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Sammanfattning		
Syftet med studien var att nå kunskap om faktorer som möjliggör en lyckad övergångsprocess 
för barn och elever. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att fånga tankar och 
erfarenheter hos pedagoger verksamma i förskola och förskoleklass. Svar söktes om hur 
samverkan mellan förskola och förskoleklass skildras, vilka framgångsfaktorer och hinder 
som beskrivs samt på vilket sätt pedagoger i förskola och förskoleklass arbetar för att skapa 
kontinuitet och progression för barnen i övergångsprocessen. Helhetsperspektivet i 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, där barnets utveckling sätts i relation till den 
omgivande miljön, har varit en utgångspunkt för tolkning och analys av studiens resultat. 
Resultatet visade, i flera verksamheter, på brister i samverkan och samsyn mellan förskola och 
förskoleklass och flera pedagoger uttryckte ett behov av mer ledningsstöd och utveckling. 
Resultatet visade också att handlingsplaner för övergångar inte alltid används samt att 
kommunikation i övergångsprocessen många gånger är bristfällig, dels mellan pedagoger i 
förskola och förskoleklass, dels mellan ledning för förskola och skola och dessutom mellan 
Barnhälsan i förskolan och Elevhälsan i skolan. I studien framgick att pedagoger i förskola 
och förskoleklass ger uttryck för liknande beskrivningar av vad som möjliggör en lyckad 
övergångsprocess, exempelvis trygghet och goda relationer. Som hinder i övergångsprocessen 
lyfter pedagoger i förskolan brister i samsyn och kommunikation, medan pedagogerna i 
förskoleklass framhäver sekretessbestämmelser som försvårande. Brister framkom även i 
uppföljning och utvärdering av övergångsprocessen samt i återkoppling mellan verksamheter 
och mellan ledning och personal. Dessa brister kan innebära diskontinuitet och avstannad 
progression för det enskilda barnet. En slutsats av studien var att insatser behövs på flera 
nivåer för ökade möjligheter till en lyckad övergångsprocess. På samhällsnivå kan 
styrdokumentens mål behöva konkretiseras för att tydliggöra processen och på kommunnivå 
kan övergripande planer och dokument utgöra ett stöd. En annan slutsats gällde vikten av att 
utveckla samverkan och kommunikation mellan berörda parter för att, genom samordning av 
stöd och interaktioner, bidra till en lyckad övergång för alla barn, inte minst de barn som är i 
behov av särskilt stöd i övergångsprocessen. 
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Definition	av	centrala	begrepp	
Under denna rubrik beskrivs relevanta begrepp som används i studien. 

Barn	och	elever		
I denna uppsats benämns, i enlighet med Skollagen (SFS 2010:800), barn i förskolan som 
barn och förskoleklassens barn som elever. 	

Barnhälsa	och	Elevhälsa	
I studien används begreppen central Elevhälsa om de kommunövergripande resurser som 
riktas mot elever i skolan och central Barnhälsa om de kommunövergripande resurser som 
riktas mot barn i förskolan. Begreppet lokal Barnhälsa eller lokal Elevhälsa används i de fall 
det finns sådana kompetenser på den enskilda förskolan eller skolan. 	

Kontinuitet	och	progression	
Kontinuitet och progression är två begrepp som förekommer i styrdokument för förskola och 
skola. Med kontinuitet åsyftas i studien ett oavbrutet sammanhang för varje barn och med 
progression en framåtskridande utveckling i lärandet.  

Pedagoger	
I förskola och förskoleklass arbetar flera olika yrkeskategorier, som exempelvis förskollärare, 
barnskötare, tidigarelärare och fritidspedagoger. I studien benämns samtliga informanter som 
pedagoger i förskola och förskoleklass. 

Samverkan	och	samarbete	
Socialstyrelsen (2017) definierar samverkan som ett ”övergripande gemensamt handlande på 
organisatoriskt plan för ett visst syfte.” I denna studie avser samverkan de planer, 
överenskommelser och den organisation som finns mellan de olika skolformerna. Samarbete 
definieras som ett ”gemensamt bedrivet arbete som gäller en avgränsad uppgift” 
(Socialstyrelsen, 2017) och i studien avser samarbete det gemensamma arbete som bedrivs 
mellan skolformerna mot ett gemensamt mål.  
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Inledning	
Övergångar, översatt från det engelska ordet transitions, är ett begrepp som används inom 
utbildningssammanhang vid byte av verksamhet eller vid en flytt mellan olika miljöer 
(Fabian, 2007). Övergången beskrivs av Hilary Fabian som en process, vilken påbörjas någon 
gång under exempelvis förskoletiden och avslutas när barnet känner sig bekant och 
hemmahörande i den nya miljön i förskoleklassen och skolan. Den här studien behandlar 
övergången mellan förskola och förskoleklass och den process som sker över tid då barn byter 
roller och miljöer, från barn till elever och från förskolemiljö till skolmiljö. Vid övergången 
mellan förskola och förskoleklass ställs barn och elever inför nya utmaningar. Processen blir 
en upplevelse som oftast bidrar till inkludering och delaktighet, men som i mindre lyckade fall 
också kan leda till exkludering (Sandberg, 2012). 	

Forskning visar på vikten av samverkan och samarbete vid övergångsprocesser för att skapa 
kontinuitet i barns och elevers utveckling och lärande (Ackesjö, 2016; OECD, 2017). Särskilt 
viktiga är dessa funktioner när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Detta för att alla barn 
ska få likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande samt för ett eventuellt fortsatt behov 
av stöd och anpassningar före, under och efter övergången (Skolverket, 2014a; SOU 
2010:95). Det finns, enligt Helena Ackesjö (2014), en brist på forskning angående de 
överlämningar som görs mellan pedagoger i olika skolformer och på vilka sätt dessa 
samarbetar för att skapa kontinuitet i undervisningen. Viss forskning visar ändå att pedagoger 
i olika skolformer upplever samarbete som sällan förekommande och att den främsta 
anledningen är brist på tid och organisation (Fast, 2007). Där samarbetet brister, i övergången 
mellan förskola och skola, finns risk för obalans i förväntningar och utmaningar för barnen 
(Peters, 2010). Bristande samarbete kan, enligt Sally Peters leda till misslyckanden och, enligt 
Gunilla Sandberg (2012), till en negativ utvecklingsspiral vid elevens fortsatta skolgång. 
Pedagogers avsaknad av insyn i varandras verksamheter kan också innebära att barn och 
elever får upprepa redan inlärd kunskap och därmed riskeras en stagnation och utebliven 
progression i deras utveckling (Fast, 2007). 	

Enligt Skolverket (2014b) handlar samverkan vid övergångar mellan skolformer om att 
relevant information lämnas av en verksamhet samt tas emot och används aktivt av en annan. 
Förskola och skola behöver förbereda dessa övergångar så att pedagoger kan lämna över och 
möta alla barn och elever utifrån deras olika förutsättningar (Skolverket, 2016; Skolverket, 
2017a). I övergångsprocessen utmanas barn på sin väg mot att bli elever, men utmaningar i 
övergångsprocessen kan också upplevas av pedagoger i de olika skolformerna. Samverkan 
mellan skolformer kan försvåras av att tid inte avsätts till pedagogiska diskussioner, utbyte av 
erfarenheter, planering, reflektion och uppföljning (Ackesjö, 2010).  

I den här studien har vi valt att fokusera på den samverkan som uppges förekomma eller 
saknas mellan pedagoger verksamma i förskola och pedagoger verksamma i förskoleklass. 
Som blivande specialpedagoger, med bakgrund i förskola respektive skola, kan denna 
kunskap tydliggöra det blivande uppdraget då specialpedagogen, enligt examensordningen, 
ska ha förmåga att ”analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att 
undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (SFS 2007:638, s. 5). Kunskap om 
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pedagogers erfarenheter angående övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass kan 
dessutom utgöra ytterligare ett bidrag till den kunskap som finns hos redan verksamma 
specialpedagoger samt till ledning för förskolor och skolor. I ett stödmaterial, framtaget av 
Skolverket (2014b) lyfts specialpedagogen också fram som en möjlig samordnare vid 
övergångar med dennes övergripande synsätt på stödbehov och rådgörande funktion gentemot 
pedagogerna angående extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 2014b).	

Efter Utbildningsutskottets betänkande (UbU7 2017:18) har riksdagen beslutat att 
förskoleklassen från och med nästa år blir obligatorisk, vilket innebär att landets sexåringar, 
höstterminen 2018, påbörjar en tioårig grundskoleutbildning. Att förskoleklassen blir 
obligatorisk utgör ingen skillnad i denna studie, då den kontextuella övergången mellan 
förskola och skola kvarstår. Frågan är vilka insatser som krävs för att en övergångsprocess ska 
bli framgångsrik och på vilka nivåer insatser fordras?	
	

Syfte	
Studien avser att belysa vilka erfarenheter som pedagoger i förskola och förskoleklass har om 
övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass, med syftet att nå kunskap om faktorer 
som möjliggör en lyckad övergångsprocess för barn och elever. 

Forskningsfrågor	
På vilka sätt beskriver pedagoger i förskola och förskoleklass den samverkan som sker mellan 
deras respektive skolformer?	

Vilka framgångsfaktorer och hinder beskriver pedagoger i förskola och förskoleklass när det 
gäller övergångsprocessen mellan deras respektive skolformer?	

På vilka sätt beskriver pedagoger i förskola och förskoleklass hur de arbetar för att skapa 
kontinuitet och progression i övergångsprocessen? 	

Bakgrund	
I följande avsnitt ges en bakgrundsöversikt till de områden som utgör underlag för studien.  
Avsnittet innehåller en beskrivning av förskoleklassens position mellan förskola och skola, 
uppdraget i övergångsprocessen mellan skolformerna samt på vilka sätt barn i behov av 
särskilt stöd ska uppmärksammas. 	

Förskolan,	skolan	och	förskoleklassen		
Efter ett politiskt beslut 1996 avgjordes det att förskolan skulle integreras med skolan för att 
minska klyftan mellan verksamheterna (Markström, 2007). Ansvaret för förskolan flyttades 
därmed, enligt författaren, över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. I och 
med att förskolan blev en egen skolform upprättades 1998 också en läroplan. Enligt 
förskolans läroplan har skolformen till uppdrag att ”lägga grunden för ett livslångt lärande” 
och i samarbete med hemmen främja ”barnens utveckling till ansvarskännande människor” 
(Skolverket, 2016, s. 5). 	
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Förutom att minska klyftan mellan förskola och skola, var syftet med att förskoleklassen 
infördes också att skolan skulle influeras av förskolans pedagogik. Förskolans och skolans 
arbetsformer skulle mötas i förskoleklassen och verksamheterna skulle bindas samman. 
Genom en ökad pedagogisk samsyn skulle möjligheten till en helhetssyn på barn kunna 
utvecklas och bidra till en kvalitetshöjning (Skolverket, 2014a). I en proposition från 
regeringen (2009/10:165), som föregick den nya skollagen, betonades att lek och skapande 
också i förskoleklassen skulle utgöra en viktig del i det aktiva lärandet samt att elevens lust att 
lära skulle tas tillvara. Enligt 9 kap. 2 § i Skollagen (2010:800) har förskoleklassen som 
uppgift att ”stimulera elevers lärande och utveckling och förbereda dem för vidare 
utbildning”. Samtidigt ska undervisningen i förskoleklass också bygga vidare på den kunskap 
och de erfarenheter barnen har tillägnat sig tidigare (Skolverket, 2017a). För att pedagoger i 
förskoleklassen ska kunna följa upp och vidareutveckla elevers kunskaper och erfarenheter 
behöver de skaffa sig kännedom om deras tidigare kunskaper och erfarenheter samt om det 
pedagogiska arbetet i förskolan (Skolverket, 2014a).  

Uppdrag,	förutsättningar	och	sekretess	i	övergångsprocessen	
I läroplaner för både förskola och skola betonas vikten av samverkan mellan berörda parter 
vid övergångar inom och mellan skolformer. I styrdokumenten tydliggörs att förskola, skola 
och fritidshem ska ”utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i 
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i” barns och elevers 
”utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s.13; Skolverket, 2017a, s.16). I båda 
läroplanerna understryks också vikten av att, vid överlämningar, särskilt uppmärksamma barn 
och elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 	

Regeringen gav 2011 Skolverket i uppdrag att stärka Elevhälsans arbete (Regeringsbeslut 
2011/1:5). Ett av målen var att stödja övergångar inom och mellan olika skolformer för barn 
och elever i behov av särskilt stöd. Skolverket utformade, i samband med detta uppdrag, ett 
flertal stödmaterial. Ett av dessa utgör ett underlag för verksamheter när det gäller att utveckla 
sitt arbete med övergångar inom och mellan skolformer (Skolverket 2014b). I stödmaterialet 
beskrivs hur verksamheterna kan utveckla arbetet genom att utforma handlingsplaner samt 
använda sig av dokumentationsblanketter vid överlämningar. De dokumentationsblanketter 
som Skolverket föreslår, vid överlämning mellan förskola och förskoleklass, involverar 
pedagoger, vårdnadshavarna och det enskilda barnet. Det främsta syftet med dokumentation 
vid en övergång är, enligt Skolverket, att adekvat information kan stödja den mottagande 
verksamheten att möta eleven utifrån dennes behov och förutsättningar. De hjälpmedel och 
det arbetssätt som tidigare använts kan utgöra ett fortsatt stöd i den nya skolverksamheten 
(Skolverket, 2014b). En av de viktigaste framgångsfaktorerna i en lyckad övergångsprocess 
är, enligt stödmaterialet, goda relationer mellan pedagoger, vårdnadshavare, barn och elever 
och för att skapa och bibehålla goda relationer krävs delaktighet genom samverkan 
(Skolverket, 2014b). 	

För att skapa förutsättningar för en god och långsiktig samverkan krävs ”styrning, struktur 
och samsyn” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 
2007 s. 7). Stat, kommun och lokal ledning behöver, enligt myndigheterna, tydliggöra vikten 
av samverkan samt regelbundet följa upp och utvärdera arbetet. Förskolechef och rektor har 
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det övergripande ansvaret för att utveckla former för samarbete mellan verksamheterna och 
att skapa förutsättningar för samsyn (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). Ledningen 
behöver också visa på fördelarna med goda övergångar, underlätta för pedagogerna att 
genomföra arbetet samt ta aktiv del i skapandet av lokala handlingsplaner för att öka 
möjligheten till helhetssyn vid övergångar (Skolverket, 2014b). Ett gemensamt ansvar krävs 
också av pedagoger i de olika skolformerna för att uppnå de krav på övergångar som ställs i 
styrdokument och lagar (Skolverket, 2014a).	

När känslig information ska överlämnas mellan olika verksamheter kan regler om sekretess 
och tystnadsplikt skapa osäkerhet samt bidra till obeslutsamhet och handlingsförlamning 
(Olsson, 2017). Vid samverkan mellan olika verksamheter finns inte någon gemensam 
tystnadsplikt, utan varje representant står, enligt Staffan Olsson, under samma form av 
sekretess och tystnadsplikt som i sin ordinarie verksamhet. Information som är avidentifierad 
får delges samt information som inte är till skada eller redan är känd för samtliga 
representanter i en grupp (Olsson, 2017). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400), kan undantag göras med ett samtycke från vårdnadshavare där det tydligt och klart 
framgår vilka uppgifter som får lämnas ut. Därför vore det, enligt Staffan Olsson (2017), en 
fördel om vårdnadshavare kunde vara delaktiga i alla möten som rör deras barn. Genom 
professionell dokumentation och ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare, kan 
många hinder till stor del undanröjas (SOU 2010:95).  

Barn	i	behov	av	särskilt	stöd	
Utbildning i förskola och skola ska, enligt 1 kap 4 § i Skollagen (SFS 2010:800), ”främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande” och ta hänsyn ”till barns och elevers olika behov”. 
Enligt Skollagen ska alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas och utifrån sina 
förutsättningar, få möjlighet att nå sin fulla potential. Förskola och skola behöver därmed, 
enligt 3 kap 3 § i samma lag, erbjuda både ”ledning och stimulans”, det vill säga stöd och 
utmaningar utifrån varje barns och elevs individuella behov, förutsättningar och potential. I 
förskolans läroplan står att verksamheten ska anpassas till alla barn och att de barn som, av 
olika anledningar, är i behov av ”mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat” 
(Skolverket, 2016, s. 5). En del barn har ett kontinuerligt behov av stöd under hela sin 
utbildningstid medan andra barn kan ha behov av ett mer tillfälligt stöd i sin utveckling. 
Stödet ska alltid betraktas som situationsbundet och beroende av de relationer som 
förekommer i mötet mellan barnet, pedagogerna, de andra barnen och den omgivande miljön. 
I förskolan finns inga krav angående dokumentation vid stödbehov, men många kommuner 
använder sig ändå av någon form av dokumentation (Skolverket, 2017b). 	

Också i skolan ska undervisningen anpassas till de förutsättningar och behov en elev har 
genom att ”hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov” samt att ”skolan har 
ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen” (Skolverket, 2017a, s. 8). Läroplanen påvisar att undervisningen måste se ut på 
olika sätt för att främja varje elevs lärande och kunskapsutveckling. Om en elev bedöms få 
svårigheter när det gäller att nå kunskapskraven i ett ämne ska skolan, enligt Skollagen (SFS 
2010:800), ge stöd i form av extra anpassningar, vilket är insatser som genomförs inom den 
ordinarie undervisningens ram. Om dessa anpassningar inte anses tillräckliga och det finns 
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behov av att ytterligare komplettera undervisningen, ska eleven erhålla särskilt stöd där 
insatserna också ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. När särskilt stöd sätts in ska det ske i 
samråd med Elevhälsan, om det inte är uppenbart att det inte krävs (SFS 2010:800).  	

Enligt Skollagen (2010:800) ska elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång 
till Elevhälsa, innehållande skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator samt personal med 
specialpedagogisk kompetens. Organisationen av Elevhälsan skiljer sig åt i olika kommuner. 
För att medverka till utveckling av en likvärdig Elevhälsa över hela Sverige har 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) tillsammans tagit fram en Vägledning för elevhälsan, i 
vilken Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter beskrivs. I skriften beskrivs också vikten av 
och möjligheter med samverkan mellan olika professioner som tillsammans kan skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för varje elev. Förskolan omfattas inte av Elevhälsan, men det 
finns trots det, enligt Skolverket (2014b), inget som hindrar en samverkan mellan 
verksamheterna och det finns huvudmän som engagerar en central elevhälsoorganisation som 
riktar sig mot både förskola och skola (Skolverket, 2014b). Tidiga insatser ses som en viktig 
framgångsfaktor och kan bidra till mer likvärdighet i utbildningen, genom att behov 
tillgodoses tidigt och risken för misslyckande minskar (SOU 2010:95). Förändringar, som 
exempelvis övergången mellan förskola och förskoleklass, kan innebära svårigheter för 
många barn men enligt Salamancadeklarationen (2006) är en god pedagogik, anpassad för de 
barn som av olika anledningar kan behöva extra stöd, också en god pedagogik för alla barn. 	

Tidigare	forskning	
Detta avsnitt syftar till att ge en forskningsöversikt beträffande övergångsprocessen mellan 
förskola och förskoleklass. Avsnittet inleds med stödbehov i övergångsprocessen, därefter 
följer hur forskning ser på samverkan mellan skolformer samt vilka framgångsfaktorer och 
hinder som har identifierats. Avsnittet avslutas med en forskningsöversikt om vikten av 
kontinuitet och progression vid övergångar. 

Behov	av	särskilt	stöd	i	övergångsprocessen	
Barn och elever, i förskola och skola, som uppfattas vara i behov av särskilt stöd, benämns av 
Claes Nilholm (2012), som barn och elever i svårigheter. Svårigheter kan utgöra ett 
kontinuerligt behov, men det kan också vara tillfälligt eller uppstå vid psykiska påfrestningar. 
Övergången från förskola till förskoleklass kan bli en traumatisk upplevelse för en del barn, 
då nya miljöer, relationer, förhållningssätt och regler ska anammas (Broström, 2009). Somliga 
barn har svårare än andra att anpassa sig och är särskilt känsliga för förändringar. Övergången 
till skolan innebär, enligt Helena Ackesjö (2017), en gradvis minskning när det gäller 
flexibilitet och stöd medan kraven på självständighet och kognitiva färdigheter ökar. 
Förskoleklassens införande skulle minska klyftan mellan förskola och skola och fungera som 
en bro mellan de båda skolformerna (Lumholdt, 2015). Tanken var att skapa en mötesplats 
mellan verksamheterna, men hur verksamheten i den nya smältdegeln skulle utformas har ofta 
utgjort ett forum för diskussion bland pedagoger i förskola och förskoleklass (Fast, 2007). 
Förskoleklassens position har beskrivits som en ö med svaga förbindelser med såväl förskola 
som skola (Ackesjö, 2011; Sandberg, 2012) och den svenska modellen för skolstart är, enligt 
Gunilla Sandberg (2012), ifrågasatt både i forskning och i den politiska debatten med dess 
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dubbla övergångar från förskola till förskoleklass och vidare in till skolan. Särskilt kritiserad 
blir den, enligt Sandberg, när det gäller barn i behov av särskilt stöd, då övergångar kan 
komma att bli speciellt kritiska moment. I övergången mellan förskola och skola blir det 
därför viktigt att arbeta förebyggande för att minimera risker och svårigheter.	

Claes Nilholm (2012) riktar uppmärksamheten mot två olika slags definitioner på ett 
förebyggande arbetssätt i förskola och skola. Ett där tidiga upptäckter av barns svårigheter 
eller brister leder till ett arbetssätt som strävar efter att åtgärda och förhindra att problemen 
eskalerar, ett annat där barns olikheter hanteras ”inom ramen för den ordinarie verksamheten” 
(Nilholm, 2012, s.12). I det senare fallet motsvarar det förebyggande arbetet, enligt Nilholm, 
en verksamhet med hög kvalitet där arbetssättet stödjer barn som är, eller riskerar att hamna i 
”svårigheter på ett icke-utpekande sätt” (s. 12). De båda definitionerna överensstämmer med 
den ”reaktiva” och den ”proaktiva verksamhetskultur” som beskrivs av Marianne Lundgren 
och Bengt Persson (2003, s. 74). Den reaktiva verksamhetskulturen utmärks, enligt Lundgren 
och Persson av individualism, regelstyrning och reaktioner på uppkomna svårigheter medan 
den proaktiva verksamhetskulturen istället kännetecknas av samsyn, god kommunikation och 
ett förebyggande arbete genom samverkan och utvecklade strategier för utveckling, som 
exempelvis utvärderingar. När barn och elever anses vara i behov av särskilt stöd, eller 
riskerar att hamna i svårigheter och inte får sina behov tillgodosedda, blir samverkan mellan 
berörda parter särskilt viktig (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Samverkan	mellan	skolformer	
Att samverka innebär att samla olika uppfattningar och tankesätt och på så sätt skapa ett 
helhetsperspektiv och ett gemensamt synsätt (Jakobsson & Lundgren, 2013). En av de 
viktigaste faktorerna för att nå en fungerande samverkan mellan verksamheter är, enligt Inga-
Lill Jakobsson och Marianne Lundgren (2013), att de olika verksamheterna var för sig har en 
hög kvalitet och ett bra ledarskap. Att organisera för en fungerande samverkan mellan 
skolformer förefaller, enligt Helena Ackesjö (2016) vara problematiskt både i Sverige och 
övriga världen. 	

Trots förskolans och skolans gemensamma uppgift, att fostra och utbilda barn, menar Gunilla 
Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi (2015), att de traditioner och den kultur som ligger till 
grund för förskolan respektive skolan skapar ett spänningsfält dem emellan. Förskolans 
traditionella syn på barnet som naturlig och fri krockar, enligt Dahlberg och Lenz Taguchi, 
med skolans traditionella syn på barnet som kultur och kunskapsåterskapare. I styrkebalansen 
mellan de båda verksamheterna kan traditioner bli viktigare att upprätthålla än att mötas i 
gemensamma former. Berth Danermark (2000) räknar upp tre grundläggande faktorer som 
kan påverka ett samverkansarbete och som behöver lyftas och diskuteras för att skapa lyckade 
förutsättningar. Dessa tre faktorer är ”kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer”, som 
exempelvis olika yrkeskategoriers skilda kulturer eller synsätt, skillnader i ”formella och 
informella regler” samt skillnader i de medverkandes ”organisatoriska situation” (Danermark, 
2000, s.12). Samverkan mellan pedagoger i förskola och pedagoger i förskoleklass kan 
innebära svårigheter då förskolans och skolans kulturer, regelverk och organisation skiljer sig 
åt. För att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt samverkansarbete behöver 
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skillnader inom dessa faktorer identifieras och hanteras och därutöver behövs också, enligt 
Danermark, en ”tydlig ledning, ett klart uttalat mål och tillräckliga resurser” (s. 47).  

Då förskolechef och rektor har det yttersta ansvaret för att alla elever ska få adekvat stöd ställs 
stora krav på ledarskapets förmåga att stödja och organisera för samverkan (Jakobsson & 
Lundgren, 2013). Utan ledningsstöd finns risk för att initiativ och ansvar för övergångsarbetet 
blir kopplat till enskilda pedagoger vilket i längden riskerar att bli ohållbart (Lutz, 2013). Med 
en medveten resursfördelning skulle fler barn, enligt Kristian Lutz, redan i förskolan få ett 
tydligt pedagogiskt stöd utifrån sina behov. Gunilla Sandberg (2012) drar, utifrån sin 
forskning, slutsatsen att de positiva effekterna av specialpedagogiskt stöd blir större ju 
tidigare de sätts in samt att risken för stigmatisering därmed också minskar. Utöver detta 
krävs också en god struktur för att motverka och övervinna hinder för samverkan samt en god 
kommunikation med samsyn och gemensamma mål (Myndigheten för skolutveckling, 
Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007).    

Framgångsfaktorer	och	hinder	i	övergångsprocessen	
En väl fungerande samverkan är en viktig framgångsfaktor under övergångsprocessen och 
kvaliteten på de relationer som skapas mellan alla inblandade parter är betydande för alla 
barn, men särskilt avgörande för de barn som är i behov av särskilt stöd (Peters, 2010). 
Övergångsprocessen kräver noggrann planering, samarbete mellan skolformer (Burgon & 
Walker, 2013; OECD, 2017) och en samsyn hos pedagoger i förskola och förskoleklass där 
barnets tidigare kunskaper tas tillvara och vidareutvecklas (Broström, 2009; Peters, 2010). 
Varje barn behöver dessutom, enligt Sue Dockett och Bob Perry (2014) ges möjlighet till att 
vara en aktiv deltagare i sin egen övergångsprocess.	

Stig Broström (2002) menar att, en lyckad övergångsprocess dessutom är beroende av 
stödstrukturer i samhället, en förskola med hög kvalitet och en förskoleklass som är redo för 
barnen i form av anpassad fysisk miljö och pedagogiskt förhållningssätt. Pedagoger i förskola 
och förskoleklass behöver samarbeta för att varje barn och familj ska känna tillhörighet, 
trygghet och trivsel (Broström, 2009). Men för att kunna erbjuda de bästa förutsättningarna 
till en lyckad skolstart behövs en god kommunikation mellan förskola och förskoleklass 
(Jakobsson & Lundgren, 2013). Relationer som bygger på lyhördhet och ömsesidig respekt 
för varandras yrkeskunskaper ger, enligt Sue Dockett och Bob Perry (2014), goda 
förutsättningar för en lyckad övergångsprocess. När pedagogerna kan delge mottagande 
verksamhet en tydlig beskrivning av barnets styrkor och de eventuella stödbehov som finns, 
underlättas övergången enligt Johanna Lundqvist (2016). Med god kvalitet i styrdokument, ett 
gott samarbete mellan skolformer och en barncentrerad pedagogik i övergångsprocessen, det 
vill säga en pedagogik som anpassas efter varje enskilt barn, ökar möjligheterna för positiv 
inlärning vid skolstarten och vid fortsatt skolgång (OECD, 2017). 	

Förmedling av skriftlig information angående barns förmågor har, enligt en finsk studie, visat 
sig vara en av de mest effektiva framgångsfaktorerna vid övergångar (Ahtola, Silinskas, 
Poikonen, Kontoniemi, Niemi, & Nurmi, 2011). I studien framkom dessvärre också att det var 
en av de metoder som var minst förekommande. Enligt Kristian Lutz (2013) har förskolan, 
jämfört med grundskolan, inte haft en lika uttrycklig tradition när det gäller skriftlig 
dokumentation, men i och med en mer individualiserad syn på barn och deras utveckling har 
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dokumentation i förskolan under senare år ökat. Särskilda övergångsplaner kan också utgöra 
ett stöd i övergångsarbetet och tydliggöra samverkan mellan skolformer men i en studie av 
Anne Lillvist och Jenny Wilder (2015, refererad i Wilder och Lillvist, 2017a) framkom att 
övergångsplaner mellan skolformer många gånger saknas och Lillvist och Wilder pekar på att 
svårigheter kan uppstå när ansvar knyts till specifika personer istället för till gemensamma 
bestämmelser.  	

Samma faktorer som anses lyckade i en övergångsprocess kan istället utgöra hinder om de 
saknas eller inte fungerar optimalt. Organisatoriska svårigheter, geografisk distans, brist på 
samarbete, avsaknad av kommunikation samt brist på tid och resurser är faktorer som anses 
förhindra samverkan och som framkommit i en studie av Tarja Alatalo, Joanna Meier och 
Elisabeth Frank (2014). Trots goda intentioner från pedagoger i verksamheterna så finns, 
enligt Stig Broström (2002) flera hinder som behöver överbryggas. Begränsad inblick i och 
förståelse för varandras respektive verksamheter samt brist på kommunikation mellan 
pedagoger i förskola och förskoleklass är, enligt Broström, särskilt oroväckande med hänsyn 
till barn i behov av särskilt stöd, då dessa kan behöva särskilda anpassningar för en lyckad 
övergång.  

 

Kontinuitet	och	progression	i	övergångar	
Övergångar mellan skolformer är, enligt Helena Ackesjö (2016) en dubbelinriktad process 
som innehåller både separation från den tidigare verksamheten och anpassning till den nya. 
För att skapa kontinuitet och progression behöver inblandade parter från båda håll, enligt 
författaren, visa intresse och engagemang.  	

Skolstarten har tidigare betraktats utifrån begrepp som skolmognad, att det enskilda barnet 
skulle vara redo att börja i skolan. I dag betraktas skolstarten ur ett större perspektiv där också 
skolan ska anses vara redo att ta emot alla barn. Sue Dockett och Bob Perry (2009) vänder sig 
bort från att det enskilda barnet skulle vara redo eller inte redo för skolan och menar att 
begreppet skolmognad istället måste betraktas utifrån ett helhetsperspektiv där samhälle, 
skola, förskola och familjer samverkar för att lyfta styrkor och resursbehov i alla miljöer och 
sammanhang. Ett helhetsperspektiv förespråkas också av Sally Peters (2003) som dessutom 
talar för att det, för att stödja barns övergångsprocesser, behövs kontinuitet i undervisningen 
mellan förskola och skola. 	

Kontinuitet beskrivs av Helena Ackesjö (2016) som ett skapande av sammanhang och 
diskontinuitet innebär då i sin tur ett avbrott i sammanhanget. I övergången mellan förskola 
och förskoleklass kan olika slags kontinuiteter urskiljas. Margie I. Mayfield (2003) betonar att 
kontinuitet är en ständigt pågående process vilken inkluderar undervisningssätt, 
styrdokument, enskild utveckling, fysisk miljö, organisation och administration. Stig 
Broström (2009) föreslår dessutom ett tillägg av en kommunikationsmässig kontinuitet och 
menar att bristen på kommunikation mellan alla inblandade parter utgör ett hinder för det 
enskilda barnet och kan orsaka onödig ångest och oro i övergångsprocessen. 	

Otillräcklig samverkan och kommunikation kan leda till missförstånd och att barnens 
kunskaper inte följs upp i tillräckligt stor omfattning (Ahtola et al, 2011; Perry & Dockett, 
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2007). Där samarbetet brister ökar också risken för att det enskilda barnet hamnar i ett 
utvecklingsvakuum, tills dess att skolan hinner lära känna barnet och organisera för att bygga 
vidare på dennes tidigare kunskaper och erfarenheter (Wilder & Lillvist, 2017a). Dessa brister 
kan också påverka fortsatt skolutveckling och senare års studieresultat negativt 
(Grundskoleutredningen, 2015). För att skapa kontinuitet för varje barn och för att förbättra 
övergångsprocessen mellan förskola och skola, är det betydande att avsätta tid och hitta 
gemensamma arenor där överlämnande och mottagande lärare kan samtala, (Ackesjö, 2013; 
Dunlop, 2003). 	

I en rapport från OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD, 2017) betonas vikten av mjuka övergångar mellan förskola och skola. Helena 
Ackesjö (2016) beskriver mjuka övergångar som en process där barnen, genom exempelvis 
förberedelser och besök, får möjlighet att pendla fram och tillbaka mellan skolformerna och 
på så sätt, långsamt slussas in i den nya verksamheten. Genom en mjuk övergång där stöd 
finns tillgängligt och där stress minimeras, ökar möjligheterna för varje barn att nå sin fulla 
potential när det gäller utveckling och lärande (OECD, 2017). Samtidigt menar Sue Dockett 
och Bob Perry (2017) att övergångar bör präglas av både kontinuitet och förändring, att båda 
elementen behövs för en lyckad övergång och för en fortsatt lyckad skolgång. Kontinuitet 
kommer, enligt Dockett och Perry, med trygghet, stöd och uppmuntran, medan förändring 
rymmer spänning och utmaningar. Eftersom varje barn har sina egna unika behov av stöd och 
utmaningar krävs att alla involverade parter samverkar och samarbetar samt efterfrågar och 
lyssnar till varandras kunskaper om det enskilda barnet (Wilder & Lillvist, 2017b). Genom 
exempelvis trepartssamtal, där hem, förskola och skola samtidigt delar med sig av sina 
kunskaper skulle, enligt Jenny Wilder och Anne Lillvist, relationer kunna stärkas och ett 
samarbete mot gemensamma mål möjliggöras.  

 

Teoretiska	utgångspunkter		
I följande avsnitt beskrivs den teori som, tillsammans med syfte och forskningsfrågor, ligger 
till grund för tolkning och analys av studiens resultat. Inledningsvis beskrivs motivet till val 
av teori och därefter följer en genomgång av den utvecklingsekologiska modellen samt dess 
koppling till studien. Slutligen görs en granskning av teorival utifrån studiens problemområde. 

Utvecklingsekologi	
Eftersom verksamheten i förskola och förskoleklass enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska utgå 
från en helhetssyn på individen och dess behov samt att en del av specialpedagogens uppdrag 
är att ”analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå” (SFS 2007:638) blir 
den utvecklingsekologiska modellen (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 1998) 
relevant att använda i en studie om övergångar och samverkan mellan skolformer. 

Med utgångspunkt i systemteorin, som Oscar Öquist (2008) menar handlar om att förstå 
världen ur ett helhetsperspektiv med relationer, sammanhang och mönster, presenterade Urie 
Bronfenbrenner (1979) en utvecklingsekologisk modell där barnets utveckling sätts i relation 
till den omgivande miljön. I den utvecklingsekologiska modellen betraktas individen ur ett 
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helhetsperspektiv som både påverkar och påverkas av den omgivande miljön samt de nätverk, 
system och relationer som omger denne (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner tillämpar 
begreppet ekologiska övergångar, vilket han definierar som något som sker hela livet, då en 
individs position förändras till följd av förändringar i miljö eller roll eller både och 
(Bronfenbrenner, 1979, s.26). En ekologisk övergång sker då också i den övergångsprocess 
som barn genomgår när de byter förskola mot skola och går från att vara ett barn i förskolan 
till att bli en elev i förskoleklassen och skolan. 

För att stödja varje barn i övergångsprocessen är det viktigt att titta på hela bilden och enligt 
Bengt- Erik Andersson (1986) är styrkan med den utvecklingsekologiska modellen just att 
synliggöra helheten med alla de omliggande system som också har inverkan på det 
individuella barnets utveckling. Barnets övergångsprocess påverkas av många olika faktorer 
som individuella faktorer, hemförhållanden, förskolan barnet lämnar, den mottagande 
förskoleklassen och skolan, yttre faktorer i samhället samt de relationer och interaktioner som 
finns mellan alla dessa parter över tid. Den utvecklingsekologiska modellen tar hänsyn till alla 
dessa nivåer och ser barnets utveckling ur ett helhetsperspektiv i samspel med miljön 
(Bronfenbrenner & Morris, 1998).   

I den utvecklingsekologiska modellen ses miljön runt omkring människan som 
sammanhängande strukturer, omgivna av och inneslutna i varandra, eller som Urie 
Bronfenbrenner själv liknar det, vid ryska dockor som omgärdar varandra (Bronfenbrenner, 
1979). I denna modell kan också nivåer identifieras som innefattar individen, gruppen och 
organisationen, nivåer som omnämns i specialpedagogens examensordning (SFS 2007:638) 
samt i de lagar och förordningar som omfattar förskola och skola (Skolverket, 2016; 
Skolverket, 2017a). 

 
 

Figur 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. (Jakobsson & Nilsson, 2011, figur 1.1, s. 30). 
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Modellens	olika	system	
I följande avsnitt beskrivs de olika system som ingår i den utvecklingsekologiska modellen. I 
samband med en genomgång av varje system ges också en beskrivning av dess koppling till 
studiens problemområde.  

Mikrosystem		
Längst in i kärnan finns, enligt Urie Bronfenbrenner (1979), barnet omgiven av och 
interagerande med de närmaste systemen som Bronfenbrenner benämner som mikrosystem.  I 
dessa återfinns familjen, närmaste vännerna, den fysiska närmiljön, förskolan eller skolan 
samt fritidshemmet. Under övergångsprocessen, som startar under förskoletiden och 
fortskrider en bit in i förskoleklassen, befinner sig både förskolan där barnet befinner sig och 
den mottagande förskoleklassen i barnets mikrosystemnivå. Dessutom finns också 
vårdnadshavarna, fritidshemmet och förskolans och skolans ledning på denna nivå under 
övergångsprocessen. Studien fokuserar på de två mikrosystemen förskola och förskoleklass.  

Mesosystem	
Utanför mikrosystemet finns mesosystemet som består av samverkan och samspel mellan de 
olika parterna i mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979), eller som Claes Nilholm (2016) 
uttrycker det, "de relationer som finns mellan mikrosystemen" (s.64). Barnets utveckling 
påverkas av kvaliteten på de relationer som finns mellan de olika mikrosystemen då dessa för 
barnet utgör en integrerad helhet och det barnet erfarit i en miljö bär det med sig till nästa 
(Andersson, 1986). I denna studie kommer mesosystemet främst att beröras genom den 
interaktion eller eventuella brist på interaktion som avses att studeras mellan pedagoger 
verksamma i förskola och förskoleklass.  

Exosystem	
Exosystemet utgörs, enligt Urie Bronfenbrenner (1979), av faktorer som den enskilda 
människan inte själv är en aktiv deltagare i, men som ändå har en påverkan på dennes 
utveckling, som exempelvis vårdnadshavares arbeten eller beslut inom kommunen som 
påverkar förskolans eller skolans organisation. I Exosystemet återfinns också kommunens 
stödfunktioner riktade mot barn och elever i förskola och skola (Andersson, 1986). I studien 
omfattas exosystemet främst av de kommunövergripande stödfunktioner som riktas mot barn 
och elever i förskolor och skolor. Dessa inbegriper exempelvis kommunövergripande planer 
och dokument samt centrala Barn- och Elevhälsoteam med specialpedagoger, logopeder och 
andra specialistkompetenser. 	

Makrosystem	
Makrosystemet utgör samhällsnivån med lagar, kulturer, subkulturer, ideologier och 
trossystem som kan påverka de andra systemen och därmed den enskilde individens 
utveckling (Bronfenbrenner, 1979). Makronivån i denna studie omfattas av lagar, 
styrdokument och stöd på samhällsnivå.  

Biologiskt	och	kronologiskt	system	
Under senare delen av sitt yrkesverksamma liv tillförde Bronfenbrenner ytterligare två nivåer 
till modellen (Nilholm, 2016), en biologisk nivå, som innefattar individen själv, samt en 
tidsfaktor som benämns som kronosystemet. Kronosystemet syftar till individens utveckling 



 

16	
	

över tid men också till alla de omkringliggande systemen och interaktionen dem emellan som 
påverkas och förändras över tid (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Dessa tillägg gör att 
modellen ibland omnämns som bio-ekologisk utvecklingsmodell. På grund av studiens 
begränsade tidsomfång har dessa två system inte studerats närmare. 

Granskning	av	vald	teori	
Den utvecklingsekologiska modellen har kritiserats för att vara alltför universell och kan inom 
viss forskning behöva stöd från andra, "mer detaljerade teorier" (Andersson, 1986, s. 100). 
Bengt-Erik Andersson påpekar också att vissa delar eller nivåer ges mer utrymme än andra 
och åsyftar de markant mer utvecklade mikro- och mesosystemen. Modellens fokusering på 
dessa två system beror enligt Andersson (1986) bland annat på Bronfenbrenners syn på barns 
utveckling och att denne med utgångspunkt i de inre systemen strävade efter att arbeta sig 
vidare utåt. Det finns också, enligt samma författare, en brist på forskning i de yttre 
omgärdande systemen, exosystemet och makrosystemet. Den tidigare modellen 
(Bronfenbrenner, 1979) saknade dessutom den biologiska aspekt som senare kom att 
utvecklas och som också tar hänsyn till barnets inneboende natur (Bronfenbrenner & Morris, 
1998).  

Annan kritik som riktas mot teorin är att placeringen av barnet i modellens centrum inte 
ovillkorligen behöver innebära att de omgivande mikrosystemen prioriterar det individuella 
barnet (Vogler, 2008, refererad i Dockett, Petriwskyj & Perry, 2014). Dockett, Petriwskyj och 
Perry (2014) ifrågasätter placeringens innebörd vid forskning om övergångar, om den centrala 
placeringen då innebär att det enskilda barnets perspektiv och erfarenheter alltid är det som 
ska prioriteras, före barngruppens, pedagogers, familjens eller samhällets. Samma författare 
betonar också att vilken teori som än väljs så är det viktigt att inse dess begränsningar i form 
av brister och outtalade hypoteser. 

Den utvecklingsekologiska modellen bör, liksom andra teorier, användas med en medvetenhet 
om tillhörande tillkortakommanden. Denna studies fokus på samverkan och samarbete mellan 
två, under övergångsprocessen, viktiga mikrosystem gör, trots eventuella 
tillkortakommanden, att teorivalet bedöms relevant då syftet med den samverkan som avses 
att studeras är att främja varje barns utveckling och lärande. 

Metod 
I metodavsnittet presenteras och argumenteras för val av metod och de tillvägagångssätt som 
använts för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Avsnittet behandlar även etiskt 
förhållningssätt samt studiens tillförlitlighet och äkthet.   

Kvalitativ	metodansats	
Eftersom studiens syfte var att nå kunskap om faktorer som möjliggör en lyckad 
övergångsprocess för barn och elever mellan förskola och förskoleklass, genom att belysa 
erfarenheter hos pedagoger i dessa verksamheter, valdes kvalitativ metod som 
forskningsstrategi. Enligt Alan Bryman (2011) ligger betoningen i den kvalitativa studien 
bland annat på en förståelse av olika fenomen baserat på individers tolkning av dessa. Data 
har främst samlats in genom intervjuer men också genom att studera de eventuella dokument 
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eller planer som ligger till grund för respektive verksamhets arbete med övergångar mellan 
förskola och förskoleklass. 

Semistrukturerade	intervjuer	
Som undersökningsmetod valdes den kvalitativa forskningsintervjun som utgår från den 
intervjuades eget perspektiv och som syftar till att försöka förstå människors föreställningar 
om olika fenomen i världen (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa intervjuer har en 
flexibilitet och en följsamhet som kan leda till djupare och mer utförliga svar än vid 
exempelvis en enkät (Bryman, 2011). Alan Bryman beskriver den semistrukturerade intervjun 
som utgår från en lista eller en intervjuguide innehållande förutbestämda teman som ska 
beröras men som samtidigt ger utrymme för informanternas egna svar och berättelser samt för 
forskarens följdfrågor. Den semistrukturerade intervjuns potential, att lyssna aktivt på vad den 
intervjuade säger och utifrån det ställa ytterligare frågor för att tydliggöra och utveckla, gjorde 
att valet föll på den kvalitativa forskningsintervjun. Informanten har möjlighet att klargöra 
och forskaren får tillfälle att sammanfatta för att få en uppfattning om denne uppfattat det 
informanten beskrivit (Kvale & Brinkmann, 2014). En intervjuguide formulerades (bilaga 1) 
med öppna, men tydliga frågor som ett försökt till att skapa likvärdighet i samtliga intervjuer. 
Intervjuguiden testades tillsammans med en pedagog som inte ingick i studien men som ändå 
föll inom ramen för urvalet. Vid testtillfället diskuterades intervjuguidens frågeformuleringar 
och innehåll. Frågorna i intervjuguiden har varit desamma vid samtliga intervjuer men några 
frågor flyttades om i intervjuguiden efter den första intervjun och därefter användes den utan 
ändringar vid övriga intervjuer.  

Urval	av	kommuner	och	intervjupersoner	
Intervjuerna genomfördes i tre olika kommuner, en medelstor kommun och två mindre, 
kommun A, B och C. Kommunerna valdes utifrån bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), då de 
fanns geografiskt nära respektive uppsatsförfattares arbetsområde. Urvalet av informanter var 
målinriktat (Bryman, 2011), personer som ansågs relevanta för studiens syfte och 
forskningsfrågor, det vill säga, pedagoger verksamma i förskola och förskoleklass med 
erfarenhet av att medverka vid övergångar mellan dessa två skolformer. Eftersom syftet inte 
var att jämföra samverkande verksamheter eftersträvades geografisk spridning bland 
medverkande verksamheter för att få en bredare och mer representativ bild av 
problemområdet. I kommun C, genomfördes endast en intervju, i kommun A och kommun B 
genomfördes fem respektive sex intervjuer, samtliga i olika skolområden där de medverkande 
verksamheterna inte lämnar över barn eller tar emot elever av varandra. Informanterna 
kontaktades via telefon eller mejl där de informerades om studiens innehåll samt tillfrågades 
om intresse och möjlighet till medverkan. 

Sammanlagt 12 intervjuer genomfördes, hälften med pedagoger som arbetar i förskola och 
hälften med pedagoger som arbetar i förskoleklass. Intresset för att medverka var stort och 
samtliga tillfrågade pedagoger valde att delta i studien. Vid en intervju tillkom ytterligare två 
informanter på grund av ett engagemang för ämnesområdet och vid en annan intervju undrade 
den tillfrågade pedagogen om en kollega, som visat intresse, också fick delta. Detta medförde 
att antalet informanter blev 15 stycken, sex stycken verksamma i förskolan, nio stycken i 
förskoleklass. Bland de 15 informanterna fanns flera olika yrkeskategorier, de flesta 
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förskollärare men också barnskötare, en fritidspedagog och en tidigarelärare. Några av 
pedagogerna, i respektive verksamhet, hade erfarenhet av arbete i både förskola och 
förskoleklass. Intervjuerna fördelades så att båda forskarna genomförde sex intervjuer var, tre 
i förskola och tre i förskoleklass.  
	
Genomförande	av	intervjuer	
Intervjuerna pågick i ungefär 45 minuter och genomfördes på informanternas arbetsplatser i 
avskilda rum utan störningsmoment. Vid en kvalitativ intervju är valet av miljö viktigt, att 
intervjun sker ostört och att den intervjuade känner sig trygg i miljön där intervjun äger rum 
(Trost, 2010). Samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefon eller diktafon. Fördelen med 
att spela in samtalet är att intervjuaren kan lägga fokus på att lyssna och ställa följdfrågor 
istället för att anteckna vad som sägs (Bryman, 2011). Som komplement till ljudinspelning 
användes också ett dikteringsverktyg som antecknade delar av vad som sades. Verktyget var 
en applikation i Google Chrome, som genom mikrofonupptagning på en nätuppkopplad dator 
skrev det som registrerades i ett digitalt dokument. Vid en intervju användes, av hänsyn till 
informantens önskemål, enbart dikteringsverktyget. I detta enskilda fall fick informanten, 
efter en överenskommelse om detta, läsa igenom och göra tillägg till en utskrift av intervjun. I 
samband med varje intervjutillfälle efterfrågades eventuella handlingsplaner och 
stöddokument för övergångar. Enstaka följdfrågor ställdes till några informanter via mejl efter 
genomförd intervju. 
 
Bearbetning,	analys	och	tolkning	av	data	
Intervjuerna transkriberades i sin helhet av den uppsatsförfattare som genomfört intervjun. 
Hummanden och upprepningar av ord utelämnades. För att analysera data valdes 
fenomenologisk hermeneutik som metod. Metoden är, enligt Bryman (2011), en 
sammanslagning av två tolkande synsätt, vidareutvecklad av Anders Lindseth och Astrid 
Norberg (2004) för att användas inom vård- och humanvetenskap. Enligt Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (2014) fokuserar metoden på tolkning av intervjudata.  

Metoden innebär en analys i tre steg. Det första steget genomfördes genom en inledande naiv 
genomläsning av intervjudata, där syftet var att få en första förståelse för helheten. Därefter 
formulerades ett analysverktyg med teman utifrån studiens syfte och forskningsfrågor för att 
skapa struktur och för att bryta ner helheten till delar. I detta steg tillämpades en kombination 
av de kvalitativa analysteknikerna kodning och teoretisk tolkning (Kvale & Brinkmann, 
2014). De transkriberade utskrifterna färgkodades utifrån syfte och forskningsfrågor samt 
utifrån studiens teoretiska aspekter. Resultaten tolkades först utifrån teman med utgångspunkt 
i studiens syfte och forskningsfrågor, där informanternas svar delades upp i respektive 
yrkeskategori. Därefter gjordes en tolkning utifrån studiens teoretiska ram, där informanternas 
svar tolkades utifrån Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 
1979). I studiens resultatredovisning, diskussion och analysavsnitt, presenteras dessa 
tolkningar under olika avsnitt. De transkriberade samtalen lästes vid upprepade tillfällen för 
att om möjligt upptäcka information och mönster som inte tidigare uppfattats. Det sista steget 
i den fenomenologisk hermeneutiska metoden genomfördes genom att delarna vägdes mot 
helheten i den ursprungliga texten då det, enligt Ingrid Westlund (2015), är samstämmigheten 
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mellan delarna och helheten som är avgörande för en rimlig tolkning och därefter betraktades 
och tolkades texten utifrån valda kategorier. Då minnet, enligt Jan Trost (2010), är en viktig 
ingrediens vid tolkning och analys, sorterade respektive uppsatsförfattare in sina egna utförda 
intervjuer i analysverktyget där resultaten därefter tolkades gemensamt.   
 
Studiens	tillförlitlighet	och	äkthet		
Vid bedömning av en kvalitativ studie föreslår Egon G. Guba och Yvonna Lincoln (1994) en 
användning av de två kriterierna ”tillförlitlighet” och ”äkthet”. 
 
Tillförlitlighet kan delas in i ytterligare fyra underkriterier som av Alan Bryman (2011) är 
översatt till ”trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet” samt en ”möjlighet att styrka och 
konfirmera” (s. 354). För att öka studiens trovärdighet har forskningsregler noga följts och 
under intervjuerna ställdes följdfrågor för att fördjupa förståelsen men även för att öka 
tolkningssäkerheten i informanternas svar. I den kvalitativa studien ligger fokus mer på djup 
än på bredd och genom att sträva efter fylliga eller täta beskrivningar från informanterna kan 
överförbarheten, enligt Guba och Lincoln (1994) till andra miljöer öka. Den semistrukturerade 
intervjun gav möjlighet att ställa följdfrågor utifrån informanternas beskrivningar och på så 
sätt nå ett större djup. För att öka studiens pålitlighet har vi strävat efter att noggrant redogöra 
för alla faser under processen och ett objektivt synsätt har eftersträvats för möjlighet att styrka 
och konfirmera studiens utförande och slutsatser. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2014) ökar också tillförlitligheten när intervjutekniken är medveten och påverkan på 
informanternas svar undviks i så stor utsträckning som möjligt. Vid formuleringen av 
intervjuguiden samt vid intervjutillfället togs därför särskilt beaktande i att undvika ledande 
frågor. 
 
Äkthet delas av Egon G. Guba och Yvonna Lincoln (1994) in i fem underkriterier som 
översatts till ”rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet” och ”taktisk autenticitet” (Bryman, 2011, s.357). Det första kriteriet avhandlar 
studiens förmåga att ge en ”rättvis bild” av de tankar och erfarenheter som pedagogerna har. 
För att sträva efter en rättvis bild har öppna frågor, avpersonifiering av samtliga data och en 
analys i flera steg använts som verktyg. ”Ontologisk autenticitet” och ”pedagogisk 
autenticitet”, avhandlar huruvida studien bidragit till att informanterna fått bättre förståelse för 
och fler perspektiv om det fenomen som studeras, medan ”katalytisk autenticitet” och ”taktisk 
autenticitet” avhandlar huruvida studien bidrar till informanternas möjlighet att förändra och 
”vidta åtgärder” (Bryman, 2011, s. 357). Under en intervju får informanterna möjlighet att 
reflektera över ett fenomen, vilket kan bidra till en större förståelse för sin egen situation. När 
studien är färdig kommer den förhoppningsvis bidra till att informanterna får ta del av andra 
pedagogers erfarenheter och därigenom finns kanske också möjlighet att vidta åtgärder och 
förändra sin egen verksamhet. För att ytterligare öka studiens äkthet transkriberades 
intervjuerna i sin helhet och i nära anslutning till intervjutillfället då minnet fortfarande var 
färskt. Respektive uppsatsförfattare transkriberade sina egna genomförda intervjuer då 
kontexten, enligt Ingrid Westlund (2015), har stor betydelse för en rimlig tolkning. Därutöver 
har samtliga informanters uppfattningar i valda kategorier redovisats för med en strävan efter 
objektivitet.   
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Etiska	överväganden	
En kvalitativ forskning ska utgöras av ett syfte, samtidigt som de individer som deltar ska 
skyddas (Vetenskapsrådet 2017). Studien följer Vetenskapsrådets krav på forskningsetiska 
principer (2017) vilket bland annat innebär att etisk medvetenhet har genomsyrat hela arbetet 
med studien. Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) ger den kvalitativa intervjun 
bland annat upphov till etiska riktlinjer som informerat samtycke, konfidentialitet, 
konsekvenser och forskarens roll. Informanterna informerades om studiens syfte, metod, samt 
om frivilligt deltagande vid en första kontakt, genom utskickat missivbrev (bilaga 2) samt vid 
intervjutillfället. Informanterna fick också information och löfte om avpersonifiering av data i 
såväl transkribering som i den färdiga uppsatsen. Löfte gavs även om att de inspelade 
samtalen skulle raderas efter uppsatsens godkännande. En kvalitativ studie kräver, enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) också att forskaren reflekterar angående studiens eventuella 
konsekvenser för deltagarna och för det större sammanhang i vilken dessa ingår. Vid 
inledningen av intervjuerna förtydligades syftet för att klargöra att studien avsåg att behandla 
pedagogernas tankar och erfarenheter av övergångsprocessen. Forskarens roll är också enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) avgörande för studiens kvalitet, att denne har ”moralisk 
integritet” och strävar efter att studien ska erhålla ”hög vetenskaplig kvalitet” (s.111).  

Resultatredovisning 
Resultatet presenteras inledningsvis utifrån studiens tre forskningsfrågor och teman som växte 
fram vid bearbetning av intervjumaterialet. Vad som framkom vid intervjuer med pedagoger 
verksamma i förskola och förskoleklass presenteras var för sig, för att om möjligt kunna 
upptäcka likheter och skillnader dem emellan. Varje tema avslutas med en kort 
sammanfattning och reflekterande kommentarer med sammanfattande kommentarer som 
rubrik. Avslutningsvis presenteras en jämförelse mellan samverkansexempel från informanter 
i de tre olika kommuner där studien är genomförd. Den avslutande jämförelsen kopplas till 
studiens teoretiska utgångpunkter i Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
(Bronfenbrenner, 1979). 
 
Förutsättningar	för	samverkan 
De förskolor och förskoleklasser, vars pedagoger medverkat i denna studie har alla olika 
förutsättningar för samverkan när det gäller organisation, geografisk närhet och antal 
förskolor respektive skolor att samverka med. En pedagog i förskolan berättar att de vissa år 
överlämnar barn till sex olika skolor, varav dessa skolor i sin tur kan ta emot barn från flera 
olika förskolor. Några förskolor överlämnar årligen barn till en enstaka förskoleklass och en 
förskola i studien delar gård med en förskoleklass, vilket medför att pedagogerna, i de olika 
verksamheterna, samverkar vid vissa tider för att exempelvis underlätta morgonrutiner på 
fritidshemmet.  

Samtliga informanter, i såväl förskola som förskoleklass beskriver någon form av planerade 
övergångsaktiviteter för barnen, som exempelvis utom- och inomhusaktiviteter och besök i 
aktuella miljöer. Mängden besök varierar från i vissa fall endast ett besök, till i några fall tre 



 

21	
	

och därtill sker i en del fall också spontana träffar som tycks förekomma mer frekvent vid 
geografisk närhet. Några förskolor och skolor ligger geografiskt relativt nära varandra medan 
andra har ett avstånd på flera kilometer mellan samverkande enheter. Initiativ till besöken 
sker oftast genom inbjudan från pedagoger i förskoleklass men i något fall är det endast 
pedagoger och barn från förskolan som besöker den blivande skolgården. 
 

Samverkan	i	praktiken		
Den första forskningsfrågan har gett upphov till de teman som presenteras nedan.  

Erfarenheter	av	samverkan	i	övergångsprocessen	

Pedagoger	i	förskola	
Pedagogernas erfarenheter av samverkan i övergångsprocessen är skiftande. Några pedagoger 
i förskolan anser att samverkansarbetet har försämrats, andra att det har förbättrats. Några 
pedagoger uppger att samverkansarbetet har försämrats mycket jämfört med hur det såg ut då 
förskoleklassen infördes i slutet av 1990-talet. En av dessa pedagoger beskriver hur det, den 
första tiden efter att förskoleklassen infördes, förekom många fler besök och att det på den 
tiden också fanns en större gemenskap mellan verksamheterna, men att besöken nu, jämfört 
med förr, reducerats markant. Andra försämringar beskrivs av pedagogerna vara orsakade av 
faktorer som verksamhetsflytt med ett numer större geografiskt avstånd till förskoleklassens 
verksamhet eller personalbyte i den samverkande förskoleklassen, där tidigare inarbetade 
rutiner för samverkan, nu blivit haltande. Två pedagoger beskriver också en avsaknad av 
intresse och resurser, i form av tid från skolans håll, inte från pedagoger i förskoleklassen utan 
från skolans ledning och organisation. En pedagog i förskolan beskriver hur samverkan med 
förskoleklassen har förändrats till det bättre men att initiativet till att barnen får besöka 
förskoleklassen under våren, kommer från förskolan: 
 

”Jag tror att det kommer härifrån faktiskt, för vi kände mer behovet när vi såg hur 
det små behövde ha trygghet och veta lite. En del mer än andra så klart det. Så att 
då började vi säga så att ett par tillfällen på besök till förskoleklass, utöver 
föräldramötet som var den enda träffen tidigare. Och då pratade vi ihop oss, 
förskoleklassen och vi här vad vi tyckte om vad som skulle gå med upp, dels i 
portfolieväg, sedan var det även pärmar och så där. Men träffar kom vi på att det 
måste ju till.” 
 

I citatet ovan visas exempel på hur barnens behov av trygghet väckte ett initiativ hos 
pedagogerna i förskolan att förbättra samverkansarbetet med pedagogerna i förskoleklassen. 
Två andra pedagoger beskriver också de att samverkansarbetet har förbättrats och att initiativ 
till förbättringar har tagits i den egna verksamheten. Exempel på förbättringar som beskrivs av 
pedagogerna i förskolan är upprättandet av handlingsplaner som tydliggör samverkan vid 
övergångar och fler besök i förskoleklassen och i skolans övriga miljöer. Dessutom beskrivs 
också hur mottagande pedagog, verksam i förskoleklassen, inför övergången bjuds in att 
besöka förskolebarnen i förskolan samt hur förskoleklassens barn välkomnas tillbaka för 
besök i förskolan.  
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Pedagoger	i	förskoleklass	
De flesta förskoleklasspedagoger uppger att de har ett bra samverkansarbete med förskolorna 
och beskriver hur de träffas i nätverk och i andra sammanhang. En förskoleklassenhet berättar 
om ett som de anser vara ett framgångsrikt, nyligen genomfört utvecklingsarbete, angående 
samverkan i övergångsprocessen, vilket påbörjades på initiativ av pedagoger i samverkande 
förskola och därefter spridits vidare till att omfatta hela kommunen. I en annan verksamhet 
beskriver pedagogerna hur de tidigare varit mindre nöjda med den samverkan som funnits. 
Utifrån sin frustration över ett stillastående samverkansarbete samt en avsaknad av struktur 
och organisation för det dubbla övergångssamarbetet i gränslandet mellan förskola och skola, 
hade dessa pedagoger, på eget initiativ, startat ett utvecklingsarbete och involverat de 
förskolor de samverkar med. Andra pedagoger uttrycker inga större erfarenheter av 
förändringar när det gäller samverkan i övergångsprocessen och ger heller inte uttryck för 
något behov av förändringar.  

En pedagog i förskoleklass berättar om hur samverkan har förändrats till det sämre när det 
gäller hur överlämningssamtalen går till vid dennes enhet. Tidigare genomfördes samtal 
angående alla barn vid överlämningar. Nu förekommer, enligt pedagogen, endast samtal vid 
överlämning när det gäller barn i behov av särskilt stöd, i samverkan med Barnhälsan och 
Elevhälsan. Samma pedagog uttrycker oro över att viktig kunskap om barnen kanske inte når 
mottagande personal och att risken ökar för misstag som hade kunnat undvikas: 
 

”Ingen överlämning har det varit dom två sista åren med personalen. Det kan jag 
sakna lite ibland så där för det är så att det kan vara, man behöver inte uppfinna 
hjulet igen om du förstår vad jag menar. Att det liksom, vissa barn kanske man ska 
tänka på att dela och såna här allmänna grejer. Det får man ju aldrig reda på 
liksom, på både gott och ont kan man säga. För ibland är det bra att [...] man inte 
har några förutfattade meningar. Men [...] då hade vi inte liksom behövt kört i 
väggen.” 
 

I ovanstående citat uttrycks farhågor beträffande att viktig information kan utebli vid 
överlämningen, information som kan underlätta övergångsprocessen för en del barn. Detta är 
något som flera andra pedagoger i förskoleklass också ger uttryck för. Hälften av pedagogerna 
i förskoleklass uppger att dokumentationsarbetet har förändrats, främst på grund av att de 
börjat använda sig av Skolverkets blanketter för stöd vid övergångar. Detta har medfört att det 
administrativa arbetet nu, enligt pedagogerna, tar mindre tid då stödmaterialet, jämfört med 
tidigare egenproducerade material, upplevs mindre omfångsrikt samt fokuserar på tydlig och 
relevant information. 

Sammanfattande	kommentarer	
Pedagogerna i förskolan har skiftande erfarenheter av samverkansarbetet. De flesta beskriver 
en försämring men orsakerna varierar. De pedagoger i förskolan som uppger att 
samverkansarbetet har förbättrats har själva tagit initiativ till att utveckla arbetet. Pedagoger 
verksamma i förskoleklass skildrar däremot i större utsträckning att samverkansarbetet 
fungerar bra. Det är anmärkningsvärt att se att initiativ till att förbättra samverkansarbetet 
många gånger har tagits av pedagoger i både förskola och förskoleklass, däremot nämner 
ingen att förskolans eller skolans ledning varit initiativtagare.  
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Ansvar	i	övergångsprocessen	

Pedagoger	i	förskola		
Endast ett par av pedagogerna, verksamma i förskolan, ger uttryck för att övergångsprocessen 
är ett gemensamt ansvar bland alla de som är involverade och de beskriver också 
handlingsplaner med inarbetade rutiner.Ytterligare två verksamheter har handlingsplaner, men 
de intervjuade pedagogerna uppger att dessa handlingsplaner inte efterlevs. En pedagog i 
förskolan beskriver deras tillvägagångssätt när det gäller bokning av verksamhetsbesök för 
barngruppen och hur det känns när arbetsfördelningen och ansvaret mellan verksamheterna 
inte är klart uttalat eller nedskrivet: 
 

”Det ska ju vara ett gemensamt ansvar [...] men det är ju ändå nån som ska komma 
till skott och ta den där första kontakten. Eftersom det är vi som ska börja på 
förskoleklassen, så man kan ju tänka att bollen ligger lite hos dom och ringa och 
invitera oss på vårkanten. Men det har nog varit lite både och, ibland har vi känt 
att, men nu ringer vi och bokar en tid och så tar vi dom här datumen.” 
 

När handlingsplaner saknas, eller inte följs, kan samverkansarbetet halta, vilket citatet ovan 
visar exempel på. En annan pedagog i förskolan beskriver hur denne anser att rektor i skolan 
och förskolechef i förskolan bör ta ett större ansvar och utarbeta en plan för hur 
samverkansarbetet ska gå till: 

”Diskussionerna här har ju varit att rektor och förskolechef skulle liksom jobba 
ihop någon plan för hur det här samarbetet skulle gå till. Men, rektor tycker inte att 
det är så viktigt, det är ingen prioriteringsfråga att sköta det här så det har inte blivit 
någonting. I dagsläget så väntar ju vi bara på att dom ska kalla till ett möte.”  
 

Rektor och förskolechef har det övergripande ansvaret för att skapa bra förutsättningar för 
samverkan men i citatet ovan uttrycker pedagogen att skolans rektor inte prioriterar 
samverkansarbetet med förskolan, vilket överensstämmer för fler informanter. Hälften av 
pedagogerna i förskolan erfar nämligen att skolan inte prioriterar samverkansarbetet med 
förskolan och en av dem beskriver att de, som pedagoger i förskolan tar ett större ansvar när 
det gäller att kontakta och besöka aktuella skolor. Andra omständigheter som en pedagog 
uppger kan försvåra samverkansarbetet är när cheferna har det övergripande ansvaret för att 
handlingsplaner följs, men där arbetet inte förankras hos pedagogerna och där den 
utvärderings som genomförs, inte följs upp eller kommuniceras.  

Pedagoger	i	förskoleklass	
Fyra av sex enheter ger uttryck för ett gemensamt ansvar i samverkansarbetet mellan all 
inblandad personal i förskola och förskoleklass. De flesta av dem har tydligt uttalade mål för 
vem som ansvarar för vad. Någon ger exempel på fördelningen med att förskolan har stort 
ansvar för att relevant information överlämnas och att pedagoger i förskoleklass har stort 
ansvar för att bygga relationer med barnen och att skapa trygghet i den nya gruppen. 

En pedagog i förskoleklass beskriver det gemensamma ansvaret mellan pedagoger i förskola 
och pedagoger i förskoleklass, när det gäller att skapa en bra övergång för barnen från 
förskola till förskoleklass:  
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”Men jag har ju ett stort ansvar för att relationen blir bra i början, på att jag skapar 
en trygghet i gruppen och även att den personalen som lämnar, att den släpper 
också. Så det blir ju gemensamt ansvar naturligtvis.”  
 

Förutom det gemensamma ansvaret för barnens trygghet nämner flera pedagoger att det i det 
gemensamma ansvaret för övergången också är viktigt att pedagogerna i de olika 
verksamheterna visar respekt för varandra och bjuder in till samarbete för barnens bästa. 
Genom att pedagogerna visar förtroende och intresse för varandra, skapas större möjlighet för 
barnen att göra detsamma.  

En annan pedagog säger att det är cheferna för förskola och förskoleklass som tar ansvaret för 
själva övergången, exempelvis behandlar de organisatoriska frågor som lokaler och vikarier. 
Pedagogen beskriver också att cheferna möts några gånger per år och diskuterar övergångar, 
men att pedagogerna inte är delaktiga vid dessa träffar. 

En förskoleklassenhet beskriver att tillräckligt ansvar inte tagits av någon part och de har 
därför på eget initiativ påbörjat ett arbete för att, tillsammans med samverkande förskolor, 
utveckla en samverkansplan. Genom att lämna planen till pedagogerna på de olika förskolorna 
som barnen kommer ifrån har de nu en mer gemensam syn på övergångsprocessen.  

Sammanfattande	kommentarer	
Majoriteten av pedagoger verksamma i förskolan känner inte ett gemensamt ansvar för 
övergångsprocessen mellan skolformerna. Hälften av pedagogerna i förskolan beskriver 
upplevelser av hur skolan inte prioriterar samverkansarbete med förskolan. Majoriteten av 
pedagoger verksamma i förskoleklass beskriver däremot att ansvaret är gemensamt och att det 
i de flesta fall också finns tydligt uttalade mål och ansvarsområden för samverkansarbetet. I 
förskoleklassen framstår det som om de flesta pedagoger är nöjda med det ansvar som 
ledningen tar medan det från förskolan uttrycks önskemål om ett större ledningsansvar från 
både förskolans och skolans ledning. En tydlig skillnad framkommer mellan förskola och 
förskoleklass angående deras syn på ansvarsfördelningen i samverkansarbetet och hur mycket 
ledningen är involverad i processen. Möjligen kan upplevelsen hos pedagoger i förskolan bero 
på en större känsla av ansvar när det gäller att dela med sig av all information än vad 
pedagoger i förskoleklass känner att de behöver få kunskap om.  

Handlingsplan	för	övergångar	

Pedagoger	i	förskola		
Fyra av sex pedagoger verksamma i förskolan berättar att de har någon form av handlingsplan 
för samverkan mellan förskola och skola vid övergångsprocessen. En pedagog berättar om en 
gemensam överlämningsplan i skolområdet, där det också framgår vem eller vilken enhet som 
ansvarar för respektive möte eller aktivitet. En annan pedagog nämner en plan som utarbetats 
tio år tidigare, men som fortfarande fungerar bra och därför också används. 

En pedagog i förskolan beskriver en handlingsplan som utvärderas årligen, men där 
pedagogerna i verksamheten inte får ta del av utvärderingens resultat, eftersom återkoppling 
saknas från ledning för förskola och skola: 
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”Ja, som med utvärderingen av handlingsplanen, vi borde prata mer, nu bara 
skriftligt som cheferna läser. Vi vet ju inte riktigt hur övergången fungerat. 
Förskoleklassen kanske tycker det har fungerat kanonbra. Vi borde prata om det så 
vet vi vad alla tycker och så vi kan utveckla.”  
 

Att handlingsplaner och eventuella utvärderingar inte kommuniceras är något fler pedagoger 
ger uttryck för. Två pedagoger medger att även fast de är medvetna om att en handlingsplan 
finns, så granskas den inte aktivt, utan samverkansarbetet sker för det mesta på rutin. På en 
förskola finns endast pedagogernas egna anteckningar över hur deras övergångsarbete brukar 
fortlöpa men det finns däremot ingen överenskommelse med samverkande skolor. Ytterligare 
en pedagog i förskolan berättar att de inte har någon handlingsplan för samverkan med 
skolorna. Samma pedagog har inte heller någon erfarenhet av att det funnits någon tidigare. 
Flera av pedagogerna i förskolan beskriver hur det, trots bra handlingsplaner, också krävs att 
det som står i dem följs upp och att beslut som tagits vidhålls.  

Pedagoger	i	förskoleklass 

Samtliga enheter har någon form av handlingsplan för övergångar. En pedagog i förskoleklass 
berättar om hur deras enhet har påbörjat ett utvecklingsarbete för att utveckla 
samverkansarbetet och att i samband med det också upprätta en handlingsplan som ska 
underlätta övergången: 
 

”Vi har faktiskt sagt att det är ett mål, att öka på det samarbetet nu. […] I och med 
att vi är som ett mellanting emellan den här bron över, från förskola och till skolan 
då, så har vi ju som två övergångar. Dels då vi ska lämna över till [årskurs 1] och 
så att vi ska ta emot ifrån då [förskolan]. Så då känner vi att det är en ganska stor 
del och att det är viktigt att det blir bra och att det följs med, sånt som behöver 
följas med och förberedas.” 
 

Att initiativ till handlingsplaner har tagits av pedagoger är något som beskrivs av fler 
pedagoger. I ytterligare två enheter uppges handlingsplanerna vara ett levande dokument som 
utvecklats på initiativ av pedagoger. En pedagog anger att cheferna "äger" planen och en 
annan beskriver att det är ett dokument som finns men inte läses.  

Sammanfattande	kommentarer	
De flesta förskolor och samtliga förskoleklasser i studien har en handlingsplan för övergångar 
mellan skolområden, men det skiljer sig åt hur levande dokumentet är i praktiken. En del 
använder dokumentet aktivt medan andra förlitar sig på erfarenhet och vanor. Flera pedagoger 
i förskolan beskriver dock att det är viktigt att de beslut som tagits följs. Av de två förskolor 
som inte har någon handlingsplan för övergångar genomförs övergången utan någon större 
samverkan mellan förskola och förskoleklass. Även om handlingsplaner tycks finnas på de 
flesta enheter så väcks funderingar angående vilket stöd de utgör i arbetet om de inte används 
aktivt. Att det tydligt framgår hur arbetet ska utföras och vem som har ansvar ökar troligtvis 
känslan av trygghet och handlingskraft i samverkansarbetet. 
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Stöd	i	övergångsprocessen	

Pedagoger	i	förskola		
Fem av sex pedagoger verksamma i förskolan uppger att överlämnande samtal äger rum när 
det gäller alla barn. Dessa fem pedagoger uppger också att de använder sig av någon form av 
stödmaterial vid övergångar, för samtliga barn i gruppen. De flesta av dem använder 
Skolverkets stödmaterial och några enstaka använder ett eget, liknande material.  

En pedagog i förskolan uppger att de inte använder sig av något stödmaterial vid övergångar 
samt att denne heller inte kommit i kontakt med något stödmaterial från Skolverket. 
Pedagogen ger uttryck för att denne anser samverkan vid övergångar som viktigt och 
beskriver verksamhetens arbetsgång vid överlämnande samtal angående barn i behov av 
särskilt stöd samt ger exempel på ett positivt möte med en lyckad utgång:  
 

”Vi [förskolan] liksom signalerar att vi har barn [...] som behöver mötas upp på 
något speciellt sätt. Det hade vi faktiskt i våras, och det var ett positivt möte, när vi 
var där nere [i förskoleklassen] och föräldrarna var med. Vi tycker det är viktigt att 
dom [pedagogerna i förskoleklassen] får veta vilket barn som kommer och att det 
går att göra det här jättebra för det här barnet [...] Då tog dom det på allvar och 
fixade en del praktiska saker och såg till att det fanns en stödperson där, trots att 
det inte fanns någon diagnos ännu. [...] Föräldrarna är nöjda och känner att dom har 
blivit tagna på allvar liksom, så det var positivt.”  

Samtliga pedagoger beskriver att överlämnande samtal alltid förekommer angående de barn 
som bedöms vara i behov av särskilda anpassningar eller särskilt stöd. Hur samtalen går till 
och vilka som medverkar skiljer sig däremot åt. En pedagog i förskolan beskriver samarbetet 
med Barnhälsan ingående, hur de tillsammans dokumenterar varje barns utveckling:  
 

”Mycket bra med Barnhälsan på plats en dag i veckan. Nu har vi BHT1 där vi 
samtalar på både barn- och gruppnivå. Vi bestämmer insatser och följer upp, 
dokumenterar noga i loggen. Känns så bra att vi har överblick, inte bara pratar att 
vi får vänta och se, vi färgkodar. Nu sätter vi gult om vi ska avvakta, men ändå ha 
koll. Rött är lika med åtgärd och grönt är lika med ingen åtgärd, görs på alla barn.” 
 

Att Barnhälsan är involverad i övergångsprocessen förekommer inte på alla förskolor. På en 
förskola uppger pedagogen att det enbart är pedagoger i förskola och förskoleklass som träffas 
för överlämnande samtal. Denna pedagog uppger sig inte ha någon erfarenhet av att 
Barnhälsan med exempelvis en specialpedagog deltagit i dessa samtal och inte heller att  
vårdnadshavare deltagit. Vårdnadshavare deltar däremot genom att fylla i 
överlämningsblanketten och får, enligt pedagogen också delta vid samtal om de så önskar. 
Med vårdnadshavares godkännande vidarebefordras också handlingsplaner och 
kontaktuppgifter till Barnhälsan. Vid en annan enhet sker överlämnande samtal, angående 
barn i behov av särskilt stöd, utan förskolans pedagoger. Istället träffas mottagande pedagoger 
i förskoleklass, Barn- och Elevhälsan och skolans rektor. Övriga fyra pedagoger uppger att ett 
extra överlämnande samtal äger rum då barn upplevs vara i behov av särskilda anpassningar 
eller särskilt stöd. Under dessa samtal träffas pedagoger i förskola och förskoleklass, 

																																																													
1	Barnhälsoteam.	Regelbundna	möten	mellan	Barnhälsan	och	pedagoger.	
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vårdnadshavare samt beroende av behov, Barnhälsan, Elevhälsan, habilitering (verksamhet 
som kan fås av vissa personer med varaktiga funktionsnedsättningar), förskolechef och rektor. 
Hälften av förskolorna har Barnhälsan på plats i verksamheten minst en dag i veckan. Två av 
pedagogerna nämner inte det stödet, utan det framgår i handlingsplanerna.  

Pedagoger	i	förskoleklass	
Alla förskoleklassenheter beskriver att de har överlämnande samtal angående de barn som är i 
behov av särskilt stöd. Vid de flesta av dessa samtal är också Barn- och Elevhälsan delaktiga. 
På en enhet beskriver förskoleklasspedagogerna att Barn- och Elevhälsan är delaktiga på flera 
samverkansmöten inför skolstarten. Andra pedagoger nämner att det kan uppstå svårigheter 
när personal inom Barnhälsan skiftar och i skiftet mellan Barnhälsan i förskolan och 
Elevhälsan i skolan. En pedagog i förskoleklass berättar om erfarenheter av att samverkan 
mellan Barnhälsan och Elevhälsan inte fungerar: 
 

”Jag tycker, det upplevs jobbigt för dom byter ju personal hela tiden och den 
kontakt dom har haft på förskolan kanske inte finns längre och nu börjar dom hos 
oss i förskoleklass och då, då är det nån ny som vi måste koppla in. [...] Det har 
varit jättestruligt tycker jag. [...] Då byter man när man kommer in i skolans värld. 
Så då får man liksom inte behålla det som, dom som jobbar mot förskolan. [...] Det 
blir som ett konstigt glapp där. Det verkar vara osäkert hur det liksom fungerar 
eller hur det ska fungera.”  

I citatet ovan uttrycker pedagogen besvikelse över de svårigheter som uppstår då personal 
byts inom Barnhälsan, men också genom det glapp, eller den bristande samverkan som tycks 
finnas mellan Barnhälsan och Elevhälsan och den otydlighet som tycks finnas när det gäller 
samverkan inom och mellan dessa parter. Hälften av verksamheterna har överlämnande 
samtal rörande alla barn, även om en pedagog beskriver att den information som överlämnas 
till stor del rör gruppen som helhet. Resterande verksamheter har inte överlämnande samtal 
för de barn, vilka inte upplevs vara i behov av särskilt stöd. I dessa fall lämnas endast 
skriftliga dokument över, utan att kommuniceras muntligt. De flesta pedagoger använder 
Skolverkets material när de ska dokumentera inför övergången och anser det vara användbart. 
Endast i en förskoleklassenhet använder pedagogerna inte materialet regelbundet, utan har 
bara påträffat dokumenten i enstaka fall. De har dock planer på att studera materialet, 
tillsammans med samverkande förskolor, närmare framöver och eventuellt ta beslut om att 
använda det.  

Två av pedagogerna i förskoleklass uppger att de inte tänkt så mycket på barn i behov av 
särskilt stöd. Vid besök innan övergången anser pedagogerna att de får en bild av barnen och 
vilka behov som behöver tillgodoses i den mottagande verksamheten. De beskriver att de vid 
behov kan få stöd av och diskutera med skolans specialpedagog men att arbetet för det mesta 
brukar flyta på bra. En av dessa pedagoger berättar att övergången från förskolan brukar 
fungera bra och att mer stöd i övergångsprocessen inte är något som denne har funderat så 
mycket över: 
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”För de allra flesta bara så funkar det ganska lättvindigt tycker jag. Jag tycker att 
det är sällan som det är några bekymmer alltså. Men det är klart att det finns ju 
säkert barn som skulle kanske må bra av flera gånger eller komma extra och så här, 
men ja jag kan inte säga att det är precis något som jag tänkt jättemycket på.”  
 

Extra besök är något som andra pedagoger också nämner när det gäller barn i behov av 
särskilt stöd. En pedagog beskriver att de vid deras enhet arbetar mycket med förberedelser 
inför överflyttningen och då särskilt med tanke på barn i behov av särskilt stöd. Exempelvis 
kan utökade besök ordnas eller andra insatser utifrån enskilda individers behov. De 
tillhörande förskolorna använder även skolans lokaler varje vecka, besöker skolgården och är 
välkomna in i verksamheten för att bekanta och förbereda sig.  

Sammanfattande	kommentarer	
Nästan alla intervjuade pedagoger, verksamma i förskolan och hälften av pedagogerna 
verksamma i förskoleklass uppger att de har överlämnande samtal för samtliga barn. Samtliga 
intervjuade pedagoger i både förskola och förskoleklass uppger också att överlämnande 
samtal äger rum där barn upplevs vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. De 
flesta säger sig också använda någon form av stödmaterial för dokumentation. Hälften av 
pedagogerna verksamma i förskolan och de flesta pedagoger verksamma i förskoleklass 
uppger att Barn- och Elevhälsan alltid medverkar vid överlämnande samtal när det gäller barn 
i behov av särskilt stöd. Förutom överlämnande samtal beskriver också några pedagoger i 
förskoleklass hur de arbetar mycket med förberedelser inför övergången. Andra pedagoger 
uppger att de inte reflekterat särskilt mycket när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Även 
om överlämnande samtal inte äger rum angående alla barn visar resultatet ändå att barn i 
behov av särskilt stöd prioriteras. Att Barn- och Elevhälsan inte deltar vid överlämnande 
samtal angående barn i behov av särskilt stöd kan möjligen förklaras genom brist på resurser 
som exempelvis tid för möten eller tillgång till personal. Det glapp, eller den bristande 
samverkan, som några pedagoger säger sig erfara mellan Barnhälsan och Elevhälsan kan bidra 
till att, för det enskilda barnet, ytterligare öka klyftan som redan finns mellan skolformerna. 
För barn i behov av särskilt stöd kan det vara extra sårbart med dubbla avbrott angående stöd 
och anpassningar.  

Kommunikation	mellan	skolformer	

Pedagoger	i	förskolan	
Flertalet pedagoger i förskolan har lite eller ingen erfarenhet av fysiska träffar mellan 
pedagoger i förskola och förskoleklass, förutom det överlämningssamtal som enligt fem av 
sex pedagoger äger rum vid deras verksamheter inför skolstarten. Två pedagoger arbetar på 
enheter där förskola och skola delar samma chef. Dessa uppger att de medverkar i 
nätverksträffar tillsammans med ledning samt personal från förskolan och upp till årskurs sex. 
En pedagog i förskolan nämner ett större mötesforum för flera förskolor och skolor en gång 
per år där överlämningar diskuteras och i viss mån också utvärderas, medan andra pedagoger 
enbart uppger att de träffas i samband med barngruppens besök i skolan. Besöken tillsammans 
med barngruppen varierar enligt informanterna i antal, från i vissa fall ett till i några fall tre 
besök. Dessa tillfällen möjliggör i någon form en spontan kommunikation pedagogerna 
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emellan. Andra kommunikationsformer som pedagogerna i förskolan nämner är skriftliga 
dokument och mejlkontakt.  

En pedagog i förskolan beskriver svårigheter när det gäller kommunikation mellan 
skolformerna och uppger att det är svårt att veta om informationen som lämnas känns 
användbar. Pedagogen bekriver hur kommunikationen kan förbättras och frågetecken rätas ut 
genom att pedagoger exempelvis ställer frågor till varandra: 
 

”Dom lyssnar ju, sen vet ju inte jag riktigt hur dom bygger vidare på det, om dom 
knyter liksom vidare på samma eller. […] Men det är ju kanske också någonting 
för oss att tänka på, att vi kan fråga, är dom här liksom, känns det bra för er att ta 
emot dom här? Är dom liksom, ska man tänka på nåt annat sätt? Det är ju också 
nånting för oss och tänka vidare på.” 
 

Att kommunikationen är bristfällig är något fler pedagoger ger uttryck för och liksom i 
ovanstående citat är det flera pedagoger som uppger att de inte vet hur den information som 
överlämnas tas emot. En pedagog uppger att de har fått positiv feedback från förskoleklassen 
angående sitt övergångsarbete samt om de överlämningsdokument som används. Samtliga 
pedagoger i förskolan uttrycker önskemål om fler tillfällen för träffar, samt mer kvalitativ 
kommunikation tillsammans med pedagoger i mottagande förskoleklass. Något som uppges 
underlätta för spontan kommunikation är geografisk närhet mellan samverkande enheter. Då 
har pedagoger från förskola och förskoleklass, tillsammans med fritidshemmet, i vissa fall, 
också möjligheter att samarbeta vid utelek men också schemamässigt.  

Pedagoger	i	förskoleklass	
De flesta förskoleklasspedagogerna uppger att de besöker varandras verksamheter 
tillsammans med barnen och att de kommunicerar när de vid dessa sammanhang möts. 
Majoriteten av pedagogerna uppger att de också har fysiska träffar mellan samverkande 
pedagoger några gånger per år. De som deltar vid dessa träffar är personal från förskola och 
förskoleklass eller, som i vissa verksamheter, även ledning samt personal som arbetar från 
förskolan till och med årskurs sex. Träffarna innehåller bland annat utvärdering och 
utveckling av samverkansarbetet, ibland också med andra särskilt bestämda teman. En 
pedagog i förskoleklass beskriver däremot en minskad kommunikation mellan skolformerna 
då istället blanketter uppges prioriteras mer. Samma pedagog beskriver samtidigt att dessa 
blanketter är tidsbesparande och att dokumentationen blir mer professionell:  
 

”Det är ju så att våra överlämningar har ju sett lite annorlunda ut de sista två åren. 
Tidigare så fick man reda på mer lite mer konkret om varje barn så, men det tog ju 
väldigt lång tid. [...] Jag tycker det varit rätt så bra de sista två åren för då är det ju 
de här barnen då som har Skolverkets bilaga 4 som man säger, de som har de här 
har särskilda behoven som man behöver tänka på extra då och det är ju bara de som 
vi går igenom då.” 
 

Skolverkets blanketter uppges i ovanstående citat vara ett stöd när det gäller vad som ska 
kommuniceras angående barn i behov av särskilt stöd. Andra kommunikationsformer som 
beskrivs av pedagoger i förskoleklass är telefonkontakt, mejlkontakt och andra slags digitala 



 

30	
	

kommunikationsformer. Olika hjälpmedel som enligt pedagogerna underlättar 
kommunikation när tider och datum för aktiviteter och besök ska bokas.  

En enhet beskriver hur de planerar att öka kommunikationen och antalet träffar mellan 
förskola och förskoleklass. Bland annat ska pedagoger från förskoleklass delta vid förskolans 
möten angående gruppindelning inför skolstart. Detta för att få större insyn och för att 
medverka till jämnt fördelade grupper. Dessutom uppger pedagogerna att de genom att delta 
kan medverka till att barn i behov av särskilt stöd hamnar där kompetens och anpassningar 
redan finns tillgängligt. De enheter som inte uppger sig ha fysiska träffar beskriver att de haft 
det tidigare, men efter chefsbyte där ledning inte längre har ansvar för både förskola och 
skola, har träffarna tagits bort.  

Sammanfattande	kommentarer	
Fysiska möten mellan pedagoger i förskola och förskoleklass förefaller vara bristfälliga enligt 
pedagoger i förskolan medan majoriteten av pedagogerna i förskoleklass beskriver 
regelbundna nätverksträffar där samverkansarbetet utvecklas genom diskussioner och 
utvärderingar. Den kommunikation som pedagoger i förskolan beskriver sker, förutom vid 
överlämningssamtal, i huvudsak vid barngruppens besök i respektive verksamheter. Andra 
forum för kommunikation uppges, enligt pedagoger i båda verksamheterna, främst vara mejl- 
och telefonkontakt. Att pedagogerna i förskola och förskoleklass uppger så skiftande 
erfarenheter av kommunikation kan möjligtvis vara ett sammanträffande beroende på urvalet 
av informanter. Troligtvis hade resultatet sett annorlunda ut om intervjuerna hade genomförts 
vid samverkande enheter. En annan möjlighet kan vara att de har olika syn på hur mycket 
kommunikation som bör ske. 
 

Framgångsfaktorer	och	hinder	i	övergångsprocessen	 

Den andra forskningsfrågan har gett upphov till de teman som presenteras nedan.  

Framgångsfaktorer	
För att tydliggöra de framgångsfaktorer som de intervjuade pedagogerna ger uttryck för i 
samband med övergångsprocessen presenteras resultatet i punktform. Resultat i form av en 
lista kan möjligen vara mer lättillgängligt när det gäller att synliggöra goda exempel. 

Pedagoger	i	förskola		
Pedagoger i förskolan anser att följande faktorer är viktiga för att övergångsprocessen ska bli 
lyckad för barnen:  

• Att alla barn ska få möjlighet att känna sig trygga genom hela övergångsprocessen då 
trygghet är det viktigaste för att kunna tillgodogöra sig lärande. 	

• Goda relationer med vårdnadshavare.	
• Ett engagerat och förtroendefullt samarbete mellan alla parter. 	
• En bra kommunikation mellan alla parter.	
• Ett ömsesidigt intresse hos både mottagaren (förskoleklassens pedagoger) och 

avsändaren (förskolans pedagoger).	
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• Inarbetade rutiner för övergångsarbetet.	
• Ett tydligt avslut i förskolan.	
• Mental förberedelse under det sista året i förskolan.	
• En pedagogik som tar vid där barnet befinner sig och där pedagogerna i mottagande 

verksamhet har kännedom om barnets styrkor och förmågor.	
• Att också ta hänsyn till den blivande miljön vid överskolning, att den blir trygg för 

barnen.	
• En övergångsprocess som kan individanpassas vid behov.	
• Geografisk närhet mellan verksamheterna.	
 

Pedagoger	i	förskoleklass	
Pedagoger i förskoleklass anser att följande faktorer är viktiga för att övergångsprocessen ska 
bli lyckad för barnen:  

• Skapa goda relationer med alla barn.	
• Förbereda barnen för övergången för att skapa trygghet, exempelvis genom 

verksamhetsbesök. 	
• Arbeta för att få föräldrarnas förtroende.	
• Fysiska möten mellan pedagoger i förskola och förskoleklass för att möjliggöra ökad 

kommunikation och förståelse. 	
• Förtroendefull dialog mellan verksamheterna. Att våga prata om det som är svårt.	
• Lyhördhet, förtroende och flexibilitet i samverkan.	
• Handlingsplanen följs och innehåller lagom mängd av aktiviteter. 	
• Aktiv och involverad ledning.	
• Involverad Barn- och Elevhälsa.	
• Bygga vidare på förskolans kreativa arbetssätt. 	
 

Sammanfattande	kommentarer	
Pedagoger i både förskola och förskoleklass betonar trygghet som en viktig faktor i 
övergångsprocessen, dels genom olika förberedande aktiviteter, dels som en viktig 
förutsättning för lärande. Pedagoger i både verksamheterna lyfter också relationer till barn och 
vårdnadshavare, men på olika sätt. Medan pedagogerna i förskolan framhåller trygghet för 
barnen och goda relationer till vårdnadshavare, skildrar pedagogerna i förskoleklass istället att 
de arbetar för att få vårdnadshavarnas förtroende och skapa goda relationer till barnen. Båda 
yrkesrollerna nämner också någon form av rutiner eller handlingsplan, samverkan mellan 
skolformer, med engagemang, förtroende, goda relationer och god kommunikation. 
Pedagogerna i förskolan nämner också förberedande aktiviteter för barnen med ett tydligt 
avslut i förskolan, ett ömsesidigt intresse mellan samverkande enheter med kontinuitet i 
barnens utveckling och lärande. Pedagogerna i förskoleklass föreslår en aktiv och involverad 
ledning samt Barn- och Elevhälsa. Möjligen kan pedagogernas olika beskrivningar av 
relationer till barn och vårdnadshavare bero på att de befinner sig i olika faser. Pedagoger i 
förskolan har redan en relation till barn och vårdnadshavare i verksamheten medan pedagoger 
i förskoleklassen behöver skapa nya relationer. Att pedagogerna i förskolan inte nämner 
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involverad ledning eller Barn- och Elevhälsa som viktiga framgångsfaktorer kan möjligen 
bero på bristande erfarenhet eller en redan inarbetad rutin. Andra skillnader som framkommer 
kan eventuellt bero på pedagogernas olika utgångspunkter. Förskolans pedagoger ska lämna 
ifrån sig en känd barngrupp, medan förskoleklassens pedagoger ska förbereda sig för att möta 
nya elever.  

Inblandade	parter	i	en	lyckad	övergångsprocess	

Pedagoger	i	förskola		
Nästan alla pedagoger i förskolan nämner vårdnadshavare som viktiga parter i en lyckad 
övergångsprocess och att dessa, tillsammans med sitt eller sina barn får möjlighet att besöka 
den nya verksamheten så många gånger som det behövs. En pedagog redogör för att de 
anpassar efter behov och att det exempelvis är fler parter inblandade vid överlämningssamtal 
om det gynnar barnet: 
 

”När vi har större behov har vi varit fler personer. När vi hade samtalet med 
förskoleklass nu i år tog vi även med fritids, det var en sak vi inte hade haft med. 
Det var klart att de ska höra samma sak samtidigt kring samma barn. Det var också 
en sak vi kom på då, att då skulle förskoleklassen föra vidare det, men det blir ju 
också andra hand så. Så nu var det med en från fritids också. Så det är lite såna 
småsaker man kommer på allt eftersom.”  
 

Fritidshemmet nämns som en viktig part i ovanstående citat, då personal därifrån, vid denna 
enhet, inte tidigare varit delaktiga i överlämningssamtalen. Andra parter som pedagogerna 
nämner är pedagoger i både förskola och skola, förskolans och skolans ledning och, vid behov 
också Barn- och Elevhälsan samt eventuellt psykolog eller personal från habilitering.  

Pedagoger	i	förskoleklass	
Pedagogerna i förskoleklass nämner också de vårdnadshavare som viktiga parter och därefter 
räknar de upp pedagoger i både förskola och förskoleklass, ledning samt Barn- och 
Elevhälsan. I hälften av enheterna arbetar förskoleklassens pedagoger inte i 
fritidshemsverksamheten. En av dessa pedagoger reflekterar angående avsaknaden av 
pedagoger från fritidshemmet i övergångsprocessen: 
 

”Nej hur fritids övergång är vet jag faktiskt inte. För när vi pratar om det så borde 
de också få någon form av information. Eller jag vet inte om de har nåt så där eller 
om de bara pratar med föräldrarna.”  
 

Organisationen i den andra hälften av förskoleklassenheterna ser annorlunda ut och här 
arbetar förskoleklassens pedagoger också i fritidshemsverksamheten. Detta innebär att den 
information som överlämnas mellan förskola och förskoleklass därmed finns tillgänglig i båda 
förskoleklass och fritidshem. Vid en av dessa enheter har fritidshemmet dessutom också 
separata inskolningssamtal.  

Sammanfattande	kommentarer	
Pedagoger i både förskola och förskoleklass nämner delaktighet av vårdnadshavare som en 
viktig faktor i en lyckad övergångsprocess. Båda yrkeskategorierna nämner också pedagoger 
från båda skolformerna, ledning samt Barn- och Elevhälsan. En pedagog i respektive 



 

33	
	

verksamhet nämner fritidshemmet som en viktig part vid samverkan i övergångsprocessen. 
Organisationerna ser olika ut i de tre olika kommunerna vilket kan förklara anledningen till att 
bara två pedagoger nämner fritidshemspersonalen som en viktig samverkande part. I hälften 
av enheterna arbetar nämligen förskoleklassens pedagoger också i fritidshemsverksamheten 
vilket är känt även för pedagoger i förskolan.  

Hinder	

Pedagoger	i	förskola		
Pedagoger verksamma i förskolan nämner i huvudsak brist på kommunikation mellan 
skolformerna, brist i samsyn och brist på resurser i form av tid som förhindrande faktorer för 
en lyckad övergångsprocess för barnen. En pedagog i förskolan nämner också personalbyte 
som en omständighet som kan försvåra samverkan vid övergången, då arbetet kan tendera att 
bli haltande: 
 

”Förut, det var en pedagog som hade jobbat väldigt länge på den skolan då. Och då 
var ju gången väldigt tydlig. Dom tog tidigt kontakt, vi bestämde datum och när vi 
kom dit så var det väldigt klart och tydligt vad som skulle göras. Nu har det varit 
lite byte av pedagoger där, och fast vi har den här tydliga handlingsplanen för 
övergångar så blir det, ja, det har varit lite haltande.” 
 

Förutom byte av personal uppger några pedagoger också bristande förmåga att hålla fast vid 
vad som bestämts i handlingsplaner och styrdokument kunna försvåra övergångsprocessen 
och samverkan mellan skolformer.  

Pedagoger	i	förskoleklass	
Flera av pedagogerna i förskoleklass får fundera en stund när de får frågan om de upplever 
hinder i övergångsprocessen och någon kommer, trots betänketid inte på något. En pedagog 
beskriver att det självklart uppstår hinder i processen, som exempelvis när det gäller ansvar 
och information, men att det finns forum för att kommunicera dessa. En pedagog i 
förskoleklass ger exempel på hinder i övergången, där framförallt organisering av 
verksamhetsbesök, både när det gäller lokaler och personal, beskrivs som svårt. Dessutom 
uppges också sekretessbestämmelser, eller oklarheter angående dessa, kunna utgöra ett 
hinder:  
 

“Det är ju framför allt att planera besöken, ja vad mina barn gör till exempel under 
tre gånger när jag inte har dem. För de kan inte vara i lokalen, för vi kan inte vara 
så mycket barn. Även vem som ska vara vikarie behöver planeras. Sedan kan ju 
hindren givetvis av hela den här överlämningssituationen vara tystnadsplikten. Det 
är ju lite att man inte får reda på allt liksom, eftersom vi inte har samma 
tystnadsplikt riktigt.” 
 

Hälften av pedagogerna i förskoleklass uppger att sekretessen kan utgöra ett hinder i 
övergången. De ger exempel på att det uppstår otydlighet angående vad som får 
kommuniceras, framförallt vid spontana samtal, vilket uppges försvåra samverkansarbetet. 
Andra hinder som beskrivs är svårigheter att skapa och bibehålla rutiner, brist på 
ledningsansvar i samverkansarbetet och otydlighet när det gäller vem som ska ansvara för vad 
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bland pedagogerna. Att organisera verksamhetsbesök, vid exempelvis geografiskt avstånd 
uppges också kunna utgöra hinder i övergångsprocessen. 

Sammanfattande	kommentarer	
Det pedagoger i förskolan uppger kan utgöra hinder i övergångsprocessen är främst brister i 
kommunikation, samsyn och resurser. Några pedagoger i förskoleklass uppger inga särskilda 
hinder medan en annan beskriver att de hinder som uppstår går att lösa genom forum för 
gemensam kommunikation. Hälften av pedagogerna i förskoleklass uppger att sekretess kan 
utgöra en förhindrande faktor i övergångsprocessen, något som ingen av pedagogerna i 
förskolan nämner. Pedagoger i förskolan redogör för en rad hinder i övergångsprocessen 
medan pedagoger i förskoleklass har svårare att identifiera förhindrande faktorer. Någonting 
pedagoger från båda verksamheterna beskriver är vikten av kommunikation. Hinder är något 
som alltid kan uppstå i en process och då är det viktigt att de kommuniceras. Anledningen till 
att pedagoger i förskoleklass inte uppger så många svårigheter kan möjligtvis bero på att de 
har tillgång till forum där övergångsprocessen kan kommuniceras. En annan möjlighet kan 
eventuellt vara brist på tid för förskoleklassens pedagoger. De har ett år på sig att ta emot en 
barngrupp, arbeta samman den och sedan avrunda och överlämna gruppen vidare till årskurs 
ett. Det kan eventuellt innebära att samverkansarbetet med förskolan inte prioriteras.  

Sekretess	

Pedagoger	i	förskola		
Samtliga pedagoger i förskolan anser att de har en god kommunikation och ett förtroendefullt 
samarbete med vårdnadshavare och upplever därmed inte att sekretessen utgör något hinder i 
övergångsprocessen. En pedagog i förskolan beskriver vikten av en tillitsfull relation till 
vårdnadshavarna. Med barnens bästa i fokus, upplevs sekretess inte utgöra något hinder:  
  

”Det har inte varit något hinder för att det som vi pratar med föräldrar om det, det 
är det vi pratar om. Vi har deras liksom godkännande, vi kan ju inte säga någonting 
annat, det inte föräldrarna har godkänt så att säga. Men föräldrar är ju kloka och de 
vill ju sina barns bästa så att jag upplever inte det som något problem.” 
 

En tillitsfull relation och tydlighet gentemot vårdnadshavare kan, enligt flera pedagoger i 
förskolan, undanröja svårigheter när det gäller sekretessregler. 

Pedagoger	i	förskoleklass	
Hälften av de intervjuade förskoleklasspedagogerna uppger att sekretess kan utgöra ett hinder 
när det gäller kommunikationen mellan pedagoger i förskola och förskoleklass. De skildrar en 
osäkerhet angående vad som får diskuteras och att det kan uppstå egendomliga situationer där 
kommunikationen försvåras. En pedagog i verksam förskoleklass berättar om när förskolan är 
på besök i skolan samt om hur sekretess kan utgöra ett hinder och leda till att pedagogerna 
inte kan kommunicera öppet med varandra:  
 

”Ibland är det ju så man ser när de kommer ut och hälsar på om man säger så då. 
Och så får inte personalen säga nåt då. Det blir lite tungarbetat. Alltså jag frågar ju 
inte liksom bara för att jag är nyfiken. Jag ser ju om det är nåt speciellt och det är 
väldigt konstigt om man inte som personal kan svara.” 
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Den andra hälften av förskolepedagogerna anser inte att sekretessfrågor förhindrar 
samverkansarbetet. De beskriver att de använder överlämningsblanketten från Skolverket och 
att föräldrarna är delaktiga i utförandet och därmed godkänner det som kommuniceras.  

Sammanfattande	kommentarer	
Samtliga pedagoger i förskolan och hälften av pedagogerna i förskoleklass anser inte att 
sekretessbestämmelser utgör något hinder. Förskolans pedagoger betonar tydlighet och goda 
relationer med vårdnadshavare. Tre förskoleklassenheter anser däremot att sekretess kan 
utgöra ett hinder. Möjligen kan osäkerhet angående vilka sekretessregler som gäller förklara 
varför hälften av pedagogerna i förskoleklass uppger sekretess som ett hinder. Stöd från 
ledning och Barn- och Elevhälsan skulle möjligen kunna klargöra sekretessbestämmelser och 
undanröja en del hinder.  

Kontinuitet	och	progression	i	övergångsprocessen  

Den tredje forskningsfrågan har gett upphov till de teman som presenteras nedan.  

Den	röda	tråden	-	kontinuitet	i	lärandet		

Pedagoger	i	förskola		
Samtliga pedagoger i förskolan benämner den röda tråden som viktig och flera beskriver hur 
bland annat Skolverkets blankett för stöd vid övergångar används för att skapa delaktighet för 
barn, vårdnadshavare och pedagoger när det gäller kontinuitet mellan skolformerna. Några 
pedagoger uttrycker också en önskan om mer insyn i varandras verksamheter, om 
nätverksträffar och gemensamma inspirationsdagar. En pedagog i förskolan beskriver hur 
pedagoger från olika verksamheter skulle kunna dela med sig av erfarenheter och idéer 
angående övergångsprocessen för att tillsammans vidareutveckla arbetet och därigenom stärka 
den röda tråden: 
 

”Jag tänker att ibland så har man ju nätverk, inspirationsdagar, öppet hus på 
kvällen för att inspireras av varandras miljöer. Det är något man skulle kunna göra. 
Vi skulle ju lika gärna kunna vara varandras fiffiga kompisar, för att dela varandras 
idéer och erfarenheter inom överskolning till förskoleklass. Nån annan kanske har 
en idé som vi bara inte har tänkt på alls och om man kan delge varandras 
erfarenheter så skulle man ju kunna vidareutveckla på något sätt mellan förskola 
och förskoleklass.”  
 

Förutom mer insyn i varandras verksamheter, inspiration och erfarenhetsutbyte, uttrycker en 
pedagog också en önskan om återkoppling från förskoleklassens pedagoger: 
 

”Vi behöver ju få nån feedback nånstans. Vi gör ett grundläggande jobb som vi tror 
är bra men märker man det när man kommer till förskoleklass, att det har haft nån 
betydelse, eller skulle vi ha gjort på nåt annat sätt? Vi måste ju också få nån 
utvärdering tillbaka.”  
 

Pedagogen i ovanstående citat ger uttryck för ett behov av återkoppling från den mottagande 
enheten när det gäller de kunskaper och erfarenheter barnen har med sig från förskolan för att 
på så sätt få vetskap om deras arbete behöver förändras. 
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Pedagoger	i	förskoleklass	
Några av pedagogerna i förskoleklass anser att progression i lärandet inte är svårt att skapa 
och att de fort kan identifiera var barnen befinner sig. Några pedagoger nämner egen 
erfarenhet av arbete i förskola som en tillgång när det gäller att skapa kontinuitet. En pedagog 
i förskoleklass beskriver hur lång yrkeserfarenhet kan underlätta för pedagoger att uppfatta 
var eleverna befinner sig i utvecklingen och sedan arbeta vidare utifrån det. Pedagogen 
påpekar också att om pedagogerna i förskolan skulle dokumentera varje elevs utveckling kan 
det innebära mycket arbete som det kanske inte finns behov av: 
 

”Att man försöker att utgå ifrån var de är någonstans. Jag tycker att man ser det 
ganska lätt, det är ingen stor grej. Det hade nog varit ett mycket större jobb för 
förskolan och dokumentera allt.” 
 

En annan pedagog beskriver istället att mer kommunikation och gemensam reflektion kan 
utgöra verktyg för att stärka kontinuiteten och att de i förskoleklass, genom att få vetskap om 
vad barnen gjort i förskolan, kan arbeta vidare med det och undvika upprepningar: 
 

”Det vi har ju pratat mycket om det här att vi behöver ju också prata ihop oss mer i 
förskoleklassen. Och kolla igenom det här, kan vi hitta en röd tråd med det dom 
[förskolan] har jobbat med [...] och bygga vidare. Där är vi kanske inte riktigt än. 
Men att vi ska se att barnen inte sitter och gör samma saker som dom har gjort på 
förskolan.”  
 

Andra förskoleklasspedagoger uttrycker också en önskan om mer insyn mellan 
verksamheterna. Vid en del av dessa enheter planeras sådana besök medan det på andra 
ställen redan är en inarbetad rutin med verksamhetsbesök eller arbetsbyten för pedagogerna. 
Trots att vissa redan träffas regelbundet, så önskar pedagogerna ändå mer kommunikation för 
att få en större förståelse för varandras verksamheter.  

Sammanfattande	kommentarer	
Pedagogerna i förskolan uttrycker avsaknad av återkoppling från förskoleklassen och skolan. 
Några pedagoger i förskoleklass ger uttryck för att de fort anser sig kunna identifiera var 
barnen befinner sig. Det finns i båda verksamheterna en önskan om mer kommunikation och 
insyn i varandras respektive verksamheter. Å ena sidan förefaller det finnas pedagoger i både 
förskola och förskoleklass som önskar mer samsyn, å andra sidan tycks det också finnas 
pedagoger i förskolan som önskar mer kontakt medan pedagoger i förskoleklass framstår som 
mer nöjda. Risken finns att det skapas en obalans mellan pedagogerna i de olika 
verksamheterna då en verksamhet önskar mer samverkan och kommunikation än den andra.  

Utvärdering	och	uppföljning	

Pedagoger	i	förskola		
När det gäller utvärdering och uppföljning av övergångsarbetet beskriver samtliga pedagoger, 
verksamma i förskolan, att detta sällan eller aldrig förekommer i någon större utsträckning, 
varken enskilt eller tillsammans med pedagoger i förskoleklass. I ett fall där en gemensam 
utvärdering står med i handlingsplanen, uppger en pedagog i samma verksamhet att det inte 
förekommer. En annan pedagog i förskolan berättar att de inte utvärderar övergångsprocessen 
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skriftligt, men att pedagogerna i de olika verksamheterna till viss del samtalar om 
övergångarna när barnen är på besök. Pedagogen beskriver att utvärdering, i den egna 
verksamheten, är något som kan behöva utvecklas: 
 

”Utvärdering har vi inte riktigt. Det är faktiskt något vi kunde utveckla. Det blev 
lite återkoppling när de var här på besök från förskoleklassen på förmiddan idag. 
Då hann vi prata lite, men inget skriftligt. Man är nyfiken om våra barn, hur det går 
såklart. Hon [pedagog i förskoleklass] vill kanske höra någonting mer, för det har 
vi också godkännande från föräldrarna, är det något mer under förskoleklasstiden 
att de får höra av sig då. Hur vi jobbar med vissa saker eller annat kompletterande. 
Det brukar inte bli så mycket.”  
 

Utvärdering förefaller ofta ske spontant och informellt, likt det som beskrivs i ovanstående 
citat. Flera av pedagogerna i förskolan nämner att utvärdering endast sker i arbetslaget, oftast 
muntligt och i något enstaka fall skriftligt. I två fall nämner förskolepedagoger att de vid 
behov lämnar synpunkter vidare till ledning och i ett annat fall beskrivs hur en skriftlig 
utvärdering överlämnas till förskolechef. Två pedagoger berättar om årliga träffar i deras 
respektive skolområden, där övergångar mellan förskola och skola diskuteras.  

Pedagoger	i	förskoleklass	
Hälften av förskoleklassenheterna uppger att de årligen utvärderar övergångsprocessen 
tillsammans med berörda förskolor. En pedagog i förskoleklass beskriver ett 
utvärderingsarbete där ledning från förskolan tagit initiativ till utvärdering av hur samverkan 
fungerat: 
 

”Det är en utvärdering av hur den här samverkan har gått det här året då. Och då är 
det förskolechefen på en av förskolorna som bjuder in, varje år. Och då brukar det 
komma en pedagog från varje förskola, och sen, vi är ju två stycken härifrån då, 
och sen är skolans ledning med och dom förskolechefer som är på förskolorna.” 
 

Den andra hälften av förskoleklasspedagogerna uppger att de inte utvärderar skriftligt, men 
möjligen kommunicerar spontant tillsammans med pedagogerna i förskolan. En av dessa 
pedagoger har funderat på en mer formell utvärdering till hösten och uppger att det vore 
intressant att få en inblick i hur förskolan erfarit övergångsprocessen.  

Sammanfattande	kommentarer	
För pedagoger verksamma i förskolan tycks utvärdering och uppföljning angående 
övergångsprocessen förekomma i några enstaka fall, i andra fall framstår de som bristfälliga. 
Hälften av pedagogerna i förskoleklass uppger att de årligen utvärderar övergångsprocessen 
tillsammans med pedagoger från förskolan, den andra hälften kommunicerar endast spontant. 
Många gånger förefaller utvärderingar, för pedagoger i båda verksamheterna, endast ske 
muntligt och i det egna arbetslaget. Vid en jämförelse med verksamheternas handlingsplaner 
bekräftas att utvärderingar i förskoleklass ofta förekommer som en punkt någon gång under 
höstterminen. En muntlig utvärdering mellan verksamheterna, eller i det egna arbetslaget kan 
vara värdefull i sig men för att utvärdera en övergångsprocess är det viktigt med ett långsiktigt 
perspektiv. Spontan kommunikation kan möjligen fokusera mer på individnivå och planerade 
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utvärderingar kan öka förutsättningen för djupare pedagogiska diskussioner med fokus på 
utveckling. 

Områden	för	utveckling	

Pedagoger	i	förskola		
Samtliga pedagoger i förskolan ser samverkansarbetet mellan skolformerna som ett 
utvecklingsområde i sig. En pedagog beskriver hur en allmän användning av Skolverkets 
blankett för stöd vid övergångar skulle kunna bidra till en mer likvärdig övergångsprocess: 
 

”Ja, men om man tänker att det ska vara en likvärdig förskola och en likvärdig 
skola, så borde ju det här överlämnandet vara hyfsat likvärdigt. Den där blanketten 
kan inte vara så svår att jobba efter, den är ju redan färdig, så det gör ju det enkelt 
att få en bra bas att stå på och då är ju alla de här parterna involverade tänker jag, 
förskola, barn och vårdnadshavare och förskoleklass, som är viktiga i det här 
överlämnandet. […] Det är i alla fall det lilla som kan bli en likvärdig bas att utgå 
från.” 
 

Förutom en önskan om en mer likvärdig övergångsprocess uttrycker pedagoger i förskolan 
också önskemål om bättre kommunikation, bättre organisation för samverkan och 
nätverksträffar för att utbyta idéer och erfarenheter. 

Pedagoger	i	förskoleklass	
Pedagogerna, verksamma i förskoleklass, uppger sig överlag vara tillfreds med hur 
samverkansarbetet fungerar och de flesta anser att de har en fungerande samverkan med 
förskolan. En enhet redogör för att de har saknat en bra struktur för samverkan, vilket lett till 
att de har startat ett utvecklingsarbete:  
 

”Det är väl vi som har saknat struktur på nåt vis eller, ja vi har saknat som en, om 
man säger röd tråd nu då och att det har varit lite så här, lite gungfly. Ja vi har inte 
riktigt tyckt att vi tar trivs med det som har varit eller vi skulle vilja göra någonting 
mer.”   
 

En fungerande struktur för samverkan är något som nämns av flera pedagoger när det gäller 
saker att vidareutveckla. Andra faktorer som pedagogerna uppger är att få till inarbetade 
rutiner och ett bra innehåll. 

Sammanfattande	kommentarer	
Pedagoger verksamma i förskolan beskriver att samverkansarbetet är i behov av utveckling 
och de ger uttryck för en önskan om en mer likvärdig övergångsprocess från förskola till 
förskoleklass. Pedagoger verksamma i förskoleklass förefaller i allmänhet vara mer tillfreds 
angående det samverkansarbete som förekommer. Resultatet visar att pedagogerna i 
förskoleklass överlag anser sig ha ett fungerande samverkansarbete vilket eventuellt kan bero 
på studiens urval av informanter och att de utvalda möjligtvis har ett fungerande 
samverkansarbete. Om samverkansarbetet upplevs fungera bra, ses möjligen inte behov av 
förändring och utveckling. Att förskolans pedagoger känner behov av att utveckla 
samverkansarbetet med skolan, kan delvis bero på vilka informanter som intervjuats men det 
kan också höra samman med deras erfarenheter av skolans bristande intresse eller att de 
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lämnar ifrån sig barn som de har ett känslomässigt band till och som de vill skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för. 

Förutsättningar	och	stöd	för	utveckling	

Pedagoger	i	förskola		
För att utveckla samverkansarbetet mellan förskola och förskoleklass uttrycker pedagogerna i 
förskolan ett behov av starkare ledningsstöd som tydliggör vikten av samverkan och 
kommunikation. En pedagog i förskolan beskriver hur förskolans och skolans ledning behöver 
utgöra ett större stöd i övergångsprocessen när det gäller att organisera för att inblandade 
parter ska kunna träffas och diskutera: 
 

”Man behöver ju stöd, ja men att våran förskolechef också kliver in lite grann och 
likadant rektorn på skolan. Och att man hjälper till att hitta dom här möjligheterna 
till att till exempel, ja, men nu behöver vi hitta en stund där vi kan få sitta 
tillsammans, för vi upplever det här och det här.”  
 

Flera pedagoger i förskolan uttrycker behov av mer ledningsstöd när det gäller organisering 
av samverkan, inte bara från förskolans ledning, utan också från skolans. Ledningen behöver 
enligt pedagogerna, förutom att organisera också tillsätta resurser i form av tid för 
planeringar, möten och utvärderingar. 

Pedagoger	i	förskoleklass	
Hälften av pedagogerna i förskoleklass anser inte att de har behov av stöd för att utveckla 
samverkansarbetet, men någon anser att det kan bli aktuellt i framtiden. En pedagog beskriver 
ett behov av ledningsstöd för att arbetet med övergångar ska fungera bra och utvecklas: 
 

”För att det ska fungera, tänker jag […], den ledningen, alltså rektorer och 
förskolechefer, dom måste vara driftiga. Och det är oftast där det faller tror jag. 
Men vi kan driva på, men vi måste ändå ha någon som tar beslut och för det framåt. 
Det kan man trycka på.” 
 

Förutom ledningsstöd uppger några pedagoger i förskoleklass också att olika 
sekretessbestämmelser bör utgöra föremål för vidare diskussion för  att öka förutsättningarna 
för samverkan. Resterande pedagoger uttrycker några ytterligare exempel på förutsättningar 
för utveckling av samverkan, som exempelvis stöd från Barn- och Elevhälsan, bättre 
organisation för samverkan och resurser i form av tid för möten och planering.  

Sammanfattande	kommentarer	
Flera pedagoger i förskolan uttrycker behov av mer stöd från ledning i både förskola och 
skola. Det stöd de önskar gäller organisation, resurser och drivkraft. Pedagoger i förskoleklass 
uttrycker inget större behov av stöd, men nämner att det är viktigt med en fungerande 
organisation och stöd från ledning och Elevhälsan. Att pedagoger i båda verksamheterna 
önskar mer ledningsstöd tyder på att det finns ett behov. Pedagoger i förskolan nämner också 
samverkan mellan förskolans och skolans ledning, vilket kan bottna i en önskan om ett 
gemensamt ansvar och engagemang i övergångsprocessen. Stöd från Barn- och Elevhälsan, 
vid överlämningar, nämns endast av pedagoger i förskoleklass vilket eventuellt kan bero på 
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att stödet redan finns tillgängligt för pedagoger verksamma i förskolan eller att förskolans 
pedagoger inte ser detta stöd som resursmässigt möjligt. 

Samverkan	utifrån	den	utvecklingsekologiska	modellen	
Studiens resultat har visat på stora skillnader när det gäller hur samverkan ser ut i de olika 
kommunerna och i dess respektive skilda verksamheter. Även om syftet med studien inte varit 
att jämföra de olika kommunerna framträdde, när alla bitar lades samman, ett mönster som 
väckte intresse för en närmare granskning. I följande avsnitt presenteras tre olika modeller 
över hur samverkan kan se ut i övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass. 
Sammanställningen bygger dels på de intervjuer som genomförts, dels på de handlingsplaner 
som studerats. Presentationen görs med koppling till studiens teoretiska utgångspunkt, Urie 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979). Avsnittet avslutas 
med en sammanfattning och en kortare delanalys.  

Samverkansexempel	från	kommun	A,	B	och	C		
De olika kommunerna A, B och C skiljer sig åt när det gäller uppbyggnad och organisation 
samt vilket stöd och vilka resurser som finns tillgängliga centralt för förskolor och skolor. I 
följande avsnitt presenteras ett exempel på en samverkansmodell från varje kommun. När det 
gäller samverkan i övergångsprocessen finns stora olikheter, både mellan men också inom 
kommunerna. Dessa olikheter lyfts fram i studien för att synliggöra hur det kan se ut i olika 
kommuner och för att skapa möjligheter att hitta modeller som kan passa enskilda kommuner. 
Nedanstående figurer utgör därför endast exempel på hur det kan se ut och kan därmed inte 
ses som allmänt vedertagna. 

Kommun	A	 
I kommun A, som är den större kommunen, förefaller olikheterna mellan enheter vara stora. 
Där finns verksamheter där pedagogerna uppger att de har en väl fungerande samverkan 
mellan förskola och förskoleklass/skola, men också de som uppger att det finns stora brister. I 
kommunen finns, under samma förvaltning och organisation, ett centralt stöd med bland annat 
Barnhälsa och Elevhälsa. På skolorna i kommunen finns i de flesta fall också en lokal 
Elevhälsa där personal med specialpedagogisk kompetens ingår. I kommun A är förskola och 
skola skilda åt med olika chefer som ansvarar över respektive verksamheter, både på lokal 
nivå och på förvaltningsnivå. Det finns ingen kommunövergripande handlingsplan för 
övergångar mellan skolformer. Vissa verksamheter använder Skolverkets stöddokument vid 
överlämningssamtal, andra använder något annat dokument eller inget alls. I vissa 
verksamheter äger heller inga överlämningssamtal rum förutom då barn upplevs vara i behov 
av särskilt stöd. Utvärdering av övergångar förekommer enligt några pedagoger, medan andra 
uppger att de endast utvärderar övergången muntligt och enbart i det egna arbetslaget. 
Kommunen är uppdelad i större skolområden och dessa, i sin tur, i olika mindre områden. I 
vissa av dessa mindre områden finns övergripande handlingsplaner för övergångar, i andra 
saknas de. I kommun A påvisas också de största skillnaderna bland informanternas 
beskrivningar. Några pedagoger uppger att de har ett fungerande samverkansarbete mellan 
förskola och förskoleklass med handlingsplaner, arbetsbyten, träffar och utvärderingar, andra 
uppger att det inte förekommer någon slags samverkan och att övergångsarbetet endast 
handlar om ett enstaka besök med barngruppen och eventuellt något överlämningssamtal. 
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Figuren nedan visar ett exempel på samverkan vid en verksamhet där många parter saknas i 
övergångsprocessens mesosystem. I centrum av modellen syns barnet/eleven och runt denne 
de olika mikrosystem som, i exemplet från kommun A, omger barnet under 
övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass/skola. Mikrosystemen i detta exempel 
utgörs av förskola, förskoleklass/skola och vårdnadshavare. Utanför mikronivån finns 
mesosystemet som visar vilka aktörer som samverkar med varandra i övergångsprocessen. I 
exemplet från kommun A finns en samverkan mellan tre mikrosystem. Barn- och Elevhälsan 
finns som stöd, men medverkar inte i själva övergångsprocessen. Detsamma gäller förskolans 
och skolans ledning. Längst ut i modellen syns makronivån där lagar, läroplaner och andra 
stöd på samhällsnivå, som exempelvis SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, befinner 
sig. 

 

 

Figur 2. Ett exempel på samverkan i kommun A. 

 

Kommun	B	
I kommun B, en av de två mindre kommunerna, finns en lokal Barnhälsa och en central 
Elevhälsa. Instanserna ligger båda under samma förvaltning och organisation, men har olika 
chefer och samverkar inte förutom vid överlämningssamtal. Vid några av verksamheterna i 
kommunen har förskola och skola samma chef och vid andra inte. Där cheferna inte har 
ansvar över både förskola och skola samverkar förskolechef och skolans rektor genom 
gemensam handlingsplan och möten, men däremot saknas kommunikation med pedagogerna 
till viss del, enligt informanterna. Fritidshemmet involveras inte i övergångsprocessen vid 
flera av enheterna i kommunen. Kommunen har ingen övergripande handlingsplan för 



 

42	
	

övergångar men det finns handlingsplaner hos enskilda samverkansenheter. 
Överlämningssamtal äger rum för samtliga barn i behov av stöd och majoriteten av 
verksamheterna använder då Skolverkets material för att dokumentera inför överlämning. 
Skriftlig utvärdering av övergången äger endast rum vid en enhet medan andra enheter uppger 
att de endast utvärderar muntligt och spontant. Majoriteten av pedagogerna i kommun B är 
nöjda med samverkansarbetet men flera uppger att de önskar mer kommunikation mellan sina 
respektive verksamheter.  
 
Figuren nedan visar ett exempel på samverkan vid en verksamhet i kommun B. De 
mikrosystem som omger barnet/eleven i kommun B är vårdnadshavare, förskola, 
förskoleklass/skola, fritidshem, lokal Barnhälsa, samt förskolans och skolans ledning. I det 
omgivande mesosystemet samverkar alla dessa förutom fritidshemmet. Därutöver deltar också 
den centrala Elevhälsan som återfinns i exosystemet. I kommunen finns Elevhälsan på plats i 
verksamheterna, förutom vid de mycket små skolorna där Elevhälsan finns på plats utifrån 
behov. På så sätt samverkar Barnhälsan med varje förskoleenhet och Elevhälsan med varje 
skolenhet i det dagliga arbetet. Därutöver deltar dessa båda parter också vid varje 
överlämningssamtal där barn upplevs vara i behov av särskilt stöd.   

 

 
 

Figur 3. Ett exempel på samverkan i kommun B. 

Kommun	C	
I kommun C, den andra mindre kommunen, finns en central Barnhälsa och en central 
Elevhälsa under samma förvaltning och organisation. På kommunens skolor finns en lokal 
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Elevhälsa där personal med specialpedagogisk kompetens ingår. I kommunen finns en 
kommunövergripande plan för övergångar inom och mellan skolformer. Initiativ till planen 
har tagits av pedagoger och därefter har planen spridits vidare och kommit att omfatta hela 
kommunen. Överlämningssamtal äger, enligt informanterna, rum för alla barn i kommunen 
och till stöd används också, vid samtliga överlämningar, Skolverkets stöddokument. 
Utvärdering av övergången uppges ske muntligt varje höst under en samverkansträff. I 
kommun C finns, enligt informanterna, ett nära samarbete mellan rektor och förskolechefer 
inom samma skolområde. I kommun C genomfördes endast en intervju med två pedagoger 
som uppger sig vara nöjda med samverkansarbetet. 

Figuren nedan visar hur samverkan ser ut i kommun C. I centrum av modellen syns 
barnet/eleven och runt denne de olika mikrosystem som, i exemplet från kommun C, omger 
barnet under övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass/skola. Mikrosystemen i 
kommun C utgörs av förskola, förskoleklass/skola, fritidshem, vårdnadshavare, förskolans 
ledning, skolans ledning och skolans lokala Elevhälsa. I mesosystemet samverkar alla dessa 
parter samt dessutom den centrala Barnhälsan och den centrala Elevhälsan som tillhör 
exosystemet. I exosystemet finns också den kommunövergripande handlingsplanen som ett 
stöd för arbetet med övergångar. Längst ut syns makrosystemet med exempel på stöd som 
finns tillgängligt på samhällsnivå.  

 

 

Figur 4. Ett exempel på samverkan i kommun C. 
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Sammanfattande	kommentarer	
Vid en jämförelse av de tre kommunerna A, B och C framkommer att de största olikheterna 
uppvisas i kommun A, den största av de tre kommunerna. I kommunen finns verksamheter 
med ett fungerande samverkansarbete och verksamheter där näst intill ingen samverkan 
förekommer. I kommunerna A och B finns, till skillnad från kommun C, inga 
kommunövergripande handlingsplaner för övergångar men handlingsplaner förekommer i 
vissa mindre skolområden samt vid enstaka samverksansenheter. I kommun A finns, jämfört 
med i kommun B, stora variationer angående intervjuade informanters erfarenheter av 
samverkansarbetet. I kommun C genomfördes endast en intervju där informanterna uppgav 
sig vara nöjda med samverkansarbetet vid övergångar. Att den större kommunen uppvisar så 
stora skillnader inom kommunen är intressant och kan möjligtvis bero på en större 
organisation, längre beslutsprocesser och längre tid för goda exempel att spridas vidare.  

Sammanfattande	analys	och	diskussion 
Följande avsnitt inleds med en sammanfattande analys och diskussion angående studiens 
resultat i förhållande till litteratur och tidigare forskning. Avsnittet är indelat i underrubriker 
som baseras på studiens forskningsfrågor. Efter dessa rubriker följer ett avsnitt där studiens 
resultat diskuteras med koppling till vald teori, Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 
modell (Bronfenbrenner, 1979). Därefter följer en metoddiskussion där val av metoder och 
förfaringssätt under arbetet med studien diskuteras. Avslutningsvis presenteras de slutsatser 
som dragits och förslag till fortsatt forskning ges inom ämnesområdet. 

Resultatdiskussion 
Den här studien handlar om övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass och de 
tankar och erfarenheter pedagoger verksamma i respektive verksamhet har, om vilka faktorer 
som möjliggör en lyckad övergångsprocess för barn och elever. Fokus har varit att finna svar 
på hur samverkan mellan förskola och förskoleklass skildras, vilka framgångsfaktorer och 
hinder som beskrivs samt på vilket sätt pedagoger i förskola och förskoleklass arbetar för att 
skapa kontinuitet och progression för i övergångsprocessen.  

Samverkan	i	praktiken	
Enligt Carina Fast (2007) upplever pedagoger i förskola och förskoleklass en brist på 
samarbete mellan sina respektive skolformer. Tid och organisation för samverkan uppges 
saknas, enligt författaren. Resultaten från den här studien visar en överensstämmelse när det 
gäller pedagoger verksamma i förskolan, medan de flesta pedagoger i förskoleklass ger 
uttryck för att samverkansarbetet fungerar bra. Pedagoger i förskolan uppger att de inte 
känner ett ömsesidigt intresse från skolan som organisation angående samverkan i 
övergångsprocessen, vilket kan förklara deras erfarenheter av otillräcklig samverkan. Att 
pedagogerna i förskoleklass känner sig mer tillfreds med samverkansarbetet kan möjligen 
förklaras med att tiden i förskoleklass är kort och att verksamhetens position mellan förskola 
och skola eventuellt kan resultera i att samverkansarbetet med förskolan inte prioriteras. 
Helena Ackesjö (2011) och Gunilla Sandberg (2012) liknar förskoleklassen vid en ö som ska 
samverka åt två håll. Denna studie visar dessutom exempel på att en förskoleklass kan ta emot 
barn från flera olika förskolor vilket ställer ännu högre krav på organisation och tidsresurser.    
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Skolverket (2014b) framhåller att, för att uppnå styrdokumentens krav vid övergångar, krävs 
ett gemensamt ansvar av pedagoger i både förskola och förskoleklass. Det övergripande 
ansvaret när det gäller att organisera för samverkan mellan skolformer ligger dock hos 
ledningen i respektive skolform (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). Förskolans chef och 
skolans rektor har till uppgift att visa på vikten av god samverkan i övergångsprocessen samt 
att samordna arbetets genomförande (Skolverket, 2014b). Studiens resultat pekar på att 
pedagoger, verksamma i förskolan, upplever en avsaknad av samverkan mellan förskolans 
och skolans ledning. Majoriteten av förskoleklassens pedagoger beskriver däremot inget 
ytterligare behov av ledningsstöd. Möjligen kan pedagogernas skilda uppfattningar förklaras 
av att förskolans pedagoger saknar skolans ledningsstöd och den tyngd som chefer för 
förskola och skola gemensamt kan bidra med i övergångsprocessen. Förskolans och skolans 
ledning kan dessutom genom uppföljning och utvärdering skapa goda förutsättningar för en 
långsiktig samverkan (Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 
2007). Där ledningen inte tagit tillräckligt ansvar, visar studiens resultat att initiativ till att 
utveckla ett samverkansarbete många gånger väckts i arbetslag eller hos enskilda pedagoger. I 
ett enstaka fall har dessa initiativ lett till kommunövergripande handlingsplaner, i andra fall 
har de begränsats till den enskilda verksamheten, eller till arbetslaget. Ansvar som knyts till 
enskilda pedagoger kan enligt Anne Lillvist och Jenny Wilder (2015, refererad i Wilder & 
Lillvist, 2017a), försvåra ett långsiktigt arbete. Enligt Berth Danermark (2000) behöver 
förskolans och skolans ledning visa tydlighet, ha klart uttalade mål med samverkansarbetet 
samt erbjuda tillräckliga resurser. Flera av studiens verksamheter uppvisar brister när det 
gäller ledningens förmåga att organisera för ett fungerande samverkansarbete då det varken 
finns tydlighet, mål eller resurser för samverkan.  

I Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2014b) beskrivs hur övergångsarbetet kan utvecklas 
med hjälp av handlingsplaner. Resultatet i denna studie pekar på att de flesta verksamheter har 
en handlingsplan, men att de handlingsplaner som finns många gånger är inaktiva. En inaktiv 
handlingsplan kan innebära att planen varken följs upp eller utvärderas samt att nyanställd 
personal inte får möjlighet till insyn och delaktighet. Studiens resultat stämmer därmed 
överens med Anne Lillvists och Jenny Wilders studie (2015, refererad i Wilder & Lillvist 
(2017a). De fann att där övergångsplaner inte användes så uppstod svårigheter på grund av att 
ansvar kopplades till enskilda personer. En handlingsplan som används aktivt kan däremot 
tydliggöra uppdrag och ansvar samt undanröja hinder i övergångsprocessen.  

I styrdokument för både förskola och skola (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a) betonas 
vikten av att vid övergångar visa särskild hänsyn till barn och elever i behov av särskilt stöd 
och det under hela processen för att skapa goda förutsättningar för alla (Skolverket, 2014a; 
SOU 2010:95). Läroplanerna understryker förberedelser i övergången där varje barns och 
elevers förutsättningar bemöts. Övergångsprocessen kan innebära svårigheter för barn i 
samband med omställning till nya sammanhang, kontexter (Broström, 2009) och utmaningar 
(Ackesjö, 2017). Krav och utmaningar som ställs utifrån barnet och elevens behov och 
förutsättningar, minskar risken för misslyckanden och en fortsatt negativ skolgång (Peters, 
2010; Sandberg; 2012).  
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Denna studie synliggör att barn och elever i behov av särskilt stöd prioriteras i 
övergångsprocessen genom exempelvis förberedelser och överlämnande samtal där 
Barnhälsan och Elevhälsan oftast deltar. Tyvärr deltar Barnhälsan och Elevhälsan inte i alla 
verksamheter i samband med övergångsprocessen. En viktig iakttagelse utifrån resultatet är de 
beskrivningar av avbrott som kan förekomma mellan Barnhälsan och Elevhälsan. Dessa 
avbrott kan leda till att svårigheter eskalerar för de barn som är i behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd. Samverkan mellan Barnhälsa och Elevhälsa borde ligga i allas intresse. I 
dessa verksamheter finns professioner som genom samverkan kan öka förutsättningarna för 
helhetssyn och samsyn, vilket Socialstyrelsen och Skolverket (2016) menar gäller inom 
Elevhälsan. Studien visar att möjligheter kan skapas för samverkan också mellan Barn- och 
Elevhälsan genom att dessa instanser deltar gemensamt vid möten inför övergångar mellan 
förskola och förskoleklass. Denna samverkan skulle troligen ge en mer samlad bild av barns 
och elevers olika förutsättningar och behov.    

Forskning angående övergångar mellan skolformer har betonat vikten av god kommunikation 
i samverkansarbetet (Alatalo et al., 2014; Jakobsson & Lundgren, 2013; Myndigheten för 
skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). Brist på kommunikation kan 
också innebära att barns kunskaper inte tas till vara (Ahtola et al., 2011; Perry & Dockett, 
2007). Särskilt sårbart kan det bli för barn som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd (Broström, 2002) där svårigheter också kan uppstå i övergångsprocessen (Broström, 
2009). Studiens resultat visar på väldigt skilda erfarenheter av kommunikation i 
övergångsprocessen, vilket möjligen kan bottna i att förskolans pedagoger känner ett större 
behov av att kommunicera angående de barn som ska överlämnas, jämfört med det behov 
förskoleklassens pedagoger känner för mottagandet. Den information förskolans pedagoger 
besitter känns för dem viktig att kommunicera så att varje barn får en bra skolstart (Jfr. Ahtola 
et al., 2011; Perry & Dockett, 2007). Något som flera pedagoger i förskolan också uppger 
vara bristfälligt och som möjligen kan förklara att de är mer missnöjda, är att de saknar någon 
form av återkoppling från pedagoger i förskoleklass och från skolan som organisation. 
Pedagogerna verksamma i förskoleklass fortsätter att följa elevens utveckling medan 
pedagogerna i förskolan önskar respons för att få vetskap om att det utförda arbetet i förskolan 
är av värde för barnen vid fortsatt skolgång. Återkoppling skulle möjliggöra samsyn mellan 
de båda verksamheterna och bidra till en gemensam känsla av god kommunikation.  

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att pedagogerna i förskolan upplever brister i 
samverkan mellan förskola och förskoleklass, medan pedagogerna i förskoleklass uppfattar att 
samverkansarbetet fungerar väl. Att uppfattningar skiljer sig åt kan bero på att eleverna endast 
tillbringar ett år i förskoleklass och att pedagogerna i förskoleklass under kort tid ska knyta 
samman en grupp som de sedan också ska lämna ifrån sig. Denna tidsaspekt kan också 
förklara förskolepedagogernas erfarenheter av bristande intresse från skolan. Studien visar 
även att en samverkan många gånger saknas mellan ledning för förskola och skola och att 
dessa inte i tillräcklig utsträckning organiserar för samverkan. Initiativ till att utveckla 
samverkansarbetet har istället många gånger tagits av pedagoger i verksamheten och därmed 
upplevs ansvaret även ligga på dem. Det finns handlingsplaner för övergångar i många 
verksamheter men flera pedagoger uppger att dessa inte används aktivt. Detta medför att 
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svårigheter uppstår när det gäller att följa upp och utveckla samverkansarbetet, vilket också 
kan förhindra inflytande och delaktighet vid byte av personal. Ett mycket positivt resultat 
visas i studien genom samtliga pedagogernas beskrivningar av hur barn i behov av särskilt 
stöd prioriteras i övergångsprocessen. För att ytterligare förbättra samverkansarbetet när det 
gäller barn i behov av särskilt stöd skulle också en mer utvecklad samverkan mellan 
Barnhälsa och Elevhälsa kunna utgöra ett stöd. Genom att delge och diskutera erfarenheter 
med varandra ökar möjligheterna för helhet och sammanhang. En god kommunikation behövs 
mellan alla parter i övergångsprocessen och kan också undanröja många hinder.  

Framgångsfaktorer	och	hinder	i	övergångsprocessen	
Några faktorer som, enligt forskning, framhålls vara speciellt framgångsrika vid övergångar är 
ett förtroendefullt samarbete mellan inblandade parter (Peters, 2010; SOU 2010:95), 
samverkan och samordning när det gäller övergångsprocessen (Burgon & Walker, 2013; 
OECD, 2017) och dokumentation av hög kvalitet som visar barn och elevers förmågor 
(Ahtola et al. 2011; SOU 2010:95).  

Att skapa förtroendefulla relationer är grundläggande i en övergångsprocess och har stor 
betydelse för alla barn och speciellt viktigt för barn i behov av särskilt stöd (Peters, 2010). 
Dockett och Perry (2014) beskriver vikten av att barnen får möjlighet att vara engagerade i sin 
egen övergång, vilket kan underlätta förståelsen för processen. Studiens resultat visar att 
pedagoger från både förskola och förskoleklass ser goda relationer och trygghet som 
framgångsfaktorer i övergångsprocessen. Skillnaderna mellan verksamheternas beskrivningar 
är framförallt att förskolan redan arbetat med att skapa ett förtroendefullt samarbete med barn 
och vårdnadshavare, och önskar stödja dem i kontakten med den kommande verksamheten, 
samt etablera kontakt med mottagande pedagoger. Pedagoger i förskoleklass ska däremot 
bygga upp en relation med alla inblandade i övergången, även om möjligheter finns att 
pedagoger från samverkande verksamheter är bekanta sedan tidigare. I studien framkommer 
att flera pedagoger i förskolan önskar ett större intresse och engagemang från skolans håll. 
Möjligen kan en förklaring till skillnaden i upplevelser av engagemang vara att pedagoger och 
ledning i skolan har många parter som de ska skapa ett förtroendefullt samarbete med vid 
samma tidpunkt och att det resulterar i en obalans när det gäller upplevelsen av engagemang i 
övergångsprocessen.  

En övergång mellan skolformer behöver organiseras och samordnas (Burgon & Walker, 2013; 
OECD, 2017). Genom att visa intresse och respekt för alla som är inblandade i övergången, 
tas erfarenheter till vara och ökar möjligheterna för att processen blir lyckad (Dockett & 
Perry, 2014). Pedagoger i förskola och förskoleklass behöver bygga vidare på barnets och 
elevens kunskaper och förmågor, och för att lyckas med det krävs en samsyn mellan parterna 
(Broström, 2009; Peters, 2010; Wilder & Lillvist, 2017b). En pedagogik som utgår från att 
bemöta varje barn och elev utifrån dess förutsättningar och behov, förbättrar utsikten för 
gynnsam inlärning (OECD, 2017). Om behoven dessutom uppmärksammas och tillgodoses 
tidigt i utvecklingen, ökar chanserna till en mer likvärdig utbildning, framförallt för barn i 
svårigheter (SOU 2010:95).  

Resultatet i studien visar att pedagogerna i förskolan framhåller att en pedagogik som möter 
barnet på den nivå där denne befinner sig och som bygger vidare på barnets styrkor och 
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förmågor, är framgångsrik. Pedagogerna i förskoleklass nämner inte progression i lärande 
som en framgångsfaktor, utan det beskrivs snarare av några informanter som relativt 
okomplicerat. Att åsikterna angående progression i lärande skiljer sig åt till så stor del är 
anmärkningsvärt. Det är svårt att tro att de flesta pedagoger inte upplever progression som 
betydelsefullt i barn och elevers utveckling och att de vid vissa tillfällen inte ser det som en 
utmaning i yrket. Diskussioner angående svårigheter när det gäller att ge barn och elever stöd 
och utmaningar på olika nivåer inom samma grupp är något som vi upplever har förekommit i 
dagens förskola och skola under många år.  

Vad innebär det då att flera pedagoger i förskoleklassen inte ser kontinuitetsskapande som 
något bekymmer? Kan de med sin erfarenhet möta barn och elever utifrån deras respektive 
behov och förutsättningar? Eftersom alla människor är olika, våra förutsättningar ser olika ut 
och att pedagoger dessutom med lång erfarenhet än så länge inte hittat "ett recept" för att 
möta alla behov, så är det svårt att tro. En förklaring kan vara det som vissa av studiens 
pedagoger verksamma i förskolan uppfattar som oroväckande, nämligen att skolan inte anser 
att kunskaper som pedagoger och barn bär med sig från förskolan är tillräckligt betydelsefulla. 
Möjligen erfar pedagogerna i förskoleklassen en press när det gäller att skapa förutsättningar 
för eleverna att nå kunskapsmålen. Detta kan medföra att de fokuserar mot årskurs ett redan 
från start och då inte reflekterar i hög grad över kunskaperna från förskolan. Eftersom 
forskning (SOU 2010:95) visar att behov som tillgodoses tidigt gynnar utvecklingen, är 
samverkan i övergångsprocessen mellan förskolan och förskoleklass något som borde 
diskuteras vidare i verksamheterna.  

För att öka utsikterna för verksamheter att möta varje barn och elev utifrån dennes 
förutsättningar och behov är det enligt Skolverket (2014b) en stor fördel att använda tydlig 
och relevant dokumentation. Enligt Annarilla Ahtola et al. (2011) är en av de mest 
framgångsrika faktorerna vid övergångar användning av dokumentation och att den 
kommuniceras. Studiens resultat visar att majoriteten av informanterna använder 
dokumentation för att tydliggöra barns och elevers förmågor vid övergången mellan förskola 
och förskoleklass. De flesta uppger att de sedan ett par år tillbaka använder sig av Skolverkets 
material, medan andra sedan tidigare hade eget framtagna underlag som de fortsatt använda. 
Det framkommer i resultatet att denna dokumentation upplevs underlätta i 
övergångsprocessen genom att det blir tydligt för alla parter vad som ska kommuniceras och 
än mer klart sedan många börjat använda samma material. Det informanterna redogör för 
pekar mot att tydlig och likvärdig dokumentation är betydelsefull i övergångar. Tidigare 
kunde överlämningssamtal ta väldigt lång tid och informationen varierade i kvalitet beroende 
på underlag. Nu har informanterna erfarenhet av mer effektiva träffar, däremot uppger några 
pedagoger sig sakna exempelvis information på gruppnivå som inte längre framkommer på 
samma sätt.  

Hinder i övergångsprocessen kan utgöras av exakt samma faktorer som anses vara 
framgångsrika, i de fall där dessa faktorer är bristfälliga eller saknas. Otillräckligt samarbete, 
brist på kommunikation, tid och resurser är några faktorer som kan utgöra hinder i 
samverkansarbetet (Alatalo et al. 2014). Stig Broström (2002) menar att verksamheter som 
samverkar i övergångar måste arbeta för att undanröja hinder i processen. Det är, enligt 



 

49	
	

Broström, exempelvis viktigt för alla som är involverade att ha insyn och insikt i varandras 
verksamheter för att en övergång ska bli bra, särskilt för barn och elever i behov av stöd då 
dessa kan behöva det även i, under och efter en övergångsprocess.  

Informanterna i studien skiljer sig åt när det gäller erfarenheter av hinder i övergången mellan 
verksamheterna. Pedagoger i förskolan beskriver framförallt brist på kommunikation, samsyn 
och tid som hinder i övergångsprocessen (Jfr Alatalo et al. 2014). Flera av förskoleklassens 
pedagoger uppger att de inte har erfarit så många hinder, utan funderar under studiens 
intervjutillfälle. Sekretess är något som flera pedagoger i förskoleklass uppger utgöra ett 
hinder i övergången, däremot nämns det inte av pedagogerna i förskolan. Det pedagogerna i 
förskoleklass beskriver som komplicerat med sekretess är att samverkan försvåras när det 
finns osäkerhet angående vad som får kommuniceras. Staffan Olsson (2017) bekräftar att 
okunskap om sekretessregler kan problematisera samverkan och påpekar att det underlättar 
om vårdnadshavare är delaktiga vid överlämning av information. Pedagogerna i förskolan 
beskriver just ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare som förklaring till att 
sekretess inte ses som hinder för dem. Däremot menar pedagoger i förskoleklass att det 
framför allt är vid spontan kommunikation, exempelvis vid verksamhetsbesök, som hinder 
med koppling till sekretessregler kan uppstå. Vid dessa tillfällen finns inget underlag att luta 
sig mot där vad som får kommuniceras är godkänt av vårdnadshavare. En möjlighet skulle 
kunna vara att ledning samt Barn- och Elevhälsan utgör ett stöd när det gäller att tydliggöra 
vilka regler som gäller vid sekretess och hur verksamheterna kan arbeta för att minska 
upplevelsen av sekretess som ett hinder i övergångsprocessen.  

Sammanfattningsvis visar studien att uppfattningarna hos pedagoger i förskola och 
förskoleklass när det gäller framgångsfaktorer i övergångsprocessen överensstämmer till stor 
del med varandra vid en uppräkning. Pedagogerna i förskolan och pedagogerna i 
förskoleklassen uppger däremot skillnader angående i vilken utsträckning 
framgångsfaktorerna efterlevs i dagens övergångsprocess. Det framgår också att pedagogerna 
i förskolan upplever en lägre grad av intresse och engagemang från skolans håll.  Pedagogerna 
i förskolan ger i större utsträckning uttryck för att de vill utveckla samverkan, medan 
förskoleklassens pedagoger är mer nöjda med hur arbetet fungerar i dagsläget. När 
pedagogerna berättar om vilka hinder de ser i övergången så förtydligas skillnaderna. 
Förskolans pedagoger beskriver övergripande hinder i processen som exempelvis otillräcklig 
samsyn och kommunikation. Förskoleklassens pedagoger däremot anger inte många hinder, 
utom sekretess som av flera pedagoger uppges kunna utgöra ett hinder. En förbättrad 
kommunikation kan eventuellt minska obalansen när det gäller upplevelser av engagemang 
och samtidigt öka förståelsen för att situationen ser olika ut beroende på vilken verksamhet 
som utgör utgångspunkten. Möjligtvis kan chanserna då också öka att de kunskaper barnet har 
med sig från förskolan tas tillvara och byggs vidare på i förskoleklass. Troligen kan ledning 
och Barn- och Elevhälsan utgöra ett stöd när det gäller att skapa förutsättningar för att 
tydliggöra framgångsfaktorer och undanröja hinder.  

Kontinuitet	och	progression	i	övergångsprocessen		
Läroplaner för både förskola och skola betonar vikten av samverkan mellan förskola, skola 
och fritidshem med målet att skapa kontinuitet och progression för barn och elever i deras 
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utveckling (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). För att skapa kontinuitet och progression 
behövs ett gemensamt intresse och ett gemensamt engagemang från alla parter (Ackesjö, 
2016; OECD, 2017) samt en organisation som möjliggör samverkan i form av tid och 
mötesplatser (Ackesjö, 2016; Dunlop, 2003). Brister i samverkan och samarbete kan orsaka 
diskontinuitet och försätta barnet i ett utvecklingsvakuum samt missgynna en fortsatt 
skolgång (Grundskoleutredningen, 2015; Skolverket, 2014a; Wilder och Lillvist, 2017b). 

Studien visar att vissa verksamheter inte lever upp till de krav som ställs i styrdokumenten 
angående övergångar mellan skolformer. I läroplaner för förskola och skola betonas att 
berörda parter ska samverka under övergångsprocessen samt ”utbyta kunskaper, erfarenheter 
och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 
progression i” barns och elevers ”utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s.13; Skolverket, 
2017a, s.16). Av studiens resultat framgår att det finns brister när det gäller samverkan och 
informationsutbyte, vilket eventuellt till viss del kan förklaras genom att det i läroplanerna 
står vad som ska göras, men inte hur det ska göras. Detta kan leda till olika tolkningar som i 
många fall tycks genomföras av enskilda pedagoger i verksamheten. Myndigheten för 
skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen (2007) betonar betydelsen av ”styrning, 
struktur och samsyn” för en god och långsiktig samverkan (s.7). Där varken kommun eller 
lokal ledning har organiserat för eller tydliggjort vikten av samverkan, lämnas tolkningar om 
arbetssätt till enskilda pedagoger, vilket kan medföra att likvärdigheten minskar och att risken 
för missförstånd ökar. 

I studien ger pedagogerna i förskolan uttryck för upplevelser av bristande intresse från skolan 
som organisation (Jfr. Ackesjö, 2016; OECD, 2017) medan några pedagoger i förskoleklass 
däremot uppger att de inte har så svårt att se vilken nivå barnen befinner sig på. Pedagoger i 
förskolan uttrycker också önskemål om återkoppling från pedagoger i förskoleklass och från 
skolan som organisation. Margie I. Mayfield (2003) beskriver kontinuitet som en pågående 
process där olika slags kontinuiteter kan identifieras. I övergången mellan förskola och 
förskoleklass bör hänsyn tas till skillnader i styrdokument, undervisningssätt, organisation, 
fysisk miljö samt det enskilda barnets utveckling, vilket ställer stora krav på pedagoger samt 
ledning för förskola och skola när det gäller att skapa kontinuitet och bygga vidare för 
progression. Resultatet från den här studien visar exempel på otillräckliga förutsättningar för 
samverkan och samsyn. Samtidigt som OECD (2017) betonar vikten av mjuka övergångar 
mellan skolformer menar Sue Dockett och Bob Perry (2017) att övergången bör rymma både 
kontinuitet och förändring. För att skapa en god balans mellan trygghet, stöd och utmaningar 
krävs också en kommunikationsmässig kontinuitet mellan skolformer, vilket Stig Broström 
(2009) beskriver är viktigt för att för att undvika oro och hinder för det enskilda barnet i 
övergångsprocessen. 

Resultaten i studien pekar också i vissa fall på en bristande kommunikation samt en brist på 
återkoppling mellan ledning och pedagoger i verksamheten. Trots de krav som ställs i 
styrdokumenten angående utbyte av information mellan förskola, förskoleklass och fritidshem 
(Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a), visar studiens resultat att detta utbyte många gånger är 
bristfälligt eller rent utav saknas i praktiken. Det förefaller, i vissa av studiens verksamheter, 
finnas en obalans mellan pedagoger i förskola och pedagoger i förskoleklass, angående vilken 



 

51	
	

syn de har på innehåll och mängd av information som ska kommuniceras i 
övergångsprocessen. Denna obalans och otillräcklighet när det gäller samsyn och 
kommunikation, kan leda till att barnens kunskaper inte i tillräcklig utsträckning tas till vara 
och följs upp (Ahtola et al., 2011; Fast, 2007; Perry & Dockett, 2007).  

Arbetet i övergångsprocessen behöver regelbundet följas upp och utvärderas för att öka 
möjligheterna till en långsiktig planering för samverkan (Myndigheten för skolutveckling, 
Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). Studiens resultat visar att uppföljning och 
utvärdering är mer förekommande i förskoleklassen än i förskolan. Pedagogerna i 
förskoleklass ger också uttryck för att vara mer nöjda med samverkansarbetet jämfört med 
pedagogerna i förskolan. Möjligen kan dessa resultat kopplas samman, ett övergångsarbete 
som följs upp och utvärderas kan sannolikt också leda till att pedagoger i verksamheten 
känner delaktighet samt att arbetet är väl fungerande. Eftersom ledning för förskola och skola 
har det yttersta ansvaret för verksamheten, behöver de också se till att övergångsprocessen 
följs upp och utvärderas. Resultatet från studien visar att några verksamheter utvärderar 
övergångsprocessen i ett större forum med exempelvis flera samverkande förskolor och 
skolor, medan andra uppger att det enbart förekommer i det egna arbetslaget. Skriftlig 
utvärdering förekommer i några verksamheter, medan pedagoger i andra verksamheter uppger 
att utvärdering möjligen sker spontant, muntligt och i vissa fall, enbart i det egna arbetslaget. I 
de fall där övergångsarbetet inte utvärderas kan utvecklingsarbetet försvåras i ett långsiktigt 
perspektiv. Samma svårigheter kan också uppstå i de fall där utvärdering sker muntligt 
eftersom beslut och reflektioner inte finns nedskrivna.  

Studiens resultat visar att pedagogerna i förskolan önskar utveckla samverkansarbetet, medan 
förskoleklassens pedagoger inte ser behov av utveckling i någon större utsträckning. Möjligen 
kan skillnaderna bero på att förskoleklasspedagogerna i studien har en fungerande samverkan 
eller så har pedagogerna i respektive verksamhet olika uppfattningar om vad som är ett 
tillfredställande samverkansarbete. Enligt Skolverket (2014a) behöver förskoleklassens 
pedagoger ha insyn i förskolans pedagogik och vara förtrogna med den kunskap och de 
erfarenheter barnen har med sig från förskolan, för att skapa kontinuitet och progression i 
elevernas utveckling. Enligt Inga-Lill Jakobsson och Marianne Lundgren (2013) behövs en 
god kommunikation mellan verksamheterna för att pedagoger ska få förståelse för varandras 
kunskaper, skapa helhetsperspektiv och för att kunna ge varje barn de bästa förutsättningar att 
lyckas i övergången. Möjligen skulle resultatet i studien se annorlunda ut om pedagogerna i 
de olika verksamheterna samverkade och kommunicerade mer. Då skulle eventuella 
utvecklingsområden gemensamt kunna lyftas fram och tydliggöras för alla parter. 

Förskoleklassens pedagoger uttrycker inte något större behov av stöd för att utveckla 
samverkan vid övergångar, medan pedagogerna i förskolan ger flera exempel. Det pedagoger 
i båda verksamheterna uttrycker önskemål om är stöd från ledning och då framförallt när det 
gäller organisation för samverkan. Skolverket (2014b) menar att ledning har en viktig roll i att 
stödja och arrangera för att samverkan ska kunna ske. Möjligen kan utvärdering och ökad 
kommunikation, uppmärksamma ledningen för förskola och skola på det behov av 
ledningsstöd som pedagogerna uttrycker när det gäller samverkan i övergångsprocessen. Ett 
uppmärksammat behov kan också ge ledningen ökad förståelse och handlingskraft. 
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Sammanfattningsvis beskriver pedagoger verksamma i förskolan en större avsaknad av 
samsyn och kommunikation mellan verksamheterna, ett bristande intresse från skolan som 
organisation, ett större behov av att utveckla samverkansarbetet samt ett större behov av stöd 
från ledningen. I resultatet framkommer att det i förskolan mer sällan förekommer uppföljning 
och utvärdering samt att utvärdering i båda verksamheterna till största del äger rum muntligt 
och i det egna arbetslaget. Pedagoger i både förskola och förskoleklass beskriver brister i 
kommunikation och återkoppling från ledningshåll. Mellan pedagoger i förskola och 
förskoleklass finns också en obalans angående vad kommunikationen ska ha för innehåll. 
Styrdokumentens abstrakta mål tycks tolkas på olika sätt vilket kan leda till missförstånd och 
försvåra samverkansarbetet samt den kontinuitet och progression som barn och elever har rätt 
till. Anmärkningsvärt är att uppföljning och utvärdering av övergången inte förefaller att 
prioriteras i förskolan, trots att pedagogerna i verksamheten uttrycker ett behov av att utveckla 
arbetet. Möjligen kan det kopplas samman med det behov av ledningsstöd som pedagogerna 
uttrycker. Genom att reflektera över processen finns större möjligheter att leda arbetet framåt. 
För att kunna skapa kontinuitet och progression för barn och elever behöver verksamheten 
följas upp och utvärderas. Eventuellt kan behovet av att utveckla samverkan och 
kommunikation mellan pedagoger kopplas till det behov pedagoger i både förskola och 
förskoleklass uttrycker när det gäller kommunikation och återkoppling från ledningshåll.  

Samverkan	utifrån	den	utvecklingsekologiska	modellen	
Lagar, styrdokument och forskning betonar alla vikten av samverkan i övergångar mellan 
skolformer (Jakobsson & Lundgren, 2013; OECD, 2017; Peters, 2010; SFS 2010:800; 
Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). I de tre kommuner där studien genomförts finns både 
likheter och skillnader när det gäller samverkansarbetet i övergångsprocessen. I följande 
avsnitt görs en jämförelse av de tre olika kommunerna och de tre exempel som visas i 
resultatavsnittet (se figur 2; figur 3; figur 4). Kopplingar görs också till Urie Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979).	

Vid en jämförelse mellan de modeller som symboliserar exempel från de olika kommunerna 
(se figur 2; figur 3; figur 4) framkommer skillnader på exonivå, där kommunens 
stödfunktioner för förskolor och skolor, enligt Bengt-Erik Andersson (1986), återfinns. 
Samtliga tre kommuner har en central Elevhälsa men medan kommun A och kommun C har 
en central Barnhälsa, återfinns Barnhälsa på lokal nivå, eller på mikronivå i kommun B. I 
studien har det framkommit brister när det gäller samverkan mellan Barnhälsans och 
Elevhälsans personal, vilket kan innebära ytterligare svårigheter för de barn som är beroende 
av stöd från dessa verksamheter. Kommun C är ensam om att ha en kommunövergripande 
handlingsplan för övergångar mellan skolformer, medan dessa finns på de enskilda 
samverkansenheterna i kommun B och är mer sällsynta i kommun A. Särskilda 
övergångsplaner kan, enligt Anne Lillvist och Jenny Wilder (2015, refererade i Wilder & 
Lillvist, 2017a) utgöra ett stöd i övergångsarbetet och tydliggöra samverkansarbetet. I 
kommun C, som har en kommunövergripande plan, kan samverkansarbetet möjligen betraktas 
som mer likvärdigt mellan olika samverkansenheter, medan kommun B, som har egna lokala 
handlingsplaner, möjligtvis har fler olikheter. Största skillnaderna och därmed minst 
likvärdigt, är det troligtvis i kommun A, där vissa enheter har handlingsplaner medan andra 
varken har eller har haft någon. I kommun A är det också, på grund av en större avsaknad av 
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handlingsplaner, större sannolikhet att enskilda pedagoger ansvarar för övergångsarbetet, 
vilket Anne Lillvist och Jenny Wilder (2015, refererad i Wilder & Lillvist, 2017a), menar kan 
innebära svårigheter jämfört med där ansvaret fördelas och samverkansarbetet tydliggörs efter 
gemensamma bestämmelser.	

I kommun C används, efter ett kommunbeslut, Skolverkets blanketter för stöd vid övergångar 
(Skolverket, 2014b) vid samtliga överlämningar mellan förskola och förskoleklass. I kommun 
B används samma blanketter på rekommendation från kommunen. I kommun A används 
Skolverkets blanketter av några enheter, medan någon pedagog använder en liknande 
dokumentation och andra pedagoger ingen alls. De verksamheter som använder Skolverkets 
dokumentationsblanketter, eller andra liknande, möjliggör också för det enskilda barnet att ta 
aktiv del i sin egen övergångsprocess, vilket Sue Dockett och Bob Perry (2014), påpekar är 
viktigt. På detta sätt underlättas också för ett barncentrerat förhållningssätt under 
övergångsprocessen, vilket OECD (2017) menar ökar möjligheterna för en fortsatt positiv 
skolgång. Enligt Annarilla Ahtola et al. (2011) är förmedling av skriftlig information en 
effektiv framgångsfaktor vid övergångar men inte så ofta förekommande, vilket 
överensstämmer med studiens resultat angående kommun A. En god och långsiktig 
samverkan kräver ”styrning, struktur och samsyn” (Myndigheten för skolutveckling, 2007, 
Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007 s. 7) och den tyngd som kommun och lokal 
ledning kan medföra till samverkansarbetet kan möjligtvis bidra till att skapa intresse och 
engagemang från både förskola och skola, vilket Helena Ackesjö (2016), menar är viktigt för 
att skapa kontinuitet och progression. I kommun B och C finns strukturer för samverkan 
mellan ledning för förskola och skola medan samverkan mellan dessa parter i kommun A av 
några pedagoger uppges vara bristfällig. Samverkan i kommun A kan ytterligare försvåras av 
att förskola och skola är åtskilda också i kommunens organisation.	

På mikronivå är kommunerna relativt lika med nästan samma typer av mikrosystem som 
omgärdar barnet/eleven. På mesonivån finns däremot stora olikheterna mellan exemplen från 
de tre kommunerna. Mesonivån innefattar, enligt Urie Bronfenbrenner (1979), den samverkan 
och det samspel som finns mellan de olika parterna i mikrosystemet, eller, som Claes Nilholm 
(2016) beskriver det, de relationer som finns mellan de olika mikrosystemen. I exemplet från 
kommun A är det endast tre olika mikrosystem som samverkar medan det i exemplen från 
kommun B och C involverar i princip samtliga mikrosystem. I kommun B och C samverkar 
dessutom den centrala Elevhälsan under övergångsprocessen och i kommun C tillkommer 
också den centrala Barnhälsan. En god samverkan också mellan Barnhälsa och Elevhälsa 
borde ligga i allas intresse då en samverkan mellan liknande professioner där fokus på både 
förskolans barn samt förskoleklassens och skolans elever skulle öka förutsättningar för och 
möjligheter till samsyn och kontinuitet. 	

Den här studiens resultat påvisar fler brister när det gäller samverkan mellan skolformer i den 
större kommunen, kommun A, än vad som visas i de två mindre kommunerna, B och C. Det 
är också större skillnader inom kommun A och därmed troligtvis också mindre likvärdigt. 
Även om några pedagoger i kommun A uppger att de har ett fungerande samverkansarbete, 
finns det också de som uppger att någon samverkan knappt existerar över huvud taget. I 
kommun B är pedagogerna överlag nöjda med det samverkansarbete som finns men önskar 
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mer kommunikation mellan skolformerna och i kommun C, där enbart en intervju 
genomfördes, uppger pedagogerna att samverkansarbetet fungerar bra. Den 
samverkansmodell som utgör exempel från kommun C, är med tanke på den struktur som 
finns för samverkan och utvärdering, de träffar där övergångar diskuteras och alla involverade 
parter, mest lik den proaktiva verksamhetskultur som beskrivs av Marianne Lundgren och 
Bengt Persson (2003), medan en del exempel från kommun A ligger mer åt den reaktiva 
verksamhetskulturen som utmärks av individualism. Skillnaderna mellan exemplen från de tre 
kommunerna kan också diskuteras utifrån större och mindre organisationer. De båda mindre 
kommunerna har båda ett mer utvecklat samverkansarbete och mer likvärdighet i form av 
gemensam användning av Skolverkets dokument (2014b) och i kommun C också den 
kommunövergripande plan som finns för övergångar inom och mellan skolformer. Eventuellt 
kan skillnaderna delvis bero på att kommun A är en betydligt större kommun med en större 
organisation medan det i de mindre kommunerna förmodligen är kortare kontaktvägar mellan 
idéer, beslut och genomförande. 	

Sammanfattningsvis kan samverkansmodellen från kommun C betraktas som ett gott exempel 
för ett samverkansarbete där barnen erbjuds en mer likvärdig övergångsprocess mellan 
förskola och förskoleklass. De skillnader som påvisas mellan kommun A, B och C när det 
gäller kommunövergripande planer och beslut, användning av Skolverkets stödmaterial samt 
antal parter som samverkar i övergångsprocessen kan, utan att på något sätt generaliseras, 
eventuellt också kopplas samman med de erfarenheter av övergångsprocessen som de 
intervjuade pedagogerna i varje kommun beskriver. Där samverkansstrukturer, gemensamma 
handlingar och dokument finns, uppger pedagogerna i studien också ett bättre fungerande 
samverkansarbete. I dessa fall finns möjligen också förutsättningar för att åstadkomma det 
helhetsperspektiv som beskrivs av Sue Dockett och Bob Perry (2014), där alla parter 
samverkar för att lyfta styrkor och resursbehov i alla miljöer och sammanhang. Genom att 
delge varandra goda exempel, verksamheter och kommuner emellan, möjliggörs och 
underlättas också för en utveckling av samverkansarbetet. Genom att lära av andra och 
anpassa exempel till den egna verksamheten kan arbetet ledas framåt och möjligheterna för en 
likvärdig övergångsprocess för barn och elever ökar.  
 
Avslutande	slutsatser		 
Intentionen med studien har varit att nå kunskap om faktorer som möjliggör en lyckad 
övergångsprocess för barn och elever. Genom att närma sig problemområdet utifrån ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 1979), öppnar sig möjligheter att anta ett 
helhetsperspektiv, vilket Bengt- Erik Andersson (1986) menar är styrkan med teorin. Utifrån 
de utvecklingsområden som studien visar drar vi slutsatsen att insatser behövs på flera nivåer. 
På makronivå behövs en konkretisering av styrdokumentens mål angående övergångar, vilket 
skulle lämna mindre spelrum för egna tolkningar och otydlighet mellan inblandade parter. På 
exonivå finns utvecklingsmöjligheter som exempelvis kommunövergripande handlingsplaner 
och beslut om gemensamma dokument. På mesonivå behövs en samverkan mellan alla parter 
som befinner sig i barnets mikronivå under övergångsprocessen och dessutom en samverkan 
med det stöd som finns tillgängligt på kommunnivå. Fler interaktioner behövs också mellan 
exempelvis förskolans och skolans ledning samt mellan Barnhälsan och Elevhälsan. På 
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mesonivå behöver även kommunikation och återkoppling stärkas mellan samtliga parter. 
Ledning för förskola och skola behöver också, för att utveckla övergångsprocessen, 
organisera för samverkan, tydliggöra, följa upp och utvärdera arbetet.   

Trots att studien är genomförd i Sverige överensstämmer våra resultat med internationella 
studier angående svårigheter vid samverkan mellan skolformer (Jfr. Broström, 2002; Dockett 
& Perry, 2017; Peters, 2010). Funderingar som har vuxit fram under arbetets gång är att en 
stor del av svårigheterna ligger på organisationsnivå och på samverkansnivå eftersom studien 
visar att intresse och engagemang för övergångar finns hos pedagogerna. Möjligen kan de 
samverkansmodeller som presenterats i studien (se figur 2; figur 3; figur 4), användas som 
underlag för att analysera samverkan i andra verksamheter och kommuner.  

Vi anser att specialpedagogen, genom sin roll som skolutvecklare, samordnare och handledare 
kan utgöra ett stöd i samverkansarbetet och bidra till en proaktiv verksamhetskultur, likt den 
som beskrivs av Lundgren och Persson (2003). Anmärkningsvärt är att specialpedagogen som 
yrkesroll, enligt Skollagen (SFS 2010:800), inte är given i Elevhälsan. Där fordras endast 
personal med specialpedagogisk kompetens. En specialpedagog med helhetssyn som 
samordnar stöd och interaktioner skulle bidra till en lyckad övergång för alla barn, inte minst 
de barn som är i behov av särskilt stöd i övergångsprocessen.  

Metoddiskussion		
Studiens syfte och den tidsram som fanns till förfogande styrde val av metoder och påverkade 
därmed också det resultat som studien gett upphov till. Den kvalitativa metoden ansågs 
relevant då den baserar sig på individers tolkningar av ett visst fenomen (Bryman, 2011; 
Kvale & Brinkmann, 2014), i det här fallet övergångsprocessen mellan förskola och 
förskoleklass. Den semistrukturerade intervjun med öppna frågor och möjlighet till följdfrågor 
fungerade väl då informanterna fick möjlighet att berätta fritt om sina tankar och erfarenheter 
angående olika frågor, samtidigt som intervjuerna blev relativt likvärdiga för de båda 
uppsatsförfattarna. Efter varje intervju stämdes intervjuguiden av för att eventuellt fånga upp 
viktiga aspekter. Inga tillägg gjordes vid avstämning, men några frågor flyttades om i 
intervjuguiden, efter de första intervjuerna. Med öppna frågor, följdfrågor samt frågor för att 
öka förståelsen bedöms intervjuguiden ha täckt ämnesområdet väl. Under utbildningstiden har 
vi som blivande specialpedagoger många gånger fått öva på rollen som intervjuare ute i olika 
slags verksamheter och med erfarenhet ökar, enligt Kvale (2007), gradvis självförtroendet när 
det gäller att genomföra intervjuer. Eftersom varje intervju transkriberades i nära anslutning 
till genomförandet fanns också möjlighet att, som Kvale menar, dra lärdomar om 
intervjuteknik och att reflektera över sin egen roll som intervjuare. 	

Vid två intervjutillfällen, medverkade, på grund av intresse, flera informanter. Så kallade par- 
eller gruppintervjuer kan, enligt Jan Trost (2010) vara komplicerade, då alla kanske inte får 
komma till tals samt att vissa gruppmedlemmars åsikter kan bli styrande och påverka de 
andras. En annan viktig aspekt av en gruppintervju är också, enligt författaren, att 
konfidentialitet inte går att garantera mellan intervjupersonerna. Martyn Denscombe (2016) 
hävdar i sin tur att en gruppintervju också kan innebära större variation av uppfattningar och 
belysa fler aspekter. I de båda fall av denna studie, då gruppintervjuer ägde rum, skedde det 
på intervjupersonernas initiativ och informanterna var, i båda fallen, också delar av samma 
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arbetslag. Under dessa gruppintervjuer upplevdes samtalsklimatet mellan gruppmedlemmarna 
tryggt och avspänt, vilket också upplevdes vid övriga intervjuer. De fyllde i varandras 
beskrivningar och gav därmed förhoppningsvis en bredare bild av ämnesområdet. Måhända 
fick någon gruppmedlem mer talutrymme än en annan, vilket inte behöver betyda att det 
skedde på bekostnad av någon annan utan också kan ha berott på grad av intresse, kunskap 
och engagemang. Vid en eventuell återgivning av studien hade urvalet av informanter kunnat 
breddas för att få fler erfarenheter och olika perspektiv. Om även specialpedagoger, 
förskolechefer och rektorer hade intervjuats, hade det funnits möjlighet att nå en djupare 
kunskap om övergångsprocessen. 

Intervjuerna genomfördes utan störningsmoment. Ljudinspelningarna fungerade bra och gav 
god ljudkvalitet, vilket underlättade transkriberingsarbetet. Det dikteringsverktyg som 
användes fungerade endast vid tillgång till nätverk. Detta medförde att verktyget inte 
tillämpades vid några intervjuer då nätverkstillgång saknades. Vid de tillfällen 
dikteringsverktyget fungerade väl, utgjorde det ett bra komplement till ljudinspelningarna. 
Om möjligheter getts till att genomföra studien ytterligare en gång skulle vi lagt större fokus 
på att ordna ett fungerande nätverk för att kunna använda dikteringsverktyget vid samtliga 
intervjuer. Transkriberingen av intervjuerna tog mycket tid, men viss tidsbesparing gjordes 
när dikteringsverktyget fungerade.  

Analysmetoden som användes, fenomenologisk hermeneutik (Lindseth och Norberg, 2004) 
har varit tidskrävande men vår uppfattning är att den gav möjligheter att upptäcka både 
helheter, delar och mönster i intervjudata. En gemensam tolkning har dessutom möjliggjort 
olika perspektiv och infallsvinklar. Att genomföra en gemensam studie har varit intressant, 
lärorikt och samtidigt utmanande. Vår egen förförståelse, med våra respektive bakgrunder i 
förskola och skola gjorde att det fanns en gemensam förförståelse för ämnesområdet och 
enligt Alan Bryman (2011) styr vår förförståelse de följdfrågor som ställs under intervjun 
samt ligger till grund för vår tolkning av informanternas berättelser. Det är samtidigt viktigt 
att vara medveten om sin egen förförståelse och att oavsett den försöka förhålla sig objektiv. 
Steinar Kvale (2007) menar att också den relation som uppstår i mötet mellan intervjuare och 
informant påverkar den kunskap som studien ger upphov till genom de frågor, svar och 
följdfrågor som diskuteras (Kvale, 2007). En annan intervjuare skulle enligt Kvale, med stor 
sannolikhet skapa en annan slags relation och därmed troligen frambringa annan kunskap. Då 
vi varit två intervjuare är det troligt att det kan ha påverkat vårt resultat, vilket vi varit 
medvetna om och försökt uppmärksamma genom regelbundna diskussioner. De resultat som 
denna studie ger upphov till kan inte generaliseras, utan endast ses som aktuella för dessa 
informanter vid studiens genomförande.  

Förslag	till	fortsatt	forskning 
Studien har väckt många nya funderingar. För vidare forskning skulle det vara intressant att 
genomföra en fallstudie av ett utvecklingsarbete mellan samverkande enheter, där 
övergångsprocessen granskas på alla nivåer. I vår studie fanns stora skillnader, angående 
erfarenheter av samverkan, mellan pedagoger i förskola och förskoleklass och därför skulle en 
jämförelse vara av intresse. 
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Det vore också spännande att titta närmare på hur samverkan kan utvecklas mellan 
Barnhälsan i förskolan och Elevhälsan i skolan. I studiens resultat framkommer att pedagoger 
upplever ett avbrott mellan dessa två instanser, vilket kan innebära svårigheter för de barn 
som är i behov av särskilt stöd.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

	
	

Intervjuguide		
Bakgrund och erfarenheter:  

• Berätta kort om din arbetsbakgrund. (utbildning, år i yrket)	
• Berätta om dina erfarenheter av att samverka vid barns övergångar mellan förskola 

och förskoleklass. 	
• Har du upplevt att samverkan förändrats över tid, och i så fall på vilka sätt? (nya 

riktlinjer och stödmaterial från Skolverket)	
	

Samverkan:  

• Hur ser samverkan ut i er verksamhet när det gäller övergången mellan förskola och 
förskoleklass? (Övergång till/från en eller flera förskolor/förskoleklasser?) 	

• Upplever du att det är någon/några som har det övervägande ansvaret för övergången 
från förskola till förskoleklass, i så fall vem eller vilka? (ansvar eller inflytande)	

• Upplever du att några barn kan vara i behov av särskilt stöd i övergångsprocessen, i så 
fall vilka och på vilka sätt?	

• Har du erfarenhet av att barn- och/eller elevhälsan varit inblandade i 
övergångsprocessen? I så fall på vilka sätt?	

• På vilka sätt och om vad kommunicerar pedagoger i förskola och förskoleklass när det 
gäller övergångsprocessen? 	

• Dokumenteras information när det gäller övergången på något sätt, och i så fall på 
vilket sätt? (Samverkansplan? Kan vi ta del av materialet?) 	

 
Framgångsfaktorer och hinder:  

• Beskriv vad du upplever fungerar bra och vilka faktorer som är viktiga när det gäller 
övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass.  	

• Beskriv vad du upplever fungerar mindre bra i övergångsprocessen.  	
• På vilka sätt upplever du att samverkansarbetet vid övergångar kan påverkas av 

sekretessbestämmelser?   	
• Vilka bör, enligt dig, vara involverade för en lyckad övergångsprocess? (barn, 

föräldrar, pedagoger, ledning, barn- och elevhälsa) 	
 

Kontinuitet och progression: 	

• Vilka utvecklingsmöjligheter upplever du när det gäller samverkan vid övergången?   	
• Vilket stöd upplever du behövs för att vidareutveckla samverkan vid övergångar 

mellan förskola och förskoleklass? 	
• På vilka sätt utvärderas övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass? 	
• Vad tror du behövs för att stärka den röda tråden och bygga vidare på barnens tidigare 

kunskaper och erfarenheter?



Bilaga 2 Missivbrev 

	
	

Missivbrev	
 
Hej!   
  
Vi är två studenter från specialpedagogutbildningen vid Umeå universitet. Vi har nu påbörjat 
vårt examensarbete där syftet är att nå kunskap om faktorer som möjliggör en lyckad 
övergångsprocess för barn och elever.  
 

För att undersöka tankar och erfarenheter om övergångsprocessen har vi valt att använda oss 
av intervjuer med pedagoger i både förskola och förskoleklass. Det vore mycket värdefullt för 
oss i vårt arbete om du har möjlighet att bidra med dina erfarenheter i en intervju 
på uppskattningsvis 45 – 60 minuter med någon av oss. Vi kommer att banda samtalet som 
stöd för att kunna bearbeta materialet.  
  
Under arbetet med studien tas hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer vilket innebär att ditt deltagande är frivilligt och att du när 
som helst kan avbryta intervjun och din medverkan i studien. Materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt och resultatet är endast avsett för studiens ändamål. I den 
färdiga uppsatsen kommer varken personnamn eller namn på förskolor/skolor att 
presenteras.    
  
Har du några frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss för mer 
information. Vi kommer att höra av oss om några dagar och förhoppningsvis boka en 
intervjutid tillsammans  
  
Med vänliga hälsningar   
  
Maria Hallman mailadress  telefonnummer 
Malin Nyman  mailadress  telefonnummer
	


