunna lite bokstäver redan och 
siffror och lite matte och lite i allting, någon kunskap. Så att de inte börjar helt 
från noll.  (LA) 
 
 

Både Lärare B och Lärare C, men främst Lärare B, lyfter i sin tur fram förskolans 

betydelse av att ge en grund och deras betydelse av att försöka ge så goda 

förutsättningar för barnen och försöka identifiera de som eventuellt har 

utmaningar med skolfärdigheterna innan skolan. Lärare B förklarar förskolans 

uppgift på följande sätt: 

 
…vi försöker här få jämnat ut så att skillnaderna inte skulle vara så stora  
mellan barnen när de kommer till skolan. (LB) 
 
 

Trots att lärarna är försiktiga med att säga ifall de har noterat skillnader hos 

barnen i och med coronapandemin, lyfts dock de stora kunskapsskillnaderna hos 

eleverna i årskurs 1 fram som något betydelsefullt med tanke på just övergången 

och skolstarten under pandemin av både Lärare A och Lärare D. Dock uttrycks 

det även i samband med det här att det inte går att veta ifall kunskapsskillnaderna 

skulle ha varit lika stora utan pandemin och Lärare D lyfter fram att skillnader 

brukar vara vanliga. 

 
Eller just i läsning och matematik, att resultaten har varit liksom betydligt  
mycket sämre än förut. (LA) 
 
…eller alla speciallärarna sa att nu är det liksom satsning på helt grundläggande 
matematik och läsning för att när de insåg (att det var alarmerande resultat).  (LA) 

 
…därför var ju sen skillnaden i barnens kunskapsnivå, var enorm. Så stor har 
den aldrig varit som då. (LD) 

 
 

Som eventuell bidragande orsak till dessa skillnader lyfter Lärare D fram 

distanstidens betydelse för förskolebarnen våren 2020. Som vi vet omfattades 

grundskolan, andra och tredje stadiet av en sju veckor lång distansstid våren 

2020. Trots att småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen inte direkt 
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omfattades av den, var det ändå vanligt att även förskolebarnen hölls hemma, 

vilket innebar ett bortfall av undervisning på ca. 2 månader. Skillnaderna syntes 

enligt Lärare D i form av att betydligt flera elever var i behov av extra stöd.  

  
De hade ändå varit hemma två månader, blev det väl som det var distans också 
från förskolans sida, så märkte man ju att de föräldrar som hade satsa och vet 
du haft hemmaskola så dom var ju liksom tusen år före de som bara har överlevt 
hemma, och typ sett till att barnen får mat. (LD) 
 
Men om man jämför då från tidigare år så det här så är det ju främst den där 
liksom att det var så många som hade svårigheter. Att sedan socialt och så här 
gruppmässigt så var de, de hade ju ändå hunnit liksom. Det var ju inte som att 
de hade varit hemma ett år. (LD) 
 
 

Lärare A upplever att hen ser mera koncentrationssvårigheter bland barnen nu 

jämfört med tidigare år, men nämner samtidigt att hen upplever att ökningen inte 

är beroende av coronapandemin. Det går dock inte att utesluta att pandemin kan 

tänkas vara en av orsakerna till att eleverna uppfattas ha mera utmaningar med 

att koncentrera sig nu jämfört med tidigare.  

 

Med tanke på den betoning som sätts på skolfärdigheter av olika slag av samtliga 

lärare (dock ur olika synvinklar) och de uppenbara kunskapsskillnaderna från 

tidigare år som har noterats, går det att konstatera att coronapandemin mycket 

troligt har haft en inverkan på smidigheten av övergången med avseende på den 

enskilda elevens skolfärdigheter.  

  

Olika förutsättningar och sätt att hantera övergången 

Något som framgår väldigt tydlig utifrån alla lärares svar är att olika barn och 

elever hanterar denna övergång på olika sätt, och även har olika förutsättningar 

att hantera den. Lärarna ser med andra ord den individuella variationen som be-

tydelsefull. Lärarna lyfter fram att en del barn kan vara väldigt nervösa eller ång-

estfyllda, medan andra upplever det nya som spännande.  

 
Förstås så finns det ju de barnen som kanske tycker att det är spännande med 
nya miljöer, men det finns ju också de barn som den där kanske övergången blir 
lättare när man redan vet, vet var skolan är, hur skolan ser ut, kanske lite hur 
klassrummen...var klassrum ligger och så där att man redan lite har det på känn 
att det inte blir som ett jättestort kliv för dem sedan. (LE) 
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Vad gäller coronapandemins inverkan på barnens förutsättningar och sätt att 

hantera övergången är lärarna inte riktigt ense om. Lärare A, B och E upplever i 

det stora hela att övergången har gått bra och uppfattats som bra för barnen och 

att det inte har skiljts sig så mycket från tidigare år. Trots att Lärare B upplever 

att övergången har gått relativt bra även under pandemin, lyfter hen ändå fram 

de begränsade sociala kontakternas och den begränsade fritidens betydelse för 

elevernas förutsättningar att hantera övergången.  

 
…alla har liksom inte lika mycket hobbyn att det blir mera, och inte träffar heller 
på fritiden andra. Att det blir mer av den där, att det är vi. Och kan ha lite svårare 
sedan med just övergångar eller andra liknande saker i livet. (LB) 
 

 

Lärare C och D påpekar i sin tur att coronapandemin nog har haft en inverkan på 

elevernas förutsättningar inför övergången och deras sätt att hantera den, och att 

de exempelvis har varit spända och mindre förberedda. Lärare D antyder att de 

som annars också, utan en pandemi, skulle klara av övergången bra inte led så 

mycket utav pandemins följder på övergången utan att det är de som annars 

också skulle ha haft utmaningar som har påverkats mest.  

  
 Jag upplever att det kanske att det syntes mera då i början av pandemin. Då var 

de kanske försiktigare och lite fundersamma och rädda och kunde ge kommen-
tarer som att man inte ska vara för nära varandra. (LC) 

 
…nog skulle jag säga att nog fick de mycket sämre förutsättningar än vad  tidi-
gare år har fått. Och jag tror att det var en större kanske chock för många på 
något sätt. (LD) 
 

 

Det går att konstatera att lärarna inte är helt överens, och är inte själva heller 

riktigt säkra på huruvida coronapandemin har haft en inverkan på smidigheten 

kring övergången vad gäller elevernas förutsättningar och sätt att hantera den. 

Det framgår också tydligt att lärarna är varsamma med att säga vad som beror 

på pandemin, elevens individuella egenskaper eller något helt annat. Dock anser 

jag att det går att uppmärksamma att speciellt de som annars också har utma-

ningar, eventuellt har påverkats mest.  
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6.1.2 Verksamheten 

Temat inbegriper två rätt så olika underteman, men som ändå kan tänkas ha och 

göra med förskolan eller skolans allmänna verksamhet. Det första undertemat är 

den dagliga verksamheten som syftar på innehållet i verksamheten och lärarens 

roll. Det andra temat berör i sin tur lärarnas uppfattningar om kollegornas bety-

delse för smidigheten.  

 

Den dagliga verksamheten 

Trots att både skol- och förskolevardagen har präglats av diverse restriktioner 

och begränsningar upplever Lärare A och Lärare E att de har kunnat jobbat som 

de har önska, för att förverkliga en smidig övergång och att arbetet kring över-

gången har varit rätt så normal. Lärare B och C betonar att det har gjort det bästa 

av situationen. Lärare D uttrycker ett visst missnöje kring arbetet under den för-

beredande våren inför skolstart. 

  
…man hade just och just kunnat tänka till liksom nästa dag. Och då fundera

  på hösten, var helt så där okej det tar vi sedan… (LD)  
 

 
Det framgår att skol- och förskolevardagen har varit begränsad och annorlunda i 

och med coronapandemin, vilket även kan ha haft följder för hur smidigt över-

gången har gått. Detta kan vi dock inte med säkerhet veta. Exempelvis har möj-

ligheterna till att ordna och delta i typiska evenemang, göra besök utanför skolan 

och samarbeta med andra klasser varit begränsat enligt lärarna. Dock uttrycker 

både Lärare A och C att detta nu är den nya vardagen för tillfället.  

 
Det har varit tråkigt för eleverna, för det är ju deras vardag, och man har inte 
kunnat ge till dem de här upplevelserna som finns i en skola, med fester och lite 
sådant här annat. Minnen som man kanske kommer ihåg från skolan, julfester 
och vårfester och sådana saker. (LA) 
 

 

Lärare B tar även fasta på en central sak som har förändrat den dagliga verk-

samheten i och med coronapandemin, nämligen munskydden som vuxna har bu-

rit under merparten av pandemitiden, och vilken betydelse det dels har för bar-

nens lärande men också för de vuxnas möjligheter att lära ut.  
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 …jag tänker liksom de här ansiktsskydden har, är ju jättedåliga att… Att om man 
tänker på barnets lärande och liksom och allt att, hur när vi pratar och kommuni-
cerar och visar kroppsspråk och munnen och…Har ju varit ett jätteviktigt verktyg 
att se hur man har munnen och så här, så nu tror jag att det har negativ inverkan 
på barnen, just ansiktsskydden…att just hur ska man ha munnen när man säger 
någon bokstav och sånt. Eller sånger, när man lär dem och sådant. Så nu har 
det, att det tror jag är en jättestor nackdel. (LB) 

 
 

De flesta lärare lyfter fram betydelsen av att göra vardagen så säker och trygg 

som möjligt, med avseende på en smidig övergång under coronapandemin. En 

trygg och säker vardag har lärarna jobbat för genom att ha tydliga rutiner för da-

gen, ha verksamhet som stödjer barnets tro på sig själv och förmåga att klara av 

skolstarten och överlag ett tankesätt som utgår ifrån barnens bästa.  

 
Så då, då går det smidigt till om varje barn känner sådär att det är lite pirrigt att 
börja skolan, men jag kommer, jag kommer att fixa det. Då ser jag som att vi har 
då lyckats med det. (LB) 

 
…att ändå försöka att alltid tänka, att göra det bästa för barnens skull. Att  se-
dan då anpassa det så att de åtminstone känner sig trygga och inte påverkas 
ändå...Att det inte blir på deras bekostnad på något sätt (LD) 
 

 

Tre av lärarna lyfter fram den vuxnas roll i vardagen för att göra övergången lät-

tare och smidigare för barnet/eleven. Lärarens agerande och bemötande lyfts 

bland annat fram som betydelsefullt, men även vikten av att ha den trygga och 

bekanta vuxna med i övergångsprocessen lyfts fram av både Lärare B och D. 

Lärare A sammanfattar alla dessa punkter på följande sätt: 

 
För dem är det viktigaste liksom läraren som tar emot dem och hur välkomnande 
och så här. Det är ju det de spänner mest över…det är ju den personen som de 
vet att de kommer att vara nu liksom länge med. (LA) 
 

 

Lärare A lyfter även fram den vuxnas roll specifikt under coronapandemin. Hen 

beskriver att hen genom att vara konsekvent och tydligt kommunicera och pre-

sentera de förväntningar hen har haft på eleverna, har eftersträvat att göra över-

gången till skolan så smidig som möjlig trots pandemin.  
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Den egna läraren kan ha tänkas fått en allt större betydelsen i och med pandemin, 

då övriga kontakter har varit begränsade eller inte lika regelbundna/konsekventa.  

  

Kollegiet 

Samarbete med och stöd av kollegor lyfts fram som något betydelsefullt i arbetet 

kring övergången. Alla lärare upplever att stödet de fått vid övergångsprocessen 

har varit bra och tillräckligt, och att det inte har skiljt sig på grund av coronapande-

min. Lärare D upplever att stödet till och med har varit mera i och med pandemin. 

Parallellkollegorna, speciallärarna, men även övriga i personalen lyfts fram som 

viktiga. Lärare C lyfter även fram betydelsen av att introducera nya lärare till sam-

arbetsverksamheten förskolan och skolan emellan.  

 
…att annars så har det inte påverkat liksom annars då där det förberedande ar-
bete, liksom med planering och sådant tillsammans med kollegor, så har det ju 
inte på det viset påverka någonting. Att man har ju på samma sätt, planera och 
förberett undervisning och så. (LE) 
 

 

Speciallärarna har en central roll både för lärarna inom småbarnspedagogik i för-

skolan och klasslärarna (se mera om speciallärarnas roll i kap 6.2.3) och Lärare 

D lyfter fram att speciallärarnas stöd var betydelsefullt under coronapandemin i 

och med de stora kunskapsskillnader som märktes.  

 
Sen vet jag ju att, att i det här skedet så behöver jag som lärare inte veta så 
jättemycket om elevernas stödbehov ännu för att jag har nu, av den erfarenhet 
jag har så vet jag att våra speciallärare har det här på koll. (LE) 

 
Speciellt var speciallärarna, när de insåg att okej, att vi har liksom jättemånga 
svaga, så att det här måste liksom på något sätt tas tag i genast. (LD) 
 
 

Lärare B lyfter även fram den egna konsultativa specialläraren inom småbarns-

pedagogik som ett stöd. Hens möjlighet till att delta inomhus var dock en kort tid 

oklar/begränsad.   

 
…sen har vi ju förstås den här konsultativa specialläraren inom småbarnspeda-
gogik som regelbundet besöker då vår grupp (…) coachar oss att hur vi skulle 
kunna stöda enskilda barn eller sedan till och med just att om det är någonting 
som man blir faktiskt och funderar över, att är det någonting i utvecklingen, att vi 
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skulle behöva helt mera stödåtgärder, att det inte räcker det här allmänna stödet, 
att behövs något annat… (LB) 
 

 

Gällande ledningens betydelse för övergångsarbetet och stödet i det, är lärarna 

inte helt överens. Vissa nämner inte heller ledningen alls. Utifrån Lärare D:s och 

E:s beskrivningar framgår det hur olika uppfattningarna kan vara. 

 
Att där är nog liksom väldigt, uppifrån är det väldigt ”varsågoda, gör vad ni vill”. 
Att det stödet har jag nog aldrig känt på det sättet i den här processen. Att, att 
där är ju kanske också lite det också att skulle det vara fast ibland, i oss lärare 
så skulle vi ta tag i saker liksom tidigare. (LD) 
 
Och ledningen, ledningen också till viss mån. Jag menar att ledningen har ju inte 
själva stått där i den stunden och kanske undervisa, men att de har ju ändå sedan 
alltid ens…alltid sen ställer upp om det är någonting som är problematiskt, så 
hjälper de ändå till. (LE) 
 
 

Det går att konstatera att lärarna får stöd av många olika personer för att göra 

övergången så smidig som möjligt. Det framgår även att möjligheterna till det här 

stödet har varit oförändrat, om inte till och med bättre i och med coronapandemin.  

 

6.1.3 Vårdnadshavarkontakt 

Lärare A och B upplever att kontakten med hemmen har varit bra trots pandemin 

och att vårdnadshavarna har tagit kontakt med lika låg tröskel som tidigare. Det 

lyfter båda fram att de har påmint hemmen att ta kontakt om det är något de 

undrar över.  

 
Vi har haft jättebra, liksom kontakt. Att det här, de skriver. (x) Jag är ganska snabb 
och aktivt på Wilma svarar jag snabbt om de har något ärende. Så de har lärt sig 
eller de vet de, så vi har jättebra och fungerande kontaktsystem. De har fungerat 
jättebra. (LA) 
 
Jag tycker att åtminstone i förskolan så är det nog inte något problem alls att vi 
kommer ju här, vi ser ju dem ofta på eftermiddagarna när de avhämtar barnen 
och samma när de hämtar på morgonen. (LB) 
 

 

Trots att Lärare B anser att kontakten har fungerat bra även under coronapande-

min, lyfter hen fram vilken betydelse pandemin har haft på familjerna och hur 

detta i vissa fall har kommit till uttryck i kontakten mellan hemmet och förskolan. 
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Föräldrars stress och det minskade stödnätverket har kunnat bidra till ett mera 

negativt bemötande av personalen än vanligt. För att bidra till en lyckad övergång 

för barnet ser hen att det trots detta är viktigt att ha en förståelse för familjerna. 

 
…man måste förstå att familjerna har det, kan ha det lite tungt och svårt hemma 
och så där. Att där liksom just att hur man sedan bemöter då om, om det är 
någon… Att få den där relationen att ändå hållas det där professionell och saklig 
och förstå, att ha en liksom förståelse för att det kan komma några grodor, men 
sen liksom inte ta det personligt och komma över det, och liksom att jobba vidare, 
att vi är här för barnen. (LB) 
 

 

Lärare C, D och E ser däremot mera kritiskt på vilken inverkan pandemin har haft 

på kontakten med vårdnadshavarna. Speciellt de fysiska begränsningarna har 

påverkat den vardagliga kontakten och diskussionen, och vårdnadshavarnas 

möjligheter att ta del av verksamheten som tidigare. 

  
Föräldrarna har kommit in i rummet och kanske sett att vi har pyssla, pyssla fåglar 
och så har man kunnat diskutera om det vad vi har gjort och de har kanske ställt 
frågor. Nu har det varit mer att vi har berättat vad vi har gjort, som vi nog gör så, 
så då har vi berättat på gården fast att nåmen idag har vi pyssla det eller det, 
eller vi haft matematik i smågrupper. Men föräldrarna har kanske svårare och 
ställa följdfrågor när de inte ser det vad vi egentligen har gjort. (LC) 
 

 
Det framgår anser jag att Lärare D och E som klasslärare eventuellt har påverkats 

mera av coronapandemins inverkan på kontakten med hemmen, då vårdnadsha-

varna inte överhuvudtaget har fått komma in i byggnaden och klasslärarna inte i 

samma mån träffar dem vid avhämtning exempelvis.  

 
Det är många föräldrar som jag typ aldrig såg, för att de liksom inte blev att man 
stötte på varandra eller så där. Så nu blir det ju ganska opersonligt. (LD) 
 
… det har ju varit en grej att man inte har kunnat liksom få den här dagliga kon-
takten med föräldrar, att man skulle ha kunna prata med dem vid upphämtning 
och när de hämtar dem till skolan. Att det är den där som jag har sett då liksom 
tidigare, att man har liksom kunna lite prata med de där föräldrarna. Att det gjorde 
jag mycket då förr. (LE) 
 
 

Lärare E nämner dock att föräldrakontakten förstås har sina för- och nackdelar. 

Bortfallet kan ha tänkas varit mera kritiskt i vissa elevers och familjers fall. 
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…sedan ibland så finns det där föräldrarna som man jättegärna skulle vilja då 
prata face to face med och inte behöva skicka då ett Wilma-meddelande till. (LE) 
 

 
Coronapandemin har inte bara haft en inverkan på den dagliga kontakten. Både 

Lärare D och Lärare E lyfter fram förberedelserna av föräldrarna inför övergången 

och skolstarten under pandemin. Föräldramöten som brukar ordnas inför skol-

starten blev på distans istället för på plats och lärarna närvarade inte då på 

samma sätt själva och fick möjligheten att presentera sig och bekanta sig med 

de kommande ettornas vårdnadshavare. Detta ser lärarna som något betydelse-

fullt med tanke på övergången. Tillräcklig information bidrar bland annat till ökad 

trygghet hos vårdnadshavarna enligt lärarna.  

 
…fast man har varit sådär att ”åå ännu ett föräldramöte där på våren” så är det 
nog ändå viktigt, och man märker att det ändå har varit ganska populärt. Att 
många vill och är ju nyfikna på att vem är det som tar emot ens barn. (LD) 
 
Men att det, det kanske skulle vara trevligt för föräldrarna att få komma till skolan 
och sedan faktiskt se de här lärarna, och man skulle få presentera sig på ett 
annat sätt än att det skulle bara visas via en presentation, det blir liksom så oper-
sonligt. (LE) 
 

 

Lärarna och förskolan/skolan har ändå på andra sätt försökt upprätthålla en kon-

takt med hemmen och ge dem en möjlighet att ta del av verksamheten. I förskolan 

har samtal ordnats på distans istället för på plats och föräldrarna har därmed fått 

möjlighet att få en insikt i sitt barns förskolegång och även upplysa personalen 

om sådant de anser att är viktigt för dem att veta. I skolan har man i sin tur ex-

empelvis ordnat föräldramöten, förutom det innan skolstart, utomhus och genom 

att använda nätforum försökt ge vårdnadshavarna möjlighet att ta del av skolvar-

dagen trots fysiska begränsningar.  

 
…liksom där vi satte bilder på oss själva och där vi satt ut olika vad de gjorde. 
Det var ju en på det sättet, tror jag fick mycket bra feedback från föräldrarna. Att 
de fick ansikten på oss och de fick liksom, att dit satt vi olika saker. Det var en 
sådan här, på det sättet i  pandemitider när man inte sågs så mycket, så var det 
tror jag en väldigt uppskattad grej, som vi försökte så att det skulle bli liksom för 
föräldrarna också tryggare. (LD) 
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Den digitala kontakten har ändå hållits rätt så oförändrad och kan eventuellt ha 

tänkas fått en större roll under coronapandemin. Ingen nämner dock att med-

delandena eller den digitala kontakten skulle ha ökat till följd av pandemin. Lärare 

D uttrycker till och med en viss förvåning över detta.  

 
Att det har nog alltid ändå sen, det har fungerat ändå, jag skulle säga att förvå-
nansvärt lite sådana här som, vet du det var inte, där var det inte skillnad från 
tidigare år. Att jag skulle ha fått mera meddelanden eller sådant. Det skulle jag 
inte säga, att det var faktiskt ändå förvånansvärt. Så verkar de ändå i alla fall 
nöjda med det. (LD) 
 

 

I både förskolan och skolan har man skickat ut veckobrev som vanligt. Lärare D 

nämner att hen i och med pandemin började ta som vana att i slutet av veckan 

skicka ett mera personligt meddelande om den gångna veckan, för att lite ersätta 

den fysiska kontakten och ge vårdnadshavarna en lite bättre inblick i vardagen.  

 

På frågan om ifall informanten skulle vilja ändra på något gällande övergången, 

lyfter Lärare E fram tanken om öppet hus innan skolstart. Hen anser inte att detta 

nödvändigtvis är en sak som hen har kommit att tänka på i och med coro-

napandemin, utan snarare efter en viss tids arbetserfarenhet. Dock anser hen att 

en sådan här idé kan ha stärkts i och med pandemins inverkan just på familjernas 

begränsade möjligheter till deltagande och att bekanta sig med skolan. 

 
Det första jag tänker på så är mera så här föräldra-barn, någon sorts kväll. Att 
man skulle med, med föräldern komma till skolan med sitt barn, kanske träffa 
läraren på plats och kanske visa upp det där klassrummet. (…) Att man lite som 
förälder också får ett hum om att aa det sådant här, och läxhäften och sådant 
här. Att man kan lite, lite förbereda sig på att vad är det som komma skall. (LE) 
 

 

Det går att konstatera att lärarna i samplet inte är helt överens om coronapande-

mins inverkan på kontakten med vårdnadshavare och hemmen. Kontakten lyfts 

ändå fram av alla lärare. Familjen och vårdnadshavarnas kontakt med skolan är 

en betydelsefull aspekt för hur smidigt och bra övergången sker. Särskilt de fy-

siska begränsningarna har påverkat speciellt klasslärarnas möjligheter till daglig 

och personlig kontakt och diskussion med vårdnadshavarna. 
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6.1.4 Förskolan och skolans roll 

Överlag upplever lärarna att förskolans och skolans roller har varit de samma 

också under coronapandemin. Enbart Lärare E upplever att rollerna delvis har 

varit annorlunda. Gällande hur rollerna har skötts under pandemin har lärarna i 

sin tur varierande, eller inga uppfattningar om.  

 

Förskolans roll 

Lärarna lyfter fram lite olika saker gällande förskolans roll vid övergången, men 

sammanfattningsvis går det att konstatera att alla punkter har något med ett för-

beredande arbete och en grund för skolan att göra med.  

 
Det är ju det att liksom få så bra förutsättningar som möjligt att vi ska kunna vara 
tillsammans med andra och samarbeta och liksom det är ju det som hela året 
egentligen går ut på. (…) Och bygga en sådan där bild till dem att de vill lära sig 
och att de kan om de övar och det här. (LB) 
 

 

Lärare C och E tar i sin tur fasta på förskolans roll att förmedla all viktig informat-

ion om förskolebarnen på ett tydligt sätt till skolan, för att öka smidigheten vid 

övergången. 

 
Men det där just att jag får vidare vad jag har gjort under det här förskoleåret åt 
speciallärarna, så att de inte behöver börja jobba från noll. (LC) 
 

 

Beträffande förskolans roll under coronapandemin lyfter Lärare E fram att försko-

lan eventuellt har fått ett större ansvar för förberedandet och därmed för bidrag-

andet till smidigheten vid övergången.  

 
Kanske förskolan har kanske på ett annat sätt fått lite berätta om skolan än tidi-
gare när man inte har kunnat göra besök då… så de har liksom fått kanske ändra 
lite på sina sätt också där från förskolans sida att hur gör man för att de där 
barnen ska känna sig, känna att de får på något vis bekanta sig med skolan. (LE) 
 

 

Även Lärare D nuddar vid denna tanke anser jag, då hen reflekterar kring 

huruvida förskolan har gått tillväga på samma sätt som tidigare. Dock framgår det 

att Lärare D inte är medveten om hur det har sett ut.  
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Sedan vet jag ju inte vad de har gjort på förskolan, att jag vet ju inte alls deras så 
här, att det kan hända att de har på något sätt förberett barnen precis som vanligt. 
(LD) 
 
 

 
Det går att konstatera att lärarna lyfter fram varierande saker gällande förskolans 

roll vid övergången. Det framgår också att förskolan eventuellt har fått en lite an-

nan roll i och med coronapandemin och de begränsningar den har medfört.  

 
Skolans roll 

Gällande skolans roll är uppfattningarna många, och något mera mångfacette-

rade. De flesta lärare anser att skolans roll, rätt så naturligt, är att ta emot ele-

verna. Med att ta emot avses bland annat att bygga på den kunskap eleverna 

redan har, ta till sig den information man har om eleverna och bemöta och väl-

komna eleverna väl.  

 
Och här har vi då att ta emot dem och bygga upp på deras vad de, på liksom de 
eleverna och (…) eller satsa på deras inlärning. På vad de har tagit med sig sen 
från förskolan. (LA) 
 
Bjuda in oss till skolvärlden. (LC) 
 
…då blir det ju liksom så där, på något sätt att man ger över stafettpinnen. (LD) 
 

 

Betydelsen av information och informationsgång på flera plan, lyfts fram som en 

av skolans roller vid övergången av Lärare C, D och E. Lärare C betonar bland 

annat att skolan bör vara intresserad av vad som sker i förskolan. Lärare D och 

E understryker i sin tur betydelsen av att som lärare få veta i god tid ifall man ska 

ta emot en etta, och att detta har en betydelse för övergången. Därtill anser de 

att det är skolans roll att informera både elever och vårdnadshavare väl inför 

skolstarten. Exempelvis lyfts betydelsen av att ha ett ansikte på sin blivande lä-

rare fram av båda två.  

 
… att de vet om att det här kommer att hända den första skoldagen. Att de lite 
kan vara förberedda på den där första skoldagen, för efter att man har klarat den 
första skoldagen så tror jag att det mesta går bra. (LE) 
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Enligt Lärare D är det just informationsgången om betydelsefulla saker för över-

gången som var bristfällig från skolans sida i och med coronapandemin. Lärare 

D uttrycker flera gånger att de arbetade dåligt. På grund av det extra arbete di-

stanstiden medförde för ledningen, fick lärarna exempelvis väldigt sent veta ifall 

de skulle ta emot en etta. Distanstiden påverkade även den enskilda lärarens 

arbete och förberedelserna inför övergången. 

 
Det var en väldigt sådan här överlevnads på något sätt grej. Och man tänkte inte 
så mycket längre fram än vad händer på den här veckan. Så att där så skötte 
nog liksom skolan…Och det här förberedande arbetet blev väldigt försenat. (LD) 
 

 

Att allt inte ligger i klasslärarnas egna händer lyfts även fram som något relevant 

för övergången och smidigheten kring den. Detta tycks ha aktualiseras allt mer 

under pandemin. 

 
…det är ju det att det ändå är uppifrån…Det är ju inte jag som bestämmer vem 
som ska jobba med ettorna nästa år, att det borde liksom har tagits tag. Det vet 
jag att vi prata om att nu börjar det vara ganska så här, att vi var ganska så här 
missnöjda med att det sköts så framåt. Att det borde liksom ha blivit klart mycket 
tidigare att vem som ska ha de kommande ettorna för att annars, det är ju liksom 
på något sätt där det börjar redan. (LD) 
 

 

Skolans roll verkar således bli mera mångfacetterad och komplex, då både en-

skilda lärare och ledningen har en betydelse för hur smidigt övergången sker.  

 
Den gemensamma uppgiften att göra skolan bekant för barnen  

Alla lärare betonar på något sett betydelsen av att barnen får bekanta sig med 

skolan, vissa mer och vissa mindre. Detta ses som något som främjar smidig-

heten vid övergången. Det framgår också anser jag att detta blir en gemensam 

roll för förskolan och skolan som delvis sköts på egna håll, men även tillsammans 

(se mera om samarbetet under coronapandemin i kap. 6.2). Bekantandet anses 

bidra till trygghet, vilket i sin tur kan tänkas främja även smidigheten. 

 
Viktigaste tycker jag är att förskolebarnen har fått liksom bekanta sig med skolan 
innan de ska börja i skolan på riktigt. Att det inte känns liksom som en främ-
mande, främmande grej utan att de har fått i en trygg, trygg atmosfär, på något 
sätt, bekanta sig med skolan och med trygga vuxna... göra den här bekantningen. 
(LC) 
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Det ses som betydelsefullt att barnen får möjlighet att bekanta sig med skolans 

fysiska miljö, med vuxna från skolan och med skolrutiner. Som skolrutiner lyfts 

bland annat fram att få öva på att ha rast på skolgården, bekanta sig med mat-

salen och få möjligheten att sitta vid en pulpet/skolbänk.  

 
Det är liksom också, kanske underlättar också för skolpersonal att barnen är re-
dan bekanta med lite skolgården och personalen överlag. (LE) 
 

 

Fyra av lärarna lyfter fram betydelsen av att förskolan och skolan är fysiskt nära 

belägna, och de ser det som något som främjar smidigheten vid övergången.  

 
…det är ju en jättestor fördel tycker jag här att när förskolan och skolan är fysiskt 
nära belägna. Att det fysiskt är ändå inte så, det är inte långt borta, det är här 
nära (…) ett mindre steg för barnet när det är fysiskt närmare. (LB) 
 

 

Betydelsen av att vara fysiskt nära belägna lyfts även fram som viktigt specifikt 

under pandemin i och med att bekantningsmöjligheterna har varit begränsade. 

 
…det är ju det som kanske gjorde då att pandemin, så fast vi inte hade gått in 
och haft den där, så hade de ändå någon form av... De kunde liksom, förskole-
personal kunde kanske peka ut att där är… Att de ens lite kunde så där, fast man 
inte kunde ha den där dagen som vi brukar ha. (LD) 
 

 

Begränsningarna av fysiska kontakter har haft en inverkan på bekantningsmöj-

ligheter, och speciellt de delar som kräver båda parter i och med att grupper och 

personal inte har fått blandas. Exempelvis kunde förskolebarnen inte bekanta sig 

med sina kommande klassrum. Detta lyfter Lärare D fram att ledde till att eleverna 

var betydligt sämre förberedda än tidigare årskullar och att det eventuellt bidrog 

till mera oroskänslor över sommaren och till en mindre naturlig och smidig över-

gång.  

 
Jag skulle säga att det var kanske den sämst förberedda liksom gruppen. (LD) 

 

Främst verkar lärarna lyfta fram coronapandemins inverkan på möjligheterna att 

få träffa varandra. För eleverna att få ett ansikte på sin blivande lärare, men också 

för den blivande läraren att få ansikten på sina kommande elever.  
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Förstås så kändes det ju lite tråkigt när man fick veta att man skulle ta en etta, 
att man inte kunde då liksom på det viset gå och träffa de där barnen eller man 
kunde inte träffa dem på samma sätt så som man tidigare år har gjort. (LE) 
 
Att det behövs bara lite, men ändå just det här fysiska. Där ser man just att hur 
viktigt det är med att kunna liksom så här, den där kontakten och kunna träffas 
och så här. Att hur viktigt det är att, att inte är det så där att man liksom på något 
sätt vinkar på en skärm. (LD) 
 

 

Det framgår dock att man redan våren 2021 hade bättre möjligheter att ordna det 

här trots coronapandemin och de medföljande restriktionerna.  

  
Förra året var det på gården att de kom lite och vinka och presentera sig och 
berätta vem de är. (LB) 
 

 

Det går att konstatera att lärarna anser det som viktigt att barnen får bekanta sig 

med skolan, och speciellt att få träffa varandra. Att vara fysiskt nära belägna ses 

som en fördel, speciellt under en tid som coronapandemin.  

 

6.1.5 Samarbetets betydelse 

Delvis har samarbetet förstås att göra med den ovannämnda gemensamma rol-

len som båda parter har vad gäller bekantningen av skolan, men jag har ändå 

valt att beröra dem skilt och lyfta fram lite olika saker under båda teman. Som det 

säkert går att förstå har möjligheterna till samarbetet varit annorlunda under de 

senaste åren, men i det här skedet har jag valt att lyfta fram lärarnas uppfattningar 

om samarbetets betydelse mera i allmänhet. Se mer om hur samarbetet har sett 

ut under coronapandemin i kap 6.2.  

 

Alla lärare lyfter fram samarbete med förskolan/skolan på något sätt. Samarbetet 

mellan förskolan och skolan lyfts fram som en betydelsefull sak för smidigheten 

vid övergången och som något viktigt. Det bidrar bland annat till att barnen är 

bättre förberedda inför skolstarten. Lärare E lyfter även fram att samarbetet blir 

ett sätt att bjuda in förskolan till skolan, vilket jag anser att i längden kan öka 

smidigheten. Hen betonar även fördelen med att vara fysiskt nära belägna för 

samarbetets del.  Lärare B och C betonar i sin tur båda betydelsen av regelbundet 
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samarbete, och det går att antyda en viss önskan om en förändring på det här 

planet.  
 
Barnen skulle lära känna ettorna, de skulle säkert få mera kompisar tänker jag 
och dessutom skulle barnen, barnen bli mera bekanta med lärarna. Och vice 
versa, lärarna skulle bli mera bekanta med förskolebarnen och skolbarnen skulle 
också säkert få nya kompisar bland förskolebarn. (LC) 
 

 

Det är inte bara Lärare C som framhäver samarbetets betydelse för å ena sidan 

förskolebarnen och å andra sidan ettorna. Även Lärare E tar fasta på samarbetets 

betydelse för att som förskolebarn få lära känna de äldre eleverna i skolan och 

även lära sig att samarbeta med dem. Genom samarbetet får förskolebarnen 

även möjlighet att ställa frågor till skolbarnen och få svar på sådant de funderar 

på, enligt Lärare B och C. Det här bidrar i sin tur till ökad trygghet och säkerhet 

inför skolstarten. Lärare E lyfter även fram betydelsen av att ettorna får visa vad 

de kan. Både lärare C och D betonar även betydelsen av att få träffa sina gamla 

lärare/förskolebarn genom samarbetet, och att det bland annat kan bidra med 

trygghet och kännas givande.  

 
…på det sättet är det ju tryggt för de här ettorna att när man har den här (verk-
samheten) så de träffar ju sedan sina gamla förskolelärare på det sättet. Att det 
blir då åt det hållet kanske. (verksamhetens namn anonymiserad) (LD) 
 
…jag tycker där att det åt båda hållen har varit givande, att man har fått arbeta 
med sina gamla förskoleelever och förskolebarnen och har fått lära känna et-
torna. (LC) 
 

 

Både Lärare B och E lyfter fram hurudan samarbetsverksamheten är och bör vara 

och vilken betydelse det har. Lärare B lyfter bland annat fram att det är viktigt att 

alla förskolegrupper får samma och lika mycket samarbetsverksamhet, att mäng-

den eller innehållet i samarbetet inte är beroende av lärarens aktivitet. Hen fram-

häver även att det är viktigt att samarbetsverksamheten är anpassad enligt för-

skolebarnen och deras kunskapsnivå, för att bidra till en positiv bild av skolan och 

därmed även till smidigheten anser jag.  

 
…om där är inplanerat lite liksom snäppet mer utmanande, så det kan ju sen vara 
jätte, det kan ju ta flera månader för det här barnet att liksom komma... Att jag 
klarar inte skolan att det var det där... Läraren var jättesträng och jag förstod 
ingen uppgift, och det var jätterörigt, så det kan ju vara att det där sitter i sedan 
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hos det här barnet. Så det är ju liksom jätte jätteviktig det här samarbetet och 
övergången, att vi liksom jobbar tillsammans och som så här. (LB) 
 

 

Lärare E ser igen därmed att samarbetsverksamheten därför möjligtvis blir mera 

givande för förskolebarnen. Dock lyfter hen fram att skolbarnen får ut av det på 

andra sätt i ställen.  

 
Nu måste jag ju säga att den biten är ju kanske mera givande för förskolan, jag 
vet inte, än för det där... Man har ändå liksom måsta lite anpassa uppgifter så att 
de ska passa förskolebarnen, än de här skolbarnen. (LE) 
 

 

Som det redan framgick i kapitel 6.1.1 har olika barn olika förutsättningar och sätt 

att hantera övergången. Lärare B belyser vikten av samarbetet för de barn som 

tenderar att vara mera oroliga och nervösa inför skolstarten och övergången. För 

ifrågavarande elever kan samarbetsverksamheten tänkas vara en ganska viktig 

sak vad gäller smidigheten av övergången.  

 
…men jag tycker ändå att vi har haft den här (verksamheten). Och sedan, sen 
kände jag att sådant barn som liksom till exempel då när det börja på hösten i 
förskolan och liksom grät och hade jättesvårt att släppa, så sen och den var all-
deles stressad före den här (verksamheten) när vi skulle jobba tillsammans med 
ettorna. Men sen när den sedan hade sagt att det var bästa dagen i hela försko-
lan, så då kändes det ändå som att vi lyckades. (verksamhetens namn anonymi-
serad) (LB) 
 

 
Också samarbetet personal emellan lyfts fram som betydelsefullt med tanke på 

smidigheten (se mer om hur det har sett ut under coronapandemin i kap. 6.2.2). 

Genom exempelvis samtal med förskolan, skolan och vårdnadshavare har man 

kunnat främja en smidig övergång speciellt för de barn som är i behov av mera 

stöd. Lärare B och C lyfter fram att personalen måste kunna föra en dialog och 

att kommunikationen bör vara öppen. 

 

Samarbetets betydelse för smidigheten vid övergången lyfts fram av samtliga lä-

rare. Samarbetet är viktigt på olika sätt för alla inblandade parter. 
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6.1.6 Sammanfattning  

Det går att konstatera att uppfattningarna kring övergången från förskolan till sko-

lan är många och varierande. Det går även att konstatera att lärarna har uppfattat 

övergången under coronapandemin på rätt så olika sätt på vissa punkter. Vissa 

upplever att förändringarna och utmaningarna inte har varit så stora, medan 

andra uttrycker att pandemin nog har haft en inverkan på olika sätt. Det framgår 

även att det är rätt så många saker som spelar in och rätt så många saker som 

ska fungera då man reflekterar kring en smidig övergång.  

 

Lärarna uppfattar överlag att det inte har märkts en så stor skillnad hos det en-

skilda barnet under coronapandemin, med avseende på övergången. Några lä-

rare uttrycker att barnen möjligtvis har varit mera oroliga, men den verkliga orsa-

ken bakom vissa identifierade skillnader är svår att säga. Skolfärdigheter lyfts 

fram som viktiga för smidigheten vid övergången. De stora kunskapsskillnaderna 

vid skolstarten lyfts fram som betydelsefulla för övergången specifikt under pan-

demin. Lärarna lyfter även fram att barnen har olika förutsättningar och sätt att 

hantera övergången. Uppfattningarna kring pandemins inverkan på dessa varie-

rar. Vissa upplever att övergången har gått bra, medan andra upplever att ele-

verna har haft sämre förutsättningar och varit mera spända. 

 

Gällande verksamheten överlag framgår det att den dagliga verksamheten har 

varit begränsad till följd av coronapandemin. Med tanke på den begränsande och 

något annorlunda vardag barnen har levt i, lyfter de flesta lärare fram betydelsen 

av att göra vardagen så säker och trygg som möjlig för att främja övergången. 

Rutiner, verksamhet som stärker barnets tro på sig själva och förmåga att klara 

av skolan, tydliga förväntningar och vuxnas stöd och roll lyfts fram som betydel-

sefulla aspekter. Verksamheten består inte enbart av samverkan barn och vuxna 

emellan utan även samarbete med och stöd av kollegor lyfts fram som något 

betydelsefullt i arbetet kring övergången. Alla lärare upplever att stödet de fått vid 

övergångsprocessen har varit bra och tillräckligt, och att det inte har skiljt sig på 

grund av pandemin. De lärare som lyfter fram ledningens stöd har motstridiga 

uppfattningar om det. 
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Utöver det enskilda barnet och verksamheten i förskolan/skolan är även vård-

nadshavarkontakten en central del av smidigheten vid övergången. Lärarna är 

dock inte helt överens om coronapandemins inverkan på kontakten med vård-

nadshavare och hemmen. Vissa anser att kontakten har fungerat bra trots pan-

demin, medan andra ser att den har varit bristfällig. De som upplever att kontak-

ten har varit utmanande nämner att de ändå på andra sätt har försökt upprätthålla 

en kontakt med hemmen och ge dem en möjlighet att ta del av verksamheten.  

 

Vid övergången från förskolan till skolan är det två sektorer/parter som har en 

central roll. Överlag upplever lärarna att förskolans och skolans roller har varit de 

samma också under coronapandemin. Gällande hur rollerna har skötts under 

pandemin finns det ändå varierande uppfattningar om. Lärarna anser att det är 

förskolans roll att förbereda och ge en grund för skolstarten och skolan. En lärare 

nämner att förskolan eventuellt har fått en större roll gällande förberedandet i och 

med pandemin. Skolans roll är i sin tur att ta emot, ta till sig information om ele-

verna och informera alla involverade parter om skolstarten. Ledningens bety-

delse under pandemin lyfts fram med tanke på skolans roll att informera alla par-

ter. Den gemensamma rollen är bekantningen av olika slag, som anses bidrar till 

trygghet. Att vara fysiskt när belägna främjar detta enligt lärarna. 

 

Utöver bekantningen som görs tillsammans lyfts betydelsen av det regelbundna 

samarbetet mellan förskolan och skolan som en viktig sak för hur smidigt över-

gången sker. Det bidrar bland annat till att barnen är bättre förberedda och mera 

trygga inför skolstarten. Samarbetet är betydelsefullt både för förskolebarnen, för 

ettorna och för personalen. Mera om vad samarbetet inbegriper under normala 

omständigheter och hur det har sett ut under coronapandemin går att läsa i föl-

jande kapitel.  

 
6.2 Uppfattningar om samarbete under covid-19 pandemin 
Den andra forskningsfrågan är: ”Hurdana uppfattningar har lärare om samarbetet 

mellan förskolan och skolan vid övergången från förskolan till årskurs ett under 

covid-19 pandemin?”. Syftet med frågan var att komma åt lärarnas uppfattningar 

om hur samarbetet kring övergången har gått att förverkliga och hur det har sett 
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ut under pandemin. För att förstå pandemins inverkan på samarbetet vid över-

gången har det varit nödvändigt att även delvis lyfta fram hur lärarna ser på det i 

allmänhet, utan en pandemi i åtanke. 

 

6.2.1 Samarbete med barnen  

Som det framgick redan i föregående kapitel lyfter lärarna fram samarbetet mel-

lan förskolan och skolan som något centralt vid övergången. Det framgår dock 

att möjligheterna till samarbete på olika sätt har varit begränsat och utmanande 

under coronapandemin. Nedan följer först en genomgång av hur samarbetet har 

begränsats i och med pandemin och sedan en genomgång av hur man har för-

sökt använda alternativa arbetssätt för att förverkliga något sorts samarbete och 

gemensam verksamhet trots omständigheterna.  

 

Begränsat samarbete 

Under normala omständigheter hör det till samarbetsverksamheten att ha regel-

bunden gemensam verksamhet tillsammans med barnen i form av stationer eller 

lektioner inomhus, med innehåll som är relevant för läroplanerna. Några lärare 

lyfter även fram att de har bruka ha vänklasser/-grupper som det har samarbetat 

med mera intensivt. Därtill lyfter lärarna fram att det brukar ordnas speciella dagar 

då man gör något tillsammans. Några lärare lyfter även fram att man tidigare 

hade olika gemensamma stunder, då man exempelvis sjöng tillsammans. Som 

det redan framgick i föregående kapitel hör det även till att ha en dag på våren 

då förskolebarnen får komma och bekanta sig med skolan och lärarna, och hitta 

på olika saker tillsammans med den blivande läraren. Trots att det har funnits 

samarbete innan coronapandemin önskar Lärare C ändå att samarbetet skulle 

vara mera regelbundet.  

 

Det framgår tydligt att alla lärare har upplevt att samarbetet har varit begränsat 

och att det har minskat till följd av coronapandemin. Lärare C lyfter fram att 

samarbetet inte har varit lika regelbundet till följd av pandemin och Lärare D 

uttrycker att samarbetet har varit dåligt. Lärare B upplever i sin tur att de till följd 

av pandemin har gjort ett minimi. Bland annat Lärare A lyfter fram distanstidens 

betydelse för det begränsade samarbetet kring övergången. Exempelvis kunde 

inte bekantningsdagen för förskolebarnen förverkligas som vanligt. Våren 2020 



 

57 
 

kunde inte heller klasslärarna besöka förskolegrupperna på samma sätt då man 

enbart fick hållas med sin egen klass.  

 
Samarbete har funnits under pandemin, men men jag upplever att det nog har 
blivit liksom, det har blivit mindre och det har kanske blivit, det har inte varit 
kanske lika naturligt. (LC) 
 
…hösten då när jag hade de där ettorna. Så då var det en jätte, vi levde i en 
sådan där limbo att vad får vi göra och vad får vi inte göra. Och då hade vi ju typ 
ingenting på hösten. (LD) 
 

 

Utöver de begränsade möjligheter till förberedande samarbete med fokus på 

bekantning, har också den mera regelbundna gemensamma verksamheten 

påverkats av coronapandemins begränsningar. Den gemensamma 

verksamheten har inte kunnat förverkligas i samma mån inomhus som tidigare 

och det har inte varit möjligt att blanda grupperna så att förskolebarnen och 

ettorna skulle ha kunnat arbeta tillsammans. Lärare E lyfter fram att detta innebär 

att samarbete med de äldre barnen har fallit bort. De sångstunder man tidigare 

hade kunnat ha tillsammans har inte heller gått att förverkliga under pandemin. 

Skolan har inte heller i samma mån kunnat bjuda in förskolan att delta i olika 

evenemang eller fester.  

 
Förstås ser jag ju alla de här, tycker jag de här andra grejerna som man har varit 
med, som det har varit möjligt att ordna just de här före då pandemin... Att man 
kunde ha som sångstunder och (en viss sorts) dagar och sådant så har ju varit 
riktigt, riktigt trevligt, att man på något vis ha kunna ta med förskolan i det också 
när man ändå är fysiskt nära belägna. (verksamhetens namn anonymiserad) (LE) 
 
…nu tror jag ändå att de där träffarna inomhus och sångstunderna har liksom 
gjort gott och och liksom, att nu när de har fallit bort. Så nu har det säkert gjort 
den där övergången lite större. (verksamhetens namn anonymiserad) (LB) 
 

 

Överlag går det att konstatera att den fysiska kontakten och de fysiska träffarna 

i koppling till samarbetet har minskat till följd av coronapandemin. 

 
Alternativa arbetssätt 

Som med mycket annat under coronapandemin, har distansuppkoppling och an-

vändning av digitala hjälpmedel varit betydelsefulla även i förskolan och skolan. 

I samband med samarbete mellan förskolan och skolan har dessa exempelvis 
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använts genom att förskolebarnen har kunnat ställa de frågor de har funderat på 

som vanligt, men skolbarnen har istället för att besvara dem på plats i samband 

med gemensam verksamhet, svarat på dem genom exempelvis video, bilder eller 

en presentation.  

 
Om jag nu minns rätt så fick ju inte de här eleverna som jag nu har, när de börja 
ettan så då var de nog inte inne i klassrummet överhuvudtaget, för då var ju sko-
lan... Vi jobba ju på distans då hela den våren och då fick vi i stället på det sättet 
svara på frågor åt de här eleverna. De ställde frågor och vi svara på frågor åt 
dem sen. Att det blev liksom lite brevväxling… (LE) 
 
 

Alla lärare nämner att den verksamhet som tidigare har ordnats inomhus i blan-

dade grupper istället har ordnats utomhus under coronapandemin. Lärare D på-

pekar att de nog kunde ordna verksamhet inomhus, men att grupperna inte då 

fick blandas, vilket redan tidigare har framgått att har setts som en viktig del av 

den gemensamma verksamheten.  

 

Det som framgår är att man genom dessa alternativa arbetssätt ändå har försökt 

få till stånd ett samarbete med barnen, trots utmaningarna och att man har haft 

viljan att försöka. Detta framgår i både Lärare C och Lärare B:s uttalanden: 

  
Kanske se de här möjligheterna i stället för att slopa det helt och hållet. (LC) 
 
…nu har vi ändå kunnat på ett helt okej sätt, men inte är det alls samma som att 
man inte skulle ha den här pandemin. Nu sätter det käppar i hjulet. Nu gör det 
det jo. (LB) 
 
 

Lärare A reflekterar i sin tur så här i efterhand att man eventuellt kunde ha gjort 

ännu mera av det här alternativa samarbetet, då möjligheterna till att fysiskt träf-

fas har varit begränsade.  

 
Jag tänker det här samarbetet. Det skulle vara liksom nog, fast det nu har varit 
så här att vi inte har kunnat träffas, att man kanske nog skulle ha...varit möjligt 
att göra vissa lite mera projekt ändå tillsammans så här digitalt. I efterhand, så 
skulle det har varit helt roligt och liksom möjligt och… (…) De kan sitta och läsa, 
spela in på iPaden när de läser, liksom ettorna till förskolebarnen. Allt möjligt 
sådant skulle ju nog har varit roligt och göra. För förskoleeleverna att få en inblick 
i skolan. (LA) 
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Trots att möjligheterna till samarbete med barnen har varit begränsat på grund 

av coronapandemin har man ändå försökt kompensera det med alternativa ar-

betssätt. Lärarna har försökt sitt bästa och försökt värna om samarbetet.  

 

6.2.2 Samarbete med personalen i förskolan/skolan 

Till skillnad från samarbetet tillsammans med barnen upplever lärarna överlag att 

samarbetet personal emellan ändå har fungerat trots coronapandemin. De 

främsta förändringarna och begränsningarna har märkts i hur kommunikationen 

och kontakten har skötts. Som med mycket kommunikation under pandemin, har 

även denna skötts genom distansmöten, e-post och telefonsamtal istället för fy-

siskt på plats. Lärare D och E lyfter även i denna kontext fram betydelsen av att 

vara fysiskt nära belägna och att mindre och snabba ärenden därmed även har 

kunnat skötas fysiskt, trots pandemin. Lärarna verkar inte uppleva att föränd-

ringen i hur de har haft kontakt skulle ha haft en så stor betydelse. Lärare E ser 

tvärtom både vissa för- och nackdelar med det. 

 
Sedan är det ju nog alltid lite trevligare att man har ett riktigt möte på plats än att 
man träffas just på distans. Och förstås så känns det ju nog att vissa saker sköts 
lättare. Att man gör det tillsammans på plats, men sen också så kan det vara 
också att det blir mer effektivt när man gör det på distans att det finns ju båda 
sidor. (LE) 
 

 

Personalens samarbete verkar till största del bestå av planering av den gemen-

samma verksamheten som ordnas tillsammans med barnen och av diskussioner 

kring enskilda barn med exempelvis behov av mera stöd. Lärare E upplever att 

det till följd av coronapandemin har varit färre möten personal emellan, vilket är 

helt förståeligt då den gemensamma verksamheten har varit begränsad och 

minskad och det därmed inte har varit aktuellt med lika mycket planering heller. I 

samband med den gemensamma verksamheten har personalen även möjlighet 

att diskutera och utbyta tankar. Lärare D lyfter fram att det i regel sker mera sam-

arbete på hösten än på våren innan skolstart.  

 
Att det också är ett sådant tillfälle, men att det är nog främst de här då tema, 
temagrejerna och (viss sorts dag) och (verksamheten) som vi har samlats och 
haft kontakt med den övriga personalen för att planera just sådana här evene-
mang. (verksamhetens namn anonymiserad) (LE) 
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Lärare D lyfter fram att diskussionen kring enskilda elever och deras planer inte 

brukar ske genom specifikt utsatta möten utan snarare genom spontana diskuss-

ioner eller besök till förskolan. Denna del av samarbetet har enligt hen gått att 

förverkliga också under coronapandemin och att man såg till att ha möjlighet till 

det.  

 
Att det var ju sällan så att man hade färdigt att okej, då har vi ett möte. Det var ju 
ofta så där att man liksom gick och knacka på och var sådär att "hej, hinner du 
en stund" liksom prata och så här. För det var ju oftast, det dök ju upp saker med 
jämna mellanrum. Att oj, det här borde jag gå och kolla och så här. Det är det ju 
det som är så lyxigt när man är fysiskt nära belägna, att man bara kan gå och 
knacka på. (LD) 
 
 

Lärare C lyfter i denna kontext även fram att personalen i förskolan och skolan 

också samarbetar genom en grupp som representeras av alla berörda enheter, 

där aktuella ärenden diskuteras. Trots att ärendena har minskat i och med coro-

napandemin har gruppen hållit fast vid sina träffar. I ledningsgruppen finns också 

representanter av både förskolan och skolan. Lärare C lyfter även fram att man 

genom att ordna gemensamma tillfällen med förskolan och skolan, med fokus på 

personalens välbefinnande, har försökt främja samvaron och kontakten mellan 

de olika enheterna. Dessa tillfällen har dock inte gått att förverkliga under pande-

min.  

 
Men att alla, alla de här grejerna tycker jag nog lite ha lidit av pandemin, att sitta 
i personalrummet och dricka kaffe tillsammans så har ju inte riktigt varit möjligt 
nu så. Det finns nog säkert många i huset som inte riktigt på grund av det känner 
varandra. (LC) 
 
 

Lärarna inom småbarnspedagogik i förskolan, alltså Lärare B och Lärare C, 

uttrycker vissa utvecklingsförslag för samarbetet mellan personalen. Lärare C 

nämner att dessa tankar inte har uppkommit till följd av coronapandemin, utan att 

idéerna redan har funnits innan. Pandemin har dock inverkat på så sätt att dessa 

planer inte har gått att förverkliga ännu. 

 
Det är nog sådana saker vi har diskutera och fundera på här...nu skulle jag säga 
de senaste par tre åren, men pandemin kom kanske lite och krossa våra idéer 
eller satt dem på paus om vi säger så. (LC) 
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Lärare B önskar att man redan i god tid under våren skulle få veta vem som 

kommer att vara de blivande ettornas lärare och att lärarna då mera än nu skulle 

kunna komma på förhand redan och bekanta sig med gruppen och barnen. 

Lärare C tar i sin tur fasta på att få mera insikt i varandras verksamhet för att 

kunna stödja eleverna bättre. Hen önskar mera pedagogiska diskussioner 

personal emellan och exempelvis studiebesök till varandras enheter, för att bättre 

lära sig av varandra och få en inblick i varandras vardag.  

 
Det som jag skulle vilja utveckla ännu mera är att förskolelärare tillsammans med 
ettornas lärare skulle ha just sådana här pedagogiska träffar/möten och byta, 
byta mera idéer och att vi mera skulle få en inblick i hur... Vad man gör på årskurs 
ett och att de kanske skulle ha en mera inblick i vad vi gör i förskolan. (LC) 
 
…jag tror åtminstone att vi skulle ha en hel del att lära oss av varandra. För jag 
tror att vi ändå vi jobbar en hel del på olika sätt, fast vi har nästan lika gamla barn. 
(LC) 
 
 

Det går att konstatera att personalens samarbete inte verkar ha förändrats eller 

lidit allt för mycket av coronpandemin. Det mest nödvändiga och akuta har gått 

att förverkliga, men lärarnas möjlighet till att exempelvis utveckla sin 

professionalitet genom samarbete har fått vänta under denna tid.  

 
6.2.3 Speciallärarnas roll vid samarbetet 

Det framgår rätt så tydligt utifrån lärarnas beskrivningar att skolans speciallärare 

har en viktig roll vid samarbetet kring övergången och överlag kring smidigheten 

vid övergången. Alla lärare lyfter fram speciallärarna på något sätt.  

 
…nu blir det ju liksom sen i övergången så är det ju speciallärarna som är här nu 
den här nyckelgrejen… (LB) 
 

 

Det framgår dock inte så tydligt hur denna roll har sett ut under coronapandemin 

och om den har förändrats. Det går förstås att spekulera kring vilken betydelse 

speciallärarna har haft då övrigt samarbete och verksamhet har varit begränsat. 

Lärare B och C antyder dock att de har kunnat samarbeta med dem och fått stöd 

av dem även de senaste läsåren. I samband med övergången är det i första hand 
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speciallärarna som upprätthåller kontakten mellan förskolan och skolan innan 

skolstarten. Det är de som bekantar sig med barnen på förhand och får en upp-

fattning om deras kunskaper och färdigheter. De blir med andra ord viktiga med 

tanke på samarbetet kring att överföra information om barnen till skolan. Utöver 

att observera och komma in i förskolegrupper och på så sätt få en uppfattning om 

barnen, får speciallärarna även genom samtal med lärarna inom småbarnspeda-

gogik i förskolan och genomgång av barnens planer information som de sedan 

för vidare till barnens kommande klasslärare. Lärare C lyfter även fram specifikt 

med tanke på pandemin, vikten av att skolan utöver information om det enskilda 

barnet även får veta ifall pandemin har påverkat hemförhållandena på något sätt. 

 
Jag har aldrig riktigt, jag kan inte säga att det är smidigt att jag är i kontakt med 
förskolepersonalen, för det har jag aldrig behöva vara för att jag har fått den in-
formationen som jag behövt få liksom, via speciallärarna. Speciallärarna har tagit 
den rollen här i vårt hus att de har liksom vilja ha den där informationen om vem 
som kan ha svårigheter och vem som har haft plan. (LE) 
 

 

Lärare D lyfter även fram att speciallärarna ofta deltar i den gemensamma verk-

samheten som ordnas med förskolan och skolan och på så vis har barnen nå-

gon/några vuxna som är bekanta och som har närvarat vid hela övergångspro-

cessen på något plan. Det är nämligen sällan så att de övriga skollärarna som är 

med i den gemensamma verksamheten är de lärare som tar emot en ny etta 

sedan även följande höst. Även Lärare C betonar betydelsen av att förskolebar-

nen i och med detta samarbete med speciallärarna då har åtminstone några be-

kanta ansikten vid skolstarten.   

 
…de som är mest insatta är speciallärarna, för de är ju samma, och de är med 
oftast på (verksamheten). De har alltid, de hör till deras jobb också att de ska 
jobba med förskolebarnen. Så de två är bekanta ansikten för barnen, att de i alla 
fall följer med. (verksamhetens namn anonymiserad) (LD) 
 
 

Det går att konstatera att det förblir något oklart ifall speciallärarnas roll har varit 

förändrad till följd av coronapandemin. Dock framgår det att de har en viktig roll 

vid övergången och att de även har haft det under denna exceptionella tid.  
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6.2.4 Ovisshetens betydelse för samarbetet 

Utöver de konkreta begränsningar och förändringar coronapandemin har medfört 

för samarbetet, som till exempel minskad fysisk kontakt och mera distans och 

digitalt samarbete, lyfter nästan alla lärare även fram ovisshetens betydelse för 

förverkligandet av samarbetet. Dels präglas det förberedande samarbetet redan 

av att det ibland är oklart vem som är de kommande ettornas lärare, men detta 

har inte nödvändigtvis med pandemin att göra.  

 

Fyra lärare lyfter fram osäkerheten kring vad man får och inte får ordna och göra, 

som en av utmaningarna gällande samarbetet under coronapandemin. Lärare B 

lyfter även fram att det har varit utmanande för samarbetet då man inte har kunnat 

se framåt och veta ifall man kan ha verksamhet eller inte. Osäkerheten har lett till 

att program har avbokats och att lärarna därmed har planerat i onödan eller har 

blivit tvungna att planera extra. 

 
 …det tar ju mer tid att göra en A och B plan. (LB) 
 
 
Lärarnas beskrivningar av osäkerheten kring samarbetet, signalerar att det även 

har haft en viss inverkan på motivationen och ivern att upprätthålla samarbetet 

under coronapandemin. Lärare D nämner även att så mycket annat under denna 

tid har varit oklart och ovisst. 

 
Utmaning kanske lite det där att får man göra någonting, ska man göra någonting 
ska man inte göra någonting. Så det blev ju till sist så att man inte gjorde 
någonting. (LE) 
 
…jag skulle säga att det var lite så att vi hade så mycket så där också, annars 
som vi fundera hur vi skulle lösa, så ivern var inte så jättehög… (LD) 
 

  

Ovissheten och oklarheten verkar inte enbart ha påverkats av coronapandemins 

osäkra natur i sig självt direkt, utan kommunikationen mellan ledningen och 

lärarna verkar också ha spelat in. Både Lärare C och D lyfter fram betydelsen av 

att få tydliga direktiv uppifrån gällande vad som är okej och inte okej att ordna. 

Lärare D lyfter även fram att direktiven kunde vara olika från förskolans och 

skolans håll. Direktiven verkar också ha kunnat ändra på ganska kort varsel. Det 
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går att antyda ett visst missnöje och en viss frustration gällande föståelsen och 

stödet kring dessa snabba förändringar i Lärare D:s uttalande: 

 
…jag märkte nog att det var ganska mycket så där, som vi funderat att okej, eller 
vi hade kanske planera något och så var det så här att, så nästa vecka var det 
så där att ”nä men ni får inte genomföra det här” och så här. Det blev lite sådär 
att man, man orka inte satsa för att man visste inte ens om det går att göra. (LD) 
 

 
Det går att konstatera att lärarna utöver konkreta begränsningar och förändringar 

i vardagen, även har varit tvungna att ständigt förhålla sig till coronapandemins 

osäkra natur. Ovissheten och de stundvis oklara direktiven uppifrån har bland 

annat haft en inverkan på lärarnas iver.  

 

6.2.5 Sammanfattning 

Redan i frågan om lärarnas uppfattningar om smidigheten vid övergången lyftes 

samarbetets betydelse fram. Gällande uppfattningarna om hur samarbetet har 

sett ut under coronapandemin upplever jag att lärarna har en mera enhetlig syn i 

jämförelse till uppfattningarna om smidigheten. Dock lyfter olika lärare upp olika 

saker med avseende på samarbetet.  

 

Det framgår rätt så tydligt att coronapandemin har bidragit till ett begränsat sam-

arbete mellan förskolan och skolan, speciellt samarbetet med barnen. Samarbete 

har gjorts i mindre skala och speciellt de fysiska begränsningarna har påverkat 

den gemensamma verksamheten. Man har ändå genom alternativa arbetssätt, 

så som digitalt samarbete och verksamhet utomhus, försökt kompensera bortfal-

let av det ”normala” samarbetet. Personalens samarbete har fungerat och varit 

rätt så lika under pandemin anser lärarna. Samarbetet har lika som vanligt inne-

fatta olika former av planering och delgivning. Den tidigare fysiska kontakten har 

ersatts med distansmöten, e-post och telefonsamtal. Vissa utvecklingsidéer har 

dock inte gått att förverkliga i och med pandemin. 

 

Gällande samarbetet mellan förskolan och skolan framgår det åtminstone i detta 

sampel att skolans speciallärare har en viktig roll vid samarbetet kring över-

gången och överlag kring smidigheten vid övergången. Hur deras roll och bety-

delse har sett ut under coronapandemin förblir dock något oklar. Lärarna inom 
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småbarnspedagogik i förskolan uttrycker ändå att de har samarbetat med dem 

även under de senaste läsåren. De lyfts även fram som vuxna som följer med 

barnen under hela övergångsprocessen och som på så sätt kan tänkas ha varit 

allt viktigare under pandemin då möjligheterna att annars bekanta sig med skolan 

och samarbeta med skolan har varit begränsade. 

 

Coronapandemin har överlag bidragit till mycket osäkerhet och denna osäkerhet 

har också påverkat samarbetet mellan förskolan och skolan. Ovissheten och osä-

kerheten kring vad man får och inte får ordna och göra lyfts fram som en av ut-

maningarna med samarbetet under pandemin. Ovissheten har bidragit till bland 

annat extra planering och minskad motivation och iver. Det framgår även att en 

del lärare efterlyser tydligare direktiv uppifrån och att kommunikationen mellan 

lärarna och ledningen har varit en av de bidragande orsakerna till ovissheten. 
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7 Tillförlitlighet 
Huruvida tillförlitligheten i en kvalitativ studie går att bedöma i samma mån som i 

en kvantitativ studie går att diskutera och det finns många synvinklar på saken. 

Även praxisen för vad som anses vara relevant i bedömningen av tillförlitligheten 

varierar. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Detta innebär dock inte att en kvalitativ studie 

skulle kunna uppfylla kraven på tillförlitlighet på vetenskaplig forskning. Det är 

trots allt frågan om en etablerad och välanvänd form av forskning. Ramen för en 

pro gradu-avhandling påverkar dock enligt mig tillförlitligheten i denna studie och 

gör att den lider något.  

 

En pro gradu-avhandling sätter vissa begränsningar på tid och resurser, vilket 

innebär att alla relevanta aspekter inte går att beröra eller belysas trots att de 

vore av värde. Därtill blir samplet rätt så litet vilket bidrar till att det inte är så 

representativt. I ifrågavarande studie arbetade alla lärare på ett ställe där 

förskolan och skolan är fysiskt nära belägna. Eventuellt kunde en större variation 

av lärare med avseende på detta ha gett en bredare bild av fenomenet. Dock har 

studien kommit åt en individuell variation mellan deltagarna, trots att den 

kontextuella variationen nödvändigvis inte var så stor.  

 

Därtill anser jag att det även kan tänkas ha en betydelse att intervjuerna var 

tvungna att göras på distans, dels för att den fysiska kontakten faller bort men 

även i och med att ljudkvaliteten och uppkopplingens stabilitet kan inverka. Jag 

reflekterade över intervjuandet under hela processen och kunde med hjälp av det 

utveckla min teknik längs med studiens gång. Jag nämnde även i början på in-

tervjun hur upplägget kommer att se ut, att första delen av frågorna mera berör 

smidigheten vid övergången och andra delen samarbete vid övergången, men 

att det är fritt fram att lyfta fram även andra teman som känns viktiga. Dock fun-

derar jag om denna beskrivningen eventuellt styrde informanterna och deras 

svar, men å andra sidan hjälpte det möjligtvis att hålla intervjun på rätt spår, vilket 

är önskvärt.  
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En del av intervjufrågorna kunde eventuellt ha varit ännu tydligare. Genom en 

mera specificerande fråga skulle jag eventuellt ha fått en bättre bild av hur spe-

ciallärarnas roll har sett ut eller skiljt sig under coronapandemin. Detta förblev nu 

något oklart. I övrigt upplever jag att intervjufrågorna gav en bred bild av fenome-

net. Trots en gedigen bearbetning av frågorna på förhand, och reflektion i förhål-

lande till forskningsfrågorna och teorin, upplever jag dock att intervjuerna inte 

kanske generera så mycket oväntad information om just pandemiförhållandena. 

Snarare lyfter studien fram problematik som eventuellt accentuerades av pande-

min. Å andra sidan är det kanske ett resultat i sig, att så mycket inte ändå enligt 

lärarna har förändrats. Dock bör det tas i beaktande att en del av lärarna fick 

försöka återknyta till tankar och reflektioner de eventuellt hade haft för nästan två 

år sedan. Med andra ord kan relevant information ha kunnat gå miste på grund 

av tidsförloppet mellan övergången och intervjutillfället. Eventuellt kunde respon-

denterna ha fått frågorna på förhand, för att bättre kunna förbereda sig och åter-

kalla från minnet, men detta skulle i sin tur ha ändrat på strukturen och naturen 

av intervjun. Nu fick jag mera spontana svar på frågorna, med detta upplägg. En 

av respondenterna hade dock förberett sig genom att skriva ner punkter angå-

ende deras verksamhet.  

 

Dessa begränsningar kunde eventuellt påverka sanningshalten i studien och 

därmed ha en inverkan på tillförlitligheten. Det finns dock inget entydigt svar på 

vad som är sanning. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Begränsningarna kunde även 

innebära att någon annan möjligtvis med mera material och mera utrymme skulle 

komma fram till andra resultat, vilket inte är önskvärt. Tillräckligt med tid anses 

nämligen vara grundförutsättningen för en bra tillförlitlighet i en studie. Jag har 

ändå eftersträvat att vara transparent i mitt arbete, dock inte på bekostnad av 

informanternas igenkännbarhet, och andra har även fått ta del av processen, 

vilket i sin tur kan öka tillförlitligheten. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Jag har även 

varit mån om att beskriva hela forskningsprocessen så detaljerat som möjligt för 

att öka transparensen och tillförlitligheten (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Målet och syftet med studien var att undersöka hurdana uppfattningar lärare har 

om övergången från förskolan till skolan under covid-19 pandemin. Jag har dels 

varit intresserad av deras uppfattningar om hur smidig övergången har varit under 
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den här tiden, och om hur samarbetet har sett ut. Syftet har bibehållits genom 

hela processen anser jag och de uppställda målen har nåtts i den mån det har 

varit möjligt. Teorin har grundats på centrala element för forskningsfrågorna, som 

sedan i relation till det insamlade data har analyserats och några avgörande och 

avgränsade teman har identifierats som direkt besvarar frågorna. Givetvis 

begränsar ramen av en pro gradu- avhandling volymen av data och möjligheten 

att gå på djupet, men studien har dock anser jag ”undersökt det som den lovat 

undersöka”, i enlighet med Tuomi och Sarajärvis formulering (2018, egen 

översättning, sidnummer otillgängligt). Resultaten har även fått understöd av 

teorin och tidigare forskning, vilket tyder på att studiens syfte har bibehållits och 

att teorin och den tidigare forskningen har varit relevant för studien. Jag har även 

lyft fram en del motstridiga uppfattningar, för att visa på att jag inte har styrts av 

att enbart lyfta fram en viss sorts uppfattningar och därmed varit subjektiv. I 

frågan om studiens objektivitet, som är en del av tillförlitligheten, betonas 

nämligen vikten av forskarens opartiska förhållningssätt (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Inom kvalitativ forskning anses motstridiga resultat överlag vara 

betydelsefulla (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Tolkningar är inte nödvändigtvis heller replikerbara, då vi alla har olika 

utgångspunkter och uppfattningar som styr oss omedvetet. Genom min 

beskrivning av teori och val av att göra en abduktiv tematisk analys har jag dock 

ämnat att öppet visa min förförståelse och vilken roll den har haft i arbetet. Dock 

är det enligt Tuomi och Sarajärvi (2018) nästintill omöjligt att i en kvalitativ studie, 

som bygger på tolkningar, förhålla sig helt objektivt speciellt när man undersöker 

något som är relaterat till människor. Varierande åsikter framkommer dock i olika 

teorier. Utgångspunkten har därtill inte varit att det finns en objektiv sanning kring 

detta fenomen, utan att övergången kan ses på många olika sätt. Jag har i mån 

av möjlighet försökt åsidosätta mina personliga åsikter och tankar kring ämnet, 

men detta är även något som mänskligt nog kan ha en inverkan på objektiviteten 

och tillförlitligheten. Genom att vara medveten om och nämna dessa 

begränsningar kan dock tillförlitligheten i studien öka (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

Det går inte att generalisera resultateten i studien och det har inte heller varit 

syftet. Däremot lyfter studien fram olika perspektiv på fältet, gällande hur 
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coronapandemin har inverkat på övergången från förskolan till skolan. Vi har 

genom denna studie fått en förståelse för hur just dessa enskilda lärare i 

huvudstadsregionen har uppfattat övergången under pandemin. Genom att 

resonera kring resultaten i relation till teorin och till tidigare forskning, anses 

generaliserbarheten ändå få stöd (Svensson & Ahrne, 2015). Covid-19 pandemin 

har drabbat hela världen och kan således tänkas vara något som på ett eller 

annat sätt även har varit relevant på andra håll. Därtill är skolövergångar av olika 

slag centrala oberoende av skolsystem eller kommun. Dock har hanteringen av 

pandemin sett väldigt olika ut runtom i världen, vilket kan göra det svårt att 

jämföra till denna finländska kontext.   
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8 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hurdana uppfattningar lärare inom små-

barnspedagogik i förskolan och klasslärare har om förverkligandet av en smidig 

övergång från förskolan till skolan under covid-19 pandemin. Därtill var syftet att 

undersöka hur specifikt samarbetet har sett ut under pandemin. Intresset för att 

utföra en sådan här studie uppkom i och med att forskning (Karila, Lipponen & 

Pyhältö, 2013) visar på att övergången från förskolan till skolan är ett väldigt kri-

tiskt, viktigt och sårbart skede i barnets liv. Detta i kombination med att både 

vardagen utanför förskolan/skolan och i förskolan/skolan har varit utmanande och 

annorlunda på olika sätt för olika barn och familjer till följd av coronapandemin, 

gav en ny men aktuell synvinkel på övergången från förskolan till skolan värd att 

utforska vidare. Den utvecklingsekologiska teorin (Bronfenbrenner, 1996) gav 

även belägg för att den omgivande världen och miljön har en betydelse för det 

enskilda barnets upplevelser av övergången. De teman som har framtagits ge-

nom analysen visar på att faktorer och miljöer på olika nivåer i den ekologiska 

miljön (Bronfenbrenner, 1996) har haft en betydelse för övergången även under 

coronapandemin. Allt från det enskilda barnets kunskapsfärdigheter, samarbete 

och kommunikation mellan olika personer till pandemins osäkra natur, har präglat 

smidigheten vid övergången under denna tid på olika sätt.  

 

I resultaten framgår att det är speciellt samarbetet med barnen, kontakten med 

vårdnadshavarna och förberedelserna inför övergången/skolstarten som har lidit 

av coronapandemin. Den dagliga verksamheten har delvis varit begränsad, men 

eleverna och lärarna har ändå anpassat sig rätt så bra och försökt göra det bästa 

av situationen. En gemensam nämnare för dessa är delvis den fysiska kontakten. 

Att inte ha haft möjlighet att på samma sätt bekanta sig med skolans fysiska ut-

rymmen och personal ser jag som något betydelsefullt, med tanke på att tidigare 

forskning visar på att detta är en sak som uppskattas och anses viktigt av både 

barn och vårdnadshavare (Ahtola et al., 2012; Ahtola et al., 2019; Eskelä-Haapa-

nen et al., 2017) Bland annat Eskelä-Haapanen et al. (2017) konstaterar att det 

med tanke på de orostankar och rädslor som en del elever uttrycker gällande sina 
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uppfattningar om att börja skolan, vore ytterst viktigt att både familjerna och ele-

verna har möjlighet att bekanta sig med skolans verksamhet ordentligt innan skol-

start.  

 

Samarbete mellan förskolan och skolan lyfts fram som en viktig och central del 

för arbetet kring övergången. Samarbetet ses som något som ökar smidigheten. 

Det delvis begränsade samarbete till följd av coronapandemin kan med andra ord 

ha tänkas haft en negativ inverkan på smidigheten vid övergången. Man kan 

fråga sig ifall samarbetet lyfts fram som något betydelsefullt i och med att försko-

lans och nybörjarundervisningens samarbete är en ”obligatorisk” del i den finska 

skolan, eller ifall den skulle ses som lika värdefull trots det. Tidigare forskning 

visar på att mera systematiskt och målorienterat arbete kring detta samarbete, 

har positiva följder för relationen mellan förskolan och skolan (Boyle & Petriwskyj, 

2014). Trots att lärarna uppfattar att samarbetet mellan vuxna har fungerat rätt 

så bra under pandemin, tyder resultaten på att det finns rum för utveckling för att 

främja övergången ytterligare.  

 

Denna utveckling tar även en av lärarna fasta på då hen efterlyser mera ”peda-

gogiska diskussioner” personal emellan. Denna tanke anser jag börjar närma sig 

den dialogiska relationen som lyfts fram i den sektorsövergripande teorin (Boyle 

& Petriwskyj, 2014). Med tanke på tidigare forskning (Boyle & Petriwskyj, 2014; 

Nolan  et al., 2019) vore det ändamålsenligt att utveckla denna verksamhet ytter-

ligare för att få ut den fulla potentialen av det och stödja en fungerande, smidig 

och trygg övergång för det enskilda barnet. Det behövs planering och utveckling 

på administrativ och kommunal nivå, och mera resurser och tid för exempelvis 

pedagogiska diskussioner och samarbete kring läroplan/verksamhetsplan. Spe-

ciellt lärarna inom småbarnspedagogik i förskolan i denna studie efterlyser och 

önskar mera insikt i skolans verksamhet, för att främja deras verksamhet. Utgå-

ende från denna studie går det att konstatera att relationen främst har varit funkt-

ionell eller systemisk.  

 

Samarbetet har omfattats delvis av besök/bekantande, överföring av information 

och utgående från att det är del av den lokala läroplanen, det vill säga styrt upp-

ifrån, men man har inte desto mera arbetet kring en gemensam verksamhetsplan 
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eller haft möjligt att reflektera och diskutera. Man har sist och slutligen jobbat 

ändå rätt så mycket på egen hand, vilket delvis framgår i lärarnas uppfattningar 

om förskolans och skolans roller. Att man arbetar mera åtskilt lyfts även fram i 

den tidigare forskningen som något som delvis präglas av historian (Boyle & 

Petriwskyj, 2014; Nolan et al., 2019). Vilken inverkan coronapandemin har haft 

på de sektorsövergripande relationerna kan man spekulera kring. Eventuellt har 

fokus varit på de funktionella och systemiska i och med att man har försökt göra 

det man har ”måsta” göra trots begränsningarna. Exempelvis har samtal kring 

vissa elever ordnats, men verksamhet som skulle främja personalens samvaro 

och bidra till mera dialog har inte förverkligats. Läraren som efterlyser mera dialog 

lyfter även fram att det inte i och med pandemin har funnits möjlighet att förverk-

liga dessa utvecklingsidéer i denna riktning.       

 

De kunskapsskillnader vissa lärare försiktigt motiverar som en tänkbar följd av 

coronapandemin uppfattar jag som oroväckande, med tanke på de resultat man 

nyligen har fått gällande läget inför skolstart (Nationella centret för utbildningsut-

värdering, 2020). Ökande kunskapsskillnader har gått att påvisa redan innan 

pandemin och enligt denna studie kunde de tänkas fortsätta öka till följd av pan-

demin. De är även de elever som redan färdigt är i en sårbar situation vars över-

gång även troligtvis påverkas allt mera (Noltemeyer & Bush 2013, refererad i 

Kumpulainen & Theron, 2019, s.80; Peters, 2010 refererad i Kumpulainen & The-

ron, 2019, s.80).  

 

Betydelsen av att vara fysiskt nära belägna lyfts fram av lärarna i flera kontexter. 

Det lyfts fram som något som gör samarbetet lättare och smidigare och också 

övergången lättare för barnen. Dess betydelse belyses bland annat i den bemär-

kelsen att eleverna trots coronapandemin och de begränsade bekantningsmöj-

ligheterna ändå hade en viss uppfattning om skolan just tack vare att förskolan 

och skolan är så nära belägna. Utifrån det här kan man spekulera, ifall det vore 

ändamålsenligt att reflektera kring hur nya skolhus byggs eller hur planeringen 

av placering av verksamhet går till väga för att främja övergången. 
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Resultaten är betydelsefulla för många olika parter som på ett eller annat sätt har 

en viktig roll för barnet vid övergången. För lärare anser jag det vara dels värde-

fullt att förstå hurdana förutsättningar dessa elever har och har haft, men att 

också förstå att man trots utmaningar kan eller ha lyckats på alternativa sätt kom-

pensera de minskade möjligheterna av exempelvis vårdnadshavarkontakt och 

samarbete med barnen. Av denna studie framgår att trots en del utmaningar har 

man försökt göra det bästa av situationen och att viljan att få det att fungera på 

något sätt har funnits. Detta ska lärarna vara stolta över och minnas som något 

positivt i en högst troligt rätt så utmanande och stressig tid.  

 

För ledningen och kommunen är det i sin tur betydelsefullt att förstå vilken roll de 

har för att förverkliga en smidig övergång, speciellt under en tid som coro-

napandemin. Att arbete måste ske på flera nivåer för att främja övergången får 

även understöd av tidigare forskning (Ahtola et al., 2012). Därtill får de genom 

studien en inblick i vad lärarna värdesätter vid övergången och kan eventuellt se 

över var det skulle behövas mera insatser och resurser, för att säkerställa smidiga 

övergångar i framtiden. Därtill får de en uppfattning om vad som kan tänkas be-

hövas för att stödja de elever och lärare som har påverkats av pandemin. Vård-

nadshavarna får i sin tur en förståelse för hur förskolan och skolan har försökt 

stödja deras barns även under pandemin. De får dessutom bekräftat att deras 

roll är oerhört viktigt, vilket också understöds av tidigare forskning (Correia & Mar-

ques-Pinto, 2019; Docket & Perry, 2004; Pirskanen et al., 2019), och att de be-

gränsade möjligheterna till kontakt har uppmärksammats av de flesta lärare.  

 

I denna studie har jag valt att fokusera på lärarnas uppfattningar om övergången. 

Med tanke på vidareforskning anser jag att det vore både intressant och värdefullt 

att även höra vårdnadshavarnas uppfattningar och erfarenheter kring över-

gången under denna tid, speciellt med tanke på att tidigare forskning (Ahtola et 

al., 2019; Correia & Marques-Pinto, 2016; Docket & Perry, 2004; Wong, 2015) 

visar på att lärarna och vårdnadshavarna kan ha olika (men också lika) uppfatt-

ningar om övergången. Säkerligen finns de vårdnadshavare som har erfaren-

heter av övergångar både under pandemi och icke-pandemitider, och de kunde 

således ge en ytterligare inblick i de eventuella skillnader eller utmaningar som 

funnits.  Att följa med den/de årskurser som inlett skolan under coronapandemin 
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vore även anser jag värdefullt. Dels i och med de kunskapsskillnader som lärarna 

i denna studie lyfter fram, men även med avseende på barnens välmående och 

specifikt psykiska välmående, som i sin tur har belyst överlag i media under pan-

demin (se exempelvis Mannerheims Barnskyddsförbund, 2020). Vad görs exem-

pelvis nu, eller vid ett senare skede för att stödja dessa elever? Vilka effekter av 

coronapandemin har man börjat lägga märke till efter en längre tid? Med tanke 

på denna studies begränsningar vore det även intressant att utföra en liknande 

studie, men med ett mera mångsidigt sampel. Skulle det exempelvis gå att se 

skillnader i lärarnas uppfattningar om övergången beroende på fysisk placering, 

eller mängd arbetserfarenhet? Tidigare forskning (Ahtola et al., 2012) visar på att 

exempelvis lärarnas arbetserfarenhet inte har en betydelse för i vilken grad man 

ägnar sig åt olika verksamheter i syfte att underlätta övergången, men kunde en 

pandemi ha en inverkan? 

 

Som bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund (2020) lyfter fram vet vi inte 

ännu de verkliga konsekvenserna av coronapandemin. Genom studien har vi 

dock fått ett ytskrap av och inblick i pandemins verkliga och potentiella följder. De 

teman som genom analysen har framtagits som centrala för forskningsfrågorna 

bekräftar anser jag det utvecklingsekologiska perspektivet som man numera har 

kring övergången (Bronfenbrenner, 1996). Det är inte enbart det enskilda barnet 

som har en betydelse för hur väl och smidigt övergången sker. Allt hänger inte 

heller på den enskilda läraren, eller relationen mellan den enskilda läraren och 

eleven. I denna studie lyftes vårdnadshavare, förskole-/skolverksamheten, sam-

arbetet mellan förskolan och skolan och ledningen i skolan och förskolan, fram 

som betydelsefulla faktorer för övergången. Att det är arbete på flera plan som 

krävs för en lyckad övergång har eventuellt synliggjorts allt tydligare under coro-

napandemin, då dessa strukturer på olika sätt har begränsats och utmanats.  

  



 

75 
 

Källor 
Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I 

G. Ahrne & P. Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder (Upplaga 

2.) (s.8–15). Stockholm: Liber.  

Ahtola, A., Poikonen, P.-L., Kontoniemi, M., Niemi, P. & Nurmi, J.-E. (2012). Suc-

cessful handling of entrance to formal schooling: Transition practices as a 

local innovation. International Journal of Transitions in Childhood, 5(1), 3–

21.  

Ahtola, A. Björn, P., Turunen, T., Poikonen, P-L., Kontoniemi, M., Lerkkanen M-

K. & Nurmi, J-K. (2016). The Concordance between Teacher’s and Par-

ent’s Perceptions of School Transition Practice: A Solid Base for the Fu-

ture. Scandinavian Journal of Educational Research, 60:2, 168–181, DOI: 

10.1080/00313831.2014.996598 

Boyle, T. & Petriwskyj, A. (2014). Transitions to school: reframing professional

  relationships. Early Years, 34:4, 392–404, DOI: 

 10.1080/09575146.2014.953042  

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualita-

tive Research in Psychology 2006; 3: 77/101. 77–101. 

10.1191/1478088706qp063oa 

Bronfenbrenner, U. (1996). The ecology of human development : experiments by 

nature and design. Harvard University Press. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (Andra upplagan.). Malmö: 

Liber AB. 

Correia, K. & Marques-Pinto, A. (2016). Adaptation in the transition to school: 

perspectives of parents, preschool and primary school teachers. Educa-

tional Research, 58:3, 247–264, DOI: 10.1080/00131881.2016.1200255  

Dockett, S. & Perry, B. (2004). What makes a successful transition to school? 

Views of Australian parents and teachers. International Journal of Early 

Years Education, Vol.12, No. 3, 207–230, DOI: 

10.1080/0966976042000268690  



 

76 
 

Egan, S. M., Pope, J. Moloney, M., Hoyne, C. & Beatty, C. (2021). Missing early 

education and care during the pandemic: The socio-emotional impact of 

the Covid-19 crisis on young children. Early Childhood Education Journal, 

49:925–934 https://doi.org/10.1007/s10643-021-01193-2  

Eskelä-Haapanen, S., Lerkkanen, M-K., Rasku-Puttonen, H. & Poikkeus, A-M. 

(2017) Children’s beliefs concerning school transition. Early Child Devel-

opment and Care, 187:9, 1446–1459, DOI: 

10.1080/03004430.2016.1177041  

Forskningsetiska delegationen. (2012). God vetenskaplig praxis och 

handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland: 

forskningsetiska delegationens anvisningar 2012. Helsinki: 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 

Forskningsetiska delegationen. (2019). Etiska principer för humanforskning och 

etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland: Forskningsetiska 

delegationens anvisningar. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja, 

3. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 

GFL. (2014). Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014. Helsingfors: 

Utbildningsstyrelsen. 

Helsingfors stad. (2020a). Koronarajoitusten vaiheittainen purkaminen alkaa 

Helsingissä. Läst 06.11.2021 https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkans-

lia/koronarajoitusten-vaiheittainen-purkaminen-alkaa  

Helsingfors stad. (2020b). Pääkaupunkiseudulla suositellaan kasvomaskin käyt-

töä peruskoulujen henkilöstölle. Läst 06.11.2021 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/paakaupunkiseudulla-

suositellaan-kasvomaskin-kayttoa-peruskoulujen-henkilostolle  

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. (2020). 38 tarinaa 

etäopetuksesta Helsingissä. Läst 06.11.2021 https://www.hel.fi/static/liit-

teet-2019/KasKo/popa/38_tarinaa_etaopetuksesta_web.pdf 

Hem och Skola. (2020). Coronatider. Läst 18.12.2020. https://www.he-

mochskola.fi/foralder/coronatider/  



 

77 
 

Karila, K., Lipponen, L. & Pyhältö, K. (2013). Yhteenvetoa: Siirtymät varhaiskas-

vatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen haasteena. I K. Karila, L. Lip-

ponen & K. Pyhältö (red.), Päiväkodista peruskouluun - Siirtymät varhais-

kasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla (s.51–54). Raportit ja sel-

vitykset 2013: 17. Opetushallitus ja tekijät. 

Kumpulainen, K. & Theron, L. (2019). Researching Resilience Processes in Chil-

dren’s Everyday Lives during Transitioning to School: A Dialogic Ap-

proach. I D. Whitebread, V. Grau,  K. Kumpulainen, M. McClelland, N. 

Perry & D. Dino-Pasternak (red.),  The SAGE handbook of developmental 

psychology and early childhood education (s.80–94) . SAGE Publications.  

LPG. (2014). Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014. 

Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.  

Mannerheims Barnskyddsförbund. (2020).  Koronaepidemian vaikutukset lasten 

ja nuorten hyvinvointiin sekä kriisin jälkihoito sekä lastensuojelun tilanne. 

Läst 11.12.2020. https://www.mll.fi/koronaepidemian-vaikutukset-lasten-

ja-nuorten-hyvinvointiin-seka-kriisin-jalkihoito-seka-lastensuojelun-

tilanne/  

Nationella centret för utbildningsutvärdering. (2020). Poikkeuksellisten 

opetusjärjestelyiden arvioinnin tulokset. Läst 15.12.2020. 

https://karvi.fi/app/uploads/2020/12/Poikkeustilanteen-vaikutusten-

arviointi-tulokset.pdf  

Nolan, A., Kilderry, A. & Chu, C. (2019). Cross-sectoral professional relationships 

and transition to school: an Australian study. Early Years, 476–490 DOI: 

10.1080/09575146.2019.1617250  

Undervisnings- och kulturministeriet. (2021). Institutet för hälsa och välfärds och 

undervisnings och kulturministeriets rekommendation till anordnare av 

utbildning och småbarnspedagogik under coronavirusepidemin, 

12.10.2021. Läst 06.11.2021. 

https://okm.fi/documents/1410845/65547850/THL+UKM+rekommendatio

n+till+anordnare+av+utbildning+och+sm%C3%A5barnspedagogik+12.10

.2021.pdf/63b46588-e78e-2c91-ec49-

948f66afe401/THL+UKM+rekommendation+till+anordnare+av+utbildning



 

78 
 

+och+sm%C3%A5barnspedagogik+12.10.2021.pdf?version=1.1&t=1634

025987715 

Utbildningsstyrelsen. (2020a). Koronatilanne vaihtelee alueittain: poikkeukselli-

siin opetuksen järjestämistapoihin on vaihtoehtoja. Läst 06.11.2021 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronatilanne-vaihtelee-alueittain-

poikkeuksellisiin-opetuksen-jarjestamistapoihin  

Utbildningsstyrelsen. (2020b). Tukimateriaali perusopetuksen järjestämiseksi ko-

ronatilanteessa on päivitetty kevätlukukaudelle. Läst 06.11.2021 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/tukimateriaali-perusopetuksen-

jarjestamiseksi-koronatilanteessa-paivitetty  

Utbildningsstyrelsen. (2020c). Koronavirusepidemiasta johtuvia rajoituksia ja 

poikkeusjärjestelyitä puretaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuk-

sessa. 14.5.2020 lukien https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/koronavirusepi-

demiasta-johtuvia-rajoituksia-ja-poikkeusjarjestelyita-puretaan  

Utbildningsstyrelsen. (2021a). Opetushallituksen materiaalit tukevat koronatilan-

teessa myös syyslukukaudella 2021.  Läst 06.11.2021. 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/opetushallituksen-materiaalit-tukevat-

koronatilanteessa-myos-syyslukukaudella-2021 

Utbildningsstyrelsen. (2021b). Tartuntatautilain muutoksen tuomat velvoitteet on 

päivitetty tukimateriaaleihimme. Läst 06.11.2021 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/tartuntatautilain-muutoksen-tuomat-

velvoitteet-paivitetty-tukimateriaaleihimme  

Utbildningsstyrelsen. (2021c). Esiopetuksen järjestäminen ja koronatilanteesta 

palautuminen. 1.8.2021 alkaen. Läst 06.11.2021 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-jarjestaminen-ja-

koronatilanteesta-palautuminen-182021-alkaen  

Utbildningsstyrelsen. (2020d). Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen pe-

rusopetuksessa. 1.8.2021 alkaen Läst 06.11.2021 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-

jatkumiseen-perusopetuksessa-182021-alkaen  



 

79 
 

Utbildningsstyrelsen. (2021e). Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen esi-

opetuksessa. 1.8.2021 alkaen Läst 06.11.2021  https://www.oph.fi/fi/va-

rautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-182021-alkaen-esiopetuksessa  

Utbildningsstyrelsen. (2021f). Usein kysyttä - Miten perusopetuksen liikuntatun-

nit järjestetään koronatilanteessa?. Läst 06.11.2021 

https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/miten-perusopetuksen-liikuntatunnit-

jarjestetaan-koronatilanteessa  

Pirskanen, H., Jokinen, K., Karhinen-Soppi, A., Marianne Notko, M., Lämsä, T., 

Otani, M., Meil, G., Romero-Balsas, P. & Rogero-García, J. (2019). Chil-

dren’s Emotions in Educational Settings: Teacher Perceptions from Aus-

tralia, China, Finland, Japan and Spain. Early Childhood Education Jour-

nal, 47, 417–426 . https://doi.org/10.1007/s10643-019-00944-6  

Rosa, E.M. & Tudge, J. (2013). Urie Bronfenbrenner's Theory of Human Devel-

opment: Its Evolution From Ecology to Bioecology. Journal of Family The-

ory & Review (s. 243–258). DOI:10.1111/jftr.12022 

Social- och hälsovårdsministeriet. (2015). Förskoleundervisningen blir 

obligatorisk från och med den 1 augusti. Läst 23.10.2021 https://stm.fi/sv/-

/1410845/esiopetuksesta-velvoittavaa-1-8-alkaen  

Svensson, P. & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I 

G. Ahrne & P. Svensson (red.), Handbok i kvalitativa metoder (Upplaga 

2.) (s.17–31). Stockholm: Liber.  

Swanson, D.P., Spencer, M. B., Harpalani, V., Dupree, D., Noll, E., Ginzburg, S. 

& Seaton, G. (2003). Psychosocial Development in Racially and Ethnically 

Diverse Youth: Conceptual and Methodological Challenges in the 21st 

Century. Development and psychopathology, 15. 743–71. DOI: 

10.1017/S0954579403000361. 

Tudge, J.R.H.,  Navarro, J.L., Merçon-Vargas, E.A. & Payir, A. (2021). The prom-

ise and the practice of early childhood educare in the writings of Urie Bron-

fenbrenner. Early Child Development and Care, 191:7–8, 1079–1088, 

DOI: 10.1080/03004430.2020.1844193  



 

80 
 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. (Ny 

upplaga.) Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.  

Wong, M. (2015) Voices of children, parents and teachers: how children cope 

with stress during school transition. Early Child Development and Care, 

185:4, 658–678, DOI: 10.1080/03004430.2014.948872  

 

  



 

81 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Informationsbrev till deltagarna 
Hej på dig som är intresserad av att delta i min pro gradu - avhandling!  
Jag är Frida Rostedt, magisterstuderande inom klasslärarutbildningen vid 
pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Min handledare vid 
universitetet är professor Erika Löfström.  
 
De senaste läsåren har på många sätt kommit att vara både annorlunda och 
krävande på grund av covid-19 pandemin. Bland annat har två årskullar inlett sin 
skolkarriär under denna märkliga och utmanande tid. Därför är jag intresserad av 
att i min avhandling ta reda på hur pandemin möjligtvis har inverkat på 
övergången från förskolan till skolan, som är ett viktigt skede i barnets liv. Syftet 
med studien är att undersöka förskole- och klasslärares erfarenheter och 
uppfattningar av att arbeta för en så trygg och smidig övergång som möjligt under 
pandemin. Orsaken till varför jag anser att dessa frågor och detta tema är viktigt 
att undersöka, är bland annat för att kunna förbereda lärare och skolor för 
liknande situationer i framtiden. Därtill hoppas jag att den information och 
kunskap som studien skulle generera, fram för allt kan bidra till en ökad och 
fördjupad förståelse av vilken inverkan pandemin har haft på elevers övergång 
från förskola till skola och lärarnas arbetsvardag i relation till detta.  
 
Insamlingen av data kommer att ske via individuella intervjuer, antingen på plats 
eller på distans (via Zoom). Detta får du bestämma själv. Längden av intervjun 
kommer att vara ca. 45-60 minuter och ske en gång. Planen är att kunna börja 
med intervjuerna i januari/februari. 
 
Jag är intresserad av att intervjua dig som är behörig och som har jobbat i 
(kommun X) som: 

• förskollärare läsåret 2019-2020 eller 2020-2021 
• klasslärare i åk 1 läsåret 2020-2021 eller 2021-2022 

 
Deltagandet i studien är frivilligt och du får när som helst avbryta din medverkan 
utan några som helst konsekvenser. Du behöver inte ha någon orsak till 
avbrytandet. Vid anmälan av intresse förbinder du dig med andra ord inte. Du har 
under hela processen rätt att be om mera information om undersökningen, och 
jag uppmuntrar till att göra det vid minsta lilla fundering. Mina och min 
handledares kontaktuppgifter hittar du nedan. Innan inledandet av intervjuerna 
kommer du att få möjlighet att ge ditt informerade samtycke och ta del av ett 
dataskyddsmeddelande.  
 
För att kunna förverkliga denna studie har jag ansökt/kommer jag att ansöka om 
forskningstillstånd av den kommun du arbetar i och fått/får det godkänt. Intervjun 
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du deltar i kommer att spelas in på två apparater. Efteråt kommer den att 
transkriberas av mig själv. I ljudfilerna eller i transkriberingen kommer ditt riktiga 
namn inte att framkomma. Data kommer att behandlas enbart av mig och 
eventuellt vid behov av min handledare. Data kommer att lagras i O365:s 
molntjänst, som enbart jag har åtkomst till med en lösenkod. Så fort intervjuerna 
är transkriberade kommer ljudfilerna att raderas. I avhandlingen kommer det inte 
att framgå i vilken specifik kommun i huvudstadsregionen eller i vilken specifik 
skola materialet har samlats in. Data kommer överlag att anonynimiseras, så att 
det inte går att härleda vem som har deltagit. Det insamlade data kommer att 
lagras tills avhandlingen är godkänt, och förstöras efter det.  Data kommer inte 
att tilldelas någon tredje part. Den slutliga avhandlingen kommer att gå att läsa 
på Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv (Helda). 
 
Tack redan på förhand! 
Med vänlig hälsning, 
Frida  
 
 
Kontaktuppgifter 
 
Frida Rostedt    Erika Löfström (handledare) 
frida.rostedt@helsinki.fi    erika.lofstrom@helsinki.fi   
tfn: X 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett för deltagande i intervju 
Jag samtycker till deltagande i intervju inom ramen för studien Lärares uppfatt-
ningar om etableringen av en trygg övergång från förskola till skola under covid-
19 pandemin. Jag är medveten om att syftet med studien är att undersöka 
förskole- och klasslärares erfarenheter av att arbeta för en så trygg övergång som 
möjligt under covid-19 pandemin. Jag är medveten om att jag har rätt att få 
tillräckligt med information om undersökningen, för att kunna ge mitt informerade 
samtycke. Jag är även medveten om att deltagandet i undersökningen är frivilligt, 
och går att avbryta när som helst utan att ange orsak eller att det leder till negativa 
följder för mig. Det är möjligt att avbryta samtycket fram tills anonymiseringen av 
data har skett, efter det kan inte forskaren garantera att det går att förverkliga. 
Ifall jag väljer att avbryta mitt deltagande, innebär det att mina uppgifter ej får 
användas i studien och bör förstöras.  
 
Insamlingen av data kommer att ske genom individuella intervjuer på ca. 45-60 
minuter, som bandas in på två skilda apparater. Data kommer att behandlas 
enbart av forskaren och vid behov av hens handledare. Data kommer att lagras i 
O365:s molntjänst, som enbart forskaren har åtkomst till med en lösenkod. Så 
fort intervjuerna är transkriberade kommer ljudfilerna att raderas. I avhandlingen 
kommer det inte framgå i vilken specifik kommun i huvudstadsregionen eller i 
vilken specifik skola materialet har samlats in. Data kommer att anonynimiseras, 
så att det inte går att härleda vem som har deltagit. Det insamlade data kommer 
att lagras tills avhandlingen är godkänd, och förstöras efter det.  Data kommer 
inte att tilldelas någon tredje part. Den slutliga avhandlingen kommer att gå att 
läsa på Helsingfors universitets digitala publikationsarkiv (Helda).   
 
 
 
 
____________________ __________________________________________ 
Plats och datum  Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
  
INTERVJUGUIDE 18.1.2022 
 
Bakgrundsinformation (bandas ej in) 
 

1. Vad är du utbildad till? 

2. Hur många år har du jobbat som lärare inom sbp i förskolan/klasslärare? 

3. Är din förskola/skola i anslutning till en grundskola/förskola? 

4. Hur många klasser av ettor har du tagit emot?/ Hur många förskolegrup-

per har du gett över? 

5. Hur har din arbetssituation sett ut under de tre senaste läsåren? Berätta 

kort. 

 

Om att arbeta för en smidig övergång 
6. Vad anser du vara det viktigaste vid övergången från förskolan till sko-

lan? 

a. Vad anser du vara viktigt nu under pandemin? 

7. Hur skulle du beskriva en smidig övergång från förskolan till skolan? 

a. Vad tycker du att gör övergången smidig? 

b. Hur har du jobbat för att förverkliga det nu under pandemin? Har 

du kunnat jobba som du har önskat? 

8. Vad ser du som den största skillnaden i ditt arbete nu under pandemin 

jämfört med tidigare år, med tanke på övergången? (För de som har varit 

med om det flera gånger, modifierad för andra) 

a. Vad upplever du att utmaningarna har varit? 

9. Hur uppfattar du att möjligheterna att göra vårdnadshavarna delaktiga 

har varit under pandemin? 

a. Hur har du gjort vårdnadshavarna/familjerna delaktiga under pan-

demin? 

10. Hur tror du att eleverna/barnen har upplevt övergången från förskolan till 

skolan nu under pandemin jämfört med tidigare år?  

a. Vad tror du att eleverna/barnen uppskattar mest vid övergången? 

Varför? 
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11. Hur upplever du att inverkan av pandemin har märkts på barnen/ele-

verna? 

 

Om samarbete och stöd 
12. Hur samarbetar du med förskolan/skolan för att göra övergången smi-

dig? 

a. Vem samarbetar du med? Är det oftast samma personer? 

b. Vad brukar ni göra när ni samarbetar? Vad samarbetar ni kring? 

Vad diskuterar ni? 

13. Hur har samarbetet sett ut nu under pandemin?  

a. Hur har det skiljt sig? (För de som har varit med om det flera 

gånger, modifierad för andra) 

b. Vad upplever du att utmaningarna har varit? 

14. Hur ser du på förskolans respektive skolans roll vid övergången under 

pandemin?  

a. Har den skiljt sig från tidigare? (För de som har varit med om det 

flera gånger, modifierad för andra) 

15. Hurudant stöd upplever du att du får i processen att ta emot en ny 

klass/ge över en grupp? 

a. Vem stöder? 

16. Har stödet i övergångsprocessen sett lika ut nu som före pandemin? 

a. Upplever du att stödet har varit tillräckligt? (Motivera.) Är det något 

som har saknas? 

 

Avslutande frågor 
17. Vad skulle DU vilja ändra på med tanke på övergången från förskolan till 

skola? 

a. Är det något som du har upplevt speciellt nu under pandemin? 

18. Något du kommer att tänka på som du skulle vilja dela med dig av ännu? 
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Bilaga 4. Transkriptionsnyckel 
 
TRANSKRIPTIOSNYCKEL 
 

(...):   Jag har tagit bort text. 

(x):   Det går inte att tyda vad som sägs.  

(paus): Informanten tar en märkbar paus i sitt berättande. 

(text):  Jag har fyllt i med egen text/kommentar för att beskriva. 



 

 
 

 


