
Marielle Wikholm 
Ht 2017 
Examensarbete, 30 hp 
Specialpedagogprogrammet 90 hp 
 
 

 
 
 
 

Elevers övergång mellan förskola 
och förskoleklass 
Förskollärare och specialpedagogers syn på 
övergångsprocessen 

 

Marielle  Wikholm 



 1  
 

 

Sammanfattning
Syftet med studien var att via förskollärare och specialpedagogers berättelser om övergången 
från förskola till förskoleklass, nå kunskap om hur dessa går till och vilka framgångsfaktorer 
de återger. För att nå informanters berättelse användes en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer vilka spelades in och transkriberades för att sedan analyseras och 
sorteras utifrån forskningsfrågorna i ett resultat. Resultatet jämfördes sedan mot tidigare 
forskning samt styrdokument, allmänna råd och riktlinjer och utifrån denna analys kunde en 
slutsats dras. Ansatsen var även att ur ett sociokulturellt perspektiv synliggöra hur lärandet i 
processen, på olika nivåer, gått till utifrån berättelserna. Studien visade på ett stort 
engagemang, goda kunskaper och intentioner hos informanterna att genomföra övergångar 
anpassade efter de unga elevernas olika behov. Informanternas berättelser om 
framgångsfaktorer samstämmer med tidigare forskning och styrdokumentens 
rekommendationer för goda övergångsprocesser. I studiens intervjuer framträder en avsaknad 
av gemensamma möten för diskussion och spridning av all den samlade kunskapen samt ett 
redskap; en systematisk plan hur arbetet med processen kan genomföras. Övergångar kan 
innebära risker för att elevers inlärning hindras och då nästan alla elever i sexårsåldern berörs 
och så många som hälften känner oro inför övergången, gör frågan viktig att beakta. 
Forskning och informanters berättelser tyder på att elever i behov av stöd löper högre risk att 
inlärning bromsas upp samt riskerar att hamna utanför gemenskapen, exkluderas, om inte 
information om förhållningssätt och styrkor blir tydligt återgivna samt väl mottagna av 
förskoleklassens förskollärare och specialpedagog i aktuell skola. Komplexiteten i processen 
bör bli känd och diskuterad i möten mellan berörda aktörer och på så vis leda till utökad 
kunskap att förvalta i en gemensamt framtagen plan, ett årshjul. 
 
Sökord: Samverkan, Trygghet, Skolverkets årshjul   
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Begreppsförtydligande 
I studien återkommer några begrepp vilka här presenteras för att förtydligas och på så vis 
undanröja hinder i läsning av texten. 
 
Behov av stöd – Här avses i studien alla typer av stöd; fysiskt, psykiskt eller pedagogiskt, som 
elever kan komma att behöva erbjudas utifrån olika situationer, lärmiljöers utformande, 
händelser samt att det kan vara ett kort- eller långvarigt stöd som omnämns och ibland i 
kombination med/av varnadra. 
 
Elev - I studien används begreppet elev för alla, trots att begreppet barn oftast används i 
förskolan och elev först i förskoleklass, på väg in i grundskolan. 
 
Årshjul – Här avses ett årshjul utifrån Skolverkets rekommendationer (2014a) och beskriver 
olika delmoment som bör genomföras med en systematik under året för att underlätta och 
belysa behovet av en genomtänkt planering av övergångar. Delmomenten berör organisations-, 
grupp- och individnivå. Som exempel anges möten mellan rektor, skolans specialpedagog, 
förskolechef och förskolans specialpedagog för översikt på kommande resursbehov. Vidare 
anges pedagogiska nätverksträffar för pedagoger i förskola och förskoleklass i syfte att nå ökad 
samsyn och ett kunskapsutbyte. Gällande samarbetet med vårdnadshavare nämns bland annat 
övergångssamtal och besök i aktuell förskoleklass/skola (Skolverket, 2014a).   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5  
 

Inledning   
Övergången från förskola till förskoleklass är en viktig händelse i de unga elevernas skolgång. 
Förskolan med dess rutiner och något högre personaltäthet, ska läggas bakom och ett kliv mot 
vidare utbildning i grundskolan görs. Även om övergångar, eller in- och utskolningar som det 
kallats tidigare, är något som pågår ständigt från småbarnsgruppen till gymnasienivå och 
vidare i livet, kan detta steg te sig extra spännande eller i värsta fall obegripligt och hotfullt 
(Ackesjö, 2014). År 2015 fanns 95 % av alla femåringar inskrivna i förskolan (Skolverket, 
2017d) och läsåret därpå var det 97,8 % av dessa sexåringar som tackade ja till den frivilliga 
skolformen förskoleklass (Skolverket, 2017e), vilket betyder att nästan alla elever berörs av 
denna övergång. Någon enstaka går direkt till grund- eller grundsärskolan, eller stannar ett år 
extra i förskolan för att sedan gå direkt till grund- eller grundsärskolan (Lundqvist, 2016). 
 
Hälften av eleverna känner oro vid övergången till förskoleklass och dess kultur, ny personal 
och lokaler, samt en rädsla att hamna utanför gemenskapen, delger Ackesjö (2014) i en studie 
av elevers upplevelser av övergångar. Några elever klarar detta och utvecklas för varje 
utmaning men de allra flesta behöver ett tydligt och strukturerat tillvägagångssätt för att ges 
möjlighet att förstå, hinna bearbeta det som ska förändras i deras vardag och sedan även det 
som skett (Ackesjö, 2014). En följd av otydlighet kan bli att övergången inte är känd och 
bearbetad i elevgruppen och kan då känns skrämmande, vilket enligt Ackesjö (2014) kan leda 
till att eleven tvingas lägga mycket energi på att föröka förstå omvärldens förändring. Är 
eleven inte trygg och självförtroendet går förlorat är det svårt att lära (Ackesjö, 2014; 
Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
För att förskolläraren ska kunna möta varje elev där den befinner sig och för att inte 
information och kunskaper skall gå förlorade i samband med övergångarna krävs möten och 
pedagogiska diskussioner mellan pedagoger från de olika verksamheterna (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). En risk vid bristande kommunikation är att elever i behov av stöd kan 
gå miste om till exempel fysiska och pedagogiska anpassningar och stöd eller bli bemötta på 
ett felaktigt sätt. Detta riskerar att elever upplever ett misslyckade vilket kan leda till minskat 
självförtroende, motivation och lusten att lära går förlorad (Alatalo, Meier & Frank,2014; 
Dockett & Perry,2017; Skolverket , 2014a; SOU 2010:95). För att bevara motivationen anses 
det viktigt att eleverna ges möjlighet att utmanas utifrån sina erfarenheter, intressen och behov 
(Skolverket, 2014a; Säljö, 2014; Smidt; 2010). Om inte lärmiljö är tillgänglig och anpassad 
kan dessutom undervisningen te sig obegriplig och kunskapsinhämtandet uteblir. Första 
januari 2015 skärptes Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som numera klassar bristande 
tillgänglighet i alla skolformer som diskriminering. Bestämmelserna gäller både undervisning 
och lokaler, då tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla elever ska kunna vara 
delaktiga i en inkluderande förskole- och skolverksamhet (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, u.å.). 
 
Risken att övergångar kan leda till otrygghet och oro är viktig att beakta utifrån ett 
hälsoperspektiv, eftersom det råder ett ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande 
(Kungliga vetenskapsakademin, 2010). De första skolåren anses betydande för hur elevers 
fortsatta lärande och välmående kommer att bli. Dåliga skolprestationer riskerar att leda till en 
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låg självkänsla, vilket kan ge utagerande beteenden, som i sin tur kan förstärkas om lärare och 
kamrater bemöter beteendet negativt. Forskning visar även att risken går i andra riktningen; 
en låg självkänsla och utagerande beteenden ökar risken för att elever ska prestera sämre i 
skolan. Belägg finns för risken att en ond cirkel av psykisk ohälsa och dåliga skolprestationer 
kommer att följa eleven (Skolverket, 2014a; Kungliga vetenskapsakademin, 2010; 
Folkhälsomyndigheten, 2017). 
 
Enligt Skollagen (SFS2010:800) ska förskola och förskoleklass främja elevers allsidiga 
utveckling och utgå från en helhetssyn på eleven och dess behov samt bygga vidare på 
elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. För att uppnå denna lagtext samt läroplaners mål 
om progression i lärandet, (Skolverket, 2016;2017a) finns ett stödmaterial utgiven av 
Skolverket (2014a). Här ges råd om hur en uttalad och dokumenterad systematik i planerandet 
kan underlätta övergångar och på så vis skapa kontinuitet i elevers lärande. I materialet 
presenteras hur verksamheterna genom samarbete, väl genomtänkta förberedelser och 
genomförande samt uppföljning kan planera för detta oberoende av vilken typ av övergång 
det gäller, anpassat efter de lokala förutsättningarna (Skolverket, 2014a).  
 
Specialpedagogens roll som skolutvecklare och handledare kan här vara att leda ett 
utvecklingsarbete gällande övergångar, vara en förändringsagent med elevers bästa i fokus 
(Bladini, 2004) samt handleda i frågor gällande elever i behov av stöd; materiellt, relationellt, 
fysiskt eller kanske ges utökad tid i förskolan och se till att övergången kan bidra till 
delaktighet och inkludering istället för marginalisering och exkludering. I en avhandling av 
Lundqvist (2016) talas det om en förändring, då eleven i övergången kan riskera att gå från att 
vara en i förskolans gemenskap till exkludering i skolan.  
  
Övergången mellan förskola och förskoleklass är viktig att studera då den är en av två 
övergångar de unga eleverna gör inom knappt ett år. Risken finns att viktig kunskap om 
elevers styrkor, tidigare erfarenheter och kunskaper kan gå förlorad ökar utan systematik med 
planlagda aktiviteter, samverkan för samsyn och överlämnandekonferenser. Elever i behov av 
stöd, då avses alla typer av stöd; fysiskt, psykiskt, socialt och ibland kombinationer av dessa, 
kan bli en utsatt grupp om inte behoven kan tillgodoses, vilket riskerar att ske om 
informationsöverlämnandet brister (Ackesjö, 2014;Lumholdt, 2015). Framgångsfaktorer 
kontra risker samt vetskapen om det stöd som finns att tillgå vid övergångar, borde bli mer 
allmänt kända, använda och diskuterade, då de flesta elever gör dessa steg. 
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Syfte 
Studiens syfte är att genom förskollärare och specialpedagogers berättelser om sina 
erfarenheter i arbetet med överlämningen mellan förskola och förskoleklass, skapa fördjupad 
förståelse av framgångsfaktorer i övergångsprocessen och hur olika aktörer lär av och med 
varandra för att främja elevers välmående och fortsatta lärande.  
  

Forskningsfrågor: 
• Hur beskriver förskollärare och specialpedagoger att arbetet med övergångar mellan 

verksamheterna går till? 
• Vilka erfarenheter har förskollärare och specialpedagoger av samverkan och utbytet av 

information mellan förskola och förskoleklass gällande elevers behov, tidigare 
erfarenheter och kunskaper för främjandet av fortsatt inlärning? 

• Vilka framgångsfaktorer i övergångsarbetet framhåller förskollärare respektive 
specialpedagoger? 

Bakgrund 
Detta kapitel inleds med en kort sammanfattning av förskolans och förskoleklassens framväxt 
i Sverige samt dess nuvarande uppdrag, för att ge en liten inblick i hur verksamheterna skiljer 
sig åt trots alla likheter. Vidare följer utdrag ur myndigheters riktlinjer som berör 
övergångsarbetet mellan förskola och förskoleklass, direktiv för barn- och elevhälsans arbete 
samt om dokumentation. Därefter sammanfattas och görs en tolkning av offentlighets- och 
sekretesslagen, en sammanfattning av Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens 
dokument om anpassningar och stöd samt kort om specialpedagogik i förskola och 
förskoleklass. Kapitlet avslutas med specialpedagogens roll i verksamheterna.  

Förskolan och förskoleklassens historik och uppdrag 
Dagens svenska förskola har från 1800-talets början till idag gått från att varit främst 
fattigvård med heldagsbarnpassning i barnkrubbor bekostad av allmosor, via olika politiska 
och pedagogiska inriktningar samt den ökande industrialism och till att landat i dagens 
kombinerade omsorgs- och pedagogiska verksamhet bekostad av skattemedel (Lärarnas 
historia u.å.). Förskolan styrs av skollagen, förskolans läroplan och syftet med utbildningen är 
att med helhetssyn på eleven stimulera dess utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 
omsorg och anpassad till alla elever (Skolverket, 2016).  
 
Förskoleklassen kan sägas härstamma från de barnträdgårdar som startades i Sverige under 
1800-talets slut där vårdnadshavare kunde få lämna sina barn några timmar för pedagogisk 
verksamhet mot en avgift. Verksamheten utvecklades, olika aktörer och pedagoger influerade 
verksamheten och kommunala bidrag började ges. 1974 beslutades det att alla kommuner 
måste erbjuda alla sexåringar kostnadsfri förskoleverksamhet 525 timmar/år, och 1998 
fastslogs det att sexårsverksamheten skulle tillhöra grundskolan och lyda under dess läroplan 
samt benämnas förskoleklass(Lärarnas historia, u.å.). Syftet var bland annat att föra in 
förskolepedagogik i skolan; förskoleklassen skulle fungera som en bro mellan verksamheterna 
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och bidra till att utveckla en helhetssyn på elever och deras lärande (Skolverket, 2014b). I 
läroplanen för förskoleklassen (Skolverket, 2017a) förtydligades 2016 mål med 
undervisningen, bland annat att den ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen, 
kunnande och tidigare erfarenheter, och på så vis bidra till kontinuitet och progression i 
elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning (Skolverket, 
2017a). 

Övergångar mellan förskola och förskoleklass 
Ett ämne som diskuterats allt mer inom förskola och skola de senaste åren har varit just 
övergångar. Skolverket fick 2011 i uppdrag av regeringen att i samverkan med 
Socialstyrelsen, genomföra insatser för att förstärka elevhälsans arbete. Förutom att öka 
antalet personer som arbetar med elevhälsan ingick även uppdraget att utveckla ett 
stödmaterial om hur skolorna bör utforma dokumentation om elever i behov av stöd inför 
övergångar mellan skolor och skolformer, vilket resulterade i en vägledning för elevhälsan 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Även i en statlig utredning om likvärdighet i skolan 
(SOU 2010:95) framgår att övergångar inom och mellan olika skolformer för elever i behov 
av stöd kan innebära en risk för att viktig pedagogisk information går förlorad. Detta kan leda 
till att eleven går miste om adekvat stöd vilket kan leda till att eleven inte når målen för 
utbildningen. Ett stödmaterial utifrån uppdraget arbetades fram och utgavs av Skolverket 
(2014a). 
 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) har ändrat texten om övergångar och betonar nu att 
förskolan ska samverka med förskoleklassen, samt skolan och fritidshemmet, för att främja 
elevernas fortsatta utveckling och lärande. I övrigt är intentionen att eleverna ska få en väl 
genomtänkt och planerad övergång och på så vis ges möjlighet att bearbeta detta. 
Förskollärarens roll är att ansvara för samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet. Samarbetet mellan aktörerna, där elevernas tidigare erfarenheter och 
kunskaper kan förmedlas, ska leda till att elevernas utbildning kan byggas vidare mot nya 
kunskaper och utveckling. Här ges förskolläraren ansvaret för att särskilt uppmärksamma 
elever i behov av stöd i sin utveckling. Vidare nämns hela arbetslagets ansvar att samverka 
med andra verksamheter samt vårdnadshavare (Skolverket, 2016). 
 
Förskoleklassens läroplan (Skolverket, 2017a) som nyligen reviderats, betonar också att 
samverkan med andra skolformer ska ske för att stödja elevers utveckling och lärande i 
övergångar. Förskollärarna i förskoleklassen ska även skapa former för samarbete i syfte att 
förbereda elever och vårdnadshavare inför övergångar. I förskoleklassen är förskollärarens 
roll att samverka med lärare och arbetslag i andra verksamheter för att ett informationsutbyte 
angående elevers tidigare kunskaper och erfarenheter, ska ske (Skolverket, 2017a). 

Skolverkets stödmaterial om övergångar (Skolverket, 2014a) har som syfte att ge exempel på 
olika sätt att förtydliga och planera övergångprocessen. Målsättningen med skriften är ” att ge 
stöd och idéer om hur förskola och skola kan arbeta för att ge barn och elever en kontinuitet i 
sin skolgång oberoende av skolbyten” (Skolverket, 2014a.s.6). Förslag på hur ett strukturerat 
årshjul kan upprättas där moment som anses vara viktiga under ett läsår, finns med. Enligt 
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materialet innebär övergången till förskoleklass en stor förändring som kan upplevas svår för 
elever. Texten pekar även på att det är viktigt att förskolechef och rektor skapar lokala årshjul, 
visar på nyttan av goda övergångar samt ger möjligheter och mandat för lärare att genomföra 
arbetet både praktisk och tidsmässigt. Tre faktorer har visat sig vara extra framgångsrika vid 
övergångar där den första handlar om vikten av ett förtroendefullt samarbete mellan 
förskolan/skolan och vårdnadshavare. Som en andra framgångsfaktor lyfts betydelsen av 
samverkan och synkronisering. Den tredje faktorn är vikten av att dokumentationen om elever 
behöver hålla en professionell nivå som sakligt belyser elevens tidigare erfarenheter och 
kunskaper (Skolverket, 2014a). 

Möten för samverkan inför övergångar 
Samverkan, är enligt Skolverket (2014a), målinriktade handlingar genomförda gemensamt av 
parterna, utifrån uppdrag och kompetens, vilket anses avgörande för god övergång. I texten 
lyfts inte bara samverkan som sker mellan avlämnande och mottagande verksamhet, utan 
också andra parter elever kan vara berörda av, för att undvika att elever ”bollas runt” mellan 
olika instanser och myndigheter. Det handlar om att arbeta förebyggande, och att sätta in 
tidiga insatser men också om att kunna samverka effektivt när mer omfattande förändringar 
och åtgärder krävs. Här anses det viktigt att samverkan alltid präglas av ett konsekvent 
elevperspektiv, att utgå från principen att eleven och vårdnadshavare är delaktiga och att 
efterfråga deras samtycke (Skolverket, 2014a). 
 
Stödmaterialet framhåller att om parternas arbete samordnas blir det kraft i samverkan, och 
hänvisar till behov av fler möten än en överlämnandekonferens, vilket tidigare anses varit 
gängse norm. Möten på lednings- och verksamhetsnivå samt på individnivå med 
vårdnadshavare framläggs, men även nätverksträffar professionsvis förskollärare, 
specialpedagoger och förskolechef och rektor förespråkas, något Skolinspektionen (2015) sett 
som en brist och bedömer bör åtgärdas om ett lärande mellan förskollärare ska ske för att 
skapa likvärda kvalitativt goda förutsättningar för alla elever. I stödmaterialet hänvisas till en 
statlig utredning Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) 
där tre grundläggande förutsättningar för en lyckad samverkan anges;  
Styrning- ledningen skapar förutsättningar för verksamheterna att kunna ha de samtal som 
behövs med alla berörda parter.  
Struktur- tydliggöra och uttala syfte, mål, innehåll och ansvarsfördelning.  
Samsyn- nå en gemensam problemförståelse genom att delge varandra sina respektive 
verksamheters kunskapskrav, mål och uppdrag (SOU 2010:95). 
 

Dokumentation av och information om elevers tidigare erfarenheter och 
kunskaper 
För att stödja och utmana elever i deras fortsatta lärande i förskoleklassen behövs kunskap om 
varje elevs tidigare erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2017a). Att skriva individuella 
utvecklingsplaner (IUP) i förskolan är inget statligt krav vilket finns för förskoleklassen som 
ska skriva en IUP varje läsår för varje elev (Johansson, 2016; Skolverket, 2017a). I läroplanen 
för förskolan kan man läsa gällande dokumentation att förskolläraren ska ansvara för att ”… 
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varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 
analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 
möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner…” 
(Skolverket, 2016.s.14). Minst en gång per år ska ett utvecklingssamtal erbjudas 
vårdnadshavarna i förskolan då elevers utveckling, trivsel och lärande kan ventileras.  Ett 
arbetsverktyg som framhålls för förskolan är pedagogisk dokumentation vilket beskrivs som 
ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förskola 
(Skolverket, 2016). I Skolverkets stöd för pedagogisk dokumentation i förskolan (Skolverket, 
2012) förtydligas dess syfte att få en tydlig bild av eleven och verksamheten samt för 
utvärdering av sammanhangets och miljöns betydelse för elevers lärande, lek och samarbete. 
Genom denna översyn av verksamheten anses att förskollärarna ska kunna se vad de bör 
ändra/anpassa för att ge eleverna möjlighet att nå målen.  Genom pedagogisk dokumentation 
anses det möjligt att synliggöra lärprocesser, lärstrategier och att upptäcka elever som 
tillfälligt eller varaktigt behöver stödinsatser (Skolverket, 2012).  
 
Den information som ska överlämnas vid övergångar behöver ha pedagogisk relevans, vara 
saklig, aktuell och kortfattad för att vårdnadshavare ska ge sitt tillstånd för att den överlämnas 
(SOU 2010:95, Skolverket, 2014a). Risker med inaktuell eller svårtolkad information kan 
leda till att mottagande verksamhet varken kan bygga vidare på tidigare kunskaper och 
erfarenheter eller möta och förstå elevers behov av stöd. Eleven ”hamnar mellan stolarna” och 
lång tid kan gå innan rätt stöd utformats, något elever har lagstadgad rätt till oavsett skolform 
och oberoende av vem som sköter överlämnandet (SOU 2010:95). 
  
Informationen som lämnas över anses också påverkas av vilket synsätt förskola respektive 
förskoleklass har på överlämningsinformation, verksamheters olika sekretessbestämmelser 
samt förtroendet mellan lärare och ledning i de olika verksamheterna. Tydliga och lokalt 
anpassade rutiner för övergångar anses minska risken för informationsmissar, missar som 
drabbar i synnerhet elever i behov av stöd. Förskollärarens roll beskrivs här vara den som ska 
se till att informationen är professionell och bidrar till att öka förståelse, ger redskap och 
konkreta metoder för hur arbetet med elever kan genomföras på ett gynnsamt sätt för fortsatt 
kunskapsutveckling (Skolverket, 2014a).  
 
Skolinspektionen (2004) talar utifrån sin kvalitetsinspektion om att rädslan vissa förskolor 
känner för att dokumentationen av de enskilda elevernas utveckling ska bli betygsliknande 
gör att de till viss del undviker att dokumentera. Det innebär att utvärdering av verksamheten 
inte kan ske vilket leder till att det blir svårt att veta vad eleverna lärt sig. Vidare rapporterar 
Skolinspektionen (2015) att redovisningarna av måluppfyllelse både på förskolenivå och 
förvaltningsnivå stannar vid beskrivningar av arbetet och behandlar inte något resultat i 
relation till elevers lärande. Här föreslås som åtgärd att de dokumenterade uppföljningarna 
behöver byta fokus från förskolepersonalens arbetsprocesser och genomförda aktiviteter, till 
att istället rikta in sig på måluppfyllese utifrån läroplanen och på så vis omfatta elevers 
utveckling och lärande. Brister informationen till huvudmannen om förskolans 
måluppfyllelse, kan det leda till att förskolorna blir utan sitt resursbehov vilket i sin tur 
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innebär att elever riskerar att bli utan det stöd de har rätt till för sin utveckling och lärande 
(Skolinspektionen, 2015). 

Etik och dokumentation 
Etik gällande förfarandet angående dokumentation nämns i läroplan och stödmaterialet om 
pedagogisk dokumentation i förskolan (Skolverket, 2012; 2015; 2016). I styrdokumenten 
framläggs behovet av etiska diskussioner som berör arbetssätt, metoder, syfte och 
förhållningssätt angående arbetet samt hur materialet förvaras och används. Där förtydligas att 
i varje moment anses förskollärarna alltid agera utifrån sin profession samt ta ett etiskt ansvar 
för sina egna val vid dokumentation och talet om eleven (Skolverket, 2012). 

Barnhälsovården och Elevhälsans riktlinjer och roll vid övergångar 
Vid övergångsarbetet, främst gällande elever i behov av stöd, är ofta ett samarbete mellan 
förskola, barnhälsovården, förskoleklass och elevhälsan nödvändig för att lyfta och förebygga 
svårigheter och underlätta elevers fortsatta lärande (Socialstyrelsen, 2014). Barnhälsovården 
ansvarar för elevers hälsa upp till förskoleklass då skolans elevhälsa tar över ansvaret. Ett 
samarbete mellan dessa två verksamheter bör ske i enlighet med Socialstyrelsens (2014; 
2016) riktlinjer för arbetet men bedrivs på olika sätt i kommuner. Flertalet kommuner har 
gemensamma resursteam där barn- och elevhälsan träffas regelbundet. I utredningen om 
utsatta barn i skolan (SOU 2010:95) rekommenderas ett samarbete mellan förskola och 
elevhälsa med handledning och konsultation, för att nå framgång i övergångsprocesser, 
elevers fortsatta lärande och välbefinnande. 
 
Elevhälsan ska, enligt skollagen (SFS 2010:800) omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser, och det ska finnas tillgång till en samlad 
elevhälsa bestående av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, samt personal med 
sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses. Syftet att 
samla insatserna är bland annat att öka samverkan och att betona det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetet. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt 
för eleven tillsammans med lärarnas pedagogiska kompetens (SFS 2010:800). 

Sekretess gällande övergången mellan förskola och förskoleklass 
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) styr hur förskolor och förskoleklassen ska 
agera vid övergångar gällande informations- och dokumentationsöverlämnande; lagens syfte 
är att skydda enskildas personliga förhållanden. Förskolan lyder under en strängare sekretess 
än förskoleklassen, och måste be om samtycke av vårdnadshavare vid överlämnande av 
känslig information om elever, information av personlig karaktär. Ett övervägande om 
individen lider men av att informationen kommer ut ska göras. Det innebär att det är möjligt 
att istället lämna ut så kallade avidentifierade uppgifter. I enstaka fall är det inte tillräckligt för 
att hindra att andra kan hitta sambandet mellan uppgiften och individen. Detta måste bedömas 
efter omständigheterna i det enskilda fallet.  
 
Gällande övergångar och eventuella sekretessdilemman anses den starkaste framgångsfaktorn 
vara att åstadkomma ett förtroendefullt samarbete mellan verksamheterna och 
vårdnadshavarna (SOU2010:95). Olsson (2015) har försökt att tolka och förtydliga lagen vid 
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just övergångar och han råder, då lagen kan upplevas svårtolkad, att så långt som möjligt utgå 
ifrån ett vårdnadshavarsamtycke när information, känslig eller inte, överlämnas till 
förskoleklass från förskolan. Barnhälsan och elevhälsans skolsköterska och läkare omfattas 
också av strängare sekretess än övriga parter i gruppen vilket kan påverka det fortsatta arbetet 
med elever då vårdnadshavare kan neka att information lämnas vidare. För skolmyndighet 
finns en generalklausul, enligt 27 § i 10 kap. av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400) vilken innebär bland annat att en uppgift får lämnas mellan olika myndigheter om 
det tydligt framgår att intresset av att uppgiften som lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda. Den bestämmelsen gör att det ibland blir möjligt att lämna 
uppgifterna när samtycke inte finns, men då måste det handla om sådana uppgifter som tydligt 
och klart är till fördel för eleven (Olsson, 2015). Förskolans stränga sekretesslagstiftning och 
förskollärares oro hur information hanteras vidare, kan riskera att viktiga upplysningar och 
diskussioner uteblir, trots samtycke från vårdnadshavare (Lutz, 2013).  

Anpassningar, stöd och specialpedagogik i förskola och förskoleklass  
Den officiella specialpedagogiska hållningen i svensk förskola och förskoleklass bygger på 
internationella överenskommelser. Regeringen bestämde 1990 att Sverige ska följa FN:s 
barnkonvention vilket kort kan sammanfattas med att alla barn har lika värde och samma 
rättighet att utvecklas och nå ett fullvärdigt och anständigt liv (UNICEF, 2009). Vidare antogs 
Salamanca-deklarationen 1994 (Svenska Unesco, 2006) i Salamanca i Spanien där 300 
representanter från 92 regeringar och 25 internationella organisationer deltog och skapade en 
överenskommelse om att elever i behov av särskilt stöd ska få en utbildning tillsammans med 
andra elever i sin egen miljö. 
 
I förskolans läroplan står att verksamheten ska anpassas efter alla och att ”Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn 
till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt”(Skolverket, 
2016.s.5). Vidare nämns att det behov av stöd som ibland uppstår ”inte ska se som en 
egenskap hos eleven utan är alltid situationsbundet”(Skolverket, 2017c s. 22) och kan således 
uppstå i olika moment under dagen, vid möten med andra elever eller personal och/eller i en 
på annat sätt icke anpassad lärmiljö. 
 
I läroplan för förskoleklassen ges också anvisningar om att anpassa verksamheten till varje 
elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2017a). För förskollärare i förskoleklass hänvisas 
till att om de anses ana att eleven är i behov av ett särskilt riktat stöd ska först extra 
anpassningar i den vanliga undervisningen och miljön prövas (Skolverket, 2014b). Är det 
extra stödet i den dagliga verksamheten inte tillräckligt görs en anmälan till rektor, en 
utredning om särskilt stöd sker och därefter, vid behov, beslutas om ett åtgärdsprogram (SOU 
2010:800; Skolverket, 2014b).  
  
Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver på sin hemsida att specialpedagogikens främsta 
uppgift är att bidra till att skapa förutsättningar och möjligheter för alla elevers lärande i en 
gemenskap utifrån mål och riktlinjer för verksamheterna. Den specialpedagogiska 
verksamheten i förskola och förskoleklass har en främjande, förebyggande och stödjande roll 
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(Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.). Enligt skollagen har alla elever i Sverige rätt till 
en likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett dess olika bakgrund och andra olikartade 
förutsättningar (SFS 2010:800). 
 
Skolinspektionens granskning av förskoleklassers verksamhet (2015) visar på att 
anpassningen av undervisningen utifrån elevens förutsättningar och behov behöver utvecklas 
men bedrivs i en trygg lärandemiljö och på ett sätt som gör att eleverna inte riskerar att känna 
att de misslyckas. 

Specialpedagoger i förskola och förskoleklass 
I styrdokument för förskola och förskoleklass(Skolverket, 2016;2017a) nämns inte ordagrant 
just specialpedagogen, och dennes roll i verksamheterna, men i texten står att läsa om 
specialpedagogisk resurs och specialpedagogisk kunskap. I Socialstyrelsens riktlinjer för barn 
och elevhälsan (2014;2016) nämns att specialpedagogisk kompetens ska ingå i olika stödteam 
i förskola och förskoleklass. I stödmaterialet för övergångar nämns specialpedagogens 
funktion som betydelsefull och som exempel ges rollen som övergångssamordnare, någon 
som kan skapa en samlad bild av behoven i kommande förskoleklass samt rollen som 
handledare för arbetslagen i olika frågor. Här påpekas att det inte finns några hinder att 
elevhälsan samverkar med förskolan och en specialpedagog som har varit inkopplad runt en 
elev kan fungera som en viktig länk till nästa skolform (Skolverket, 2014a). 

I specialpedagogers utbildning ingår kunskap om vikten av att koppla samman aktuell 
forskning och vetenskap med beprövad erfarenhet för att utveckla verksamheterna något som 
kan bli aktuellt när nya planer ska arbetas fram och/eller implementeras (SFS 2011:688). En 
fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik leder till att specialpedagogen kan 
göra relevanta bedömningar vid utredningar om elevers styrkor och behov med hänsyn till 
etiska aspekter utifrån mänskliga rättigheter, vilket kan innebära att bland annat föra elevers 
talan i olika ärenden. Specialpedagogen kan och ska även genom ett lagarbete med elevhälsa, 
förskolans arbetslag med flera, samverka för bästa resultat. Genom att kritiskt granska, 
identifiera, analysera och medverka i verksamheterna kan specialpedagoger upptäcka och 
genom gemensamma diskussioner tillsammans med förskollärare undanröja och förebygga att 
elever hindras i sin utveckling på grund av lärmiljön (SFS 2011:688).  
 
Förskollärarna i förskolan har inte någon lagstadgad elevhälsa att vända sig till vilket leder till 
andra förutsättningar än för förskollärarna i förskoleklassen gällande det specialpedagogiska 
stödet till verksamheten. I en undersökning i kommuner som valt att anställa specialpedagoger 
i förskolan, konstaterar Renblad och Brodin (2014) att specialpedagogernas funktion är att 
vara rådgivare, handledare och bollplank till personalen. De har även en viktig roll när det 
gäller att upprätta handlingsplaner i samarbete med vårdnadshavarna. Specialpedagogerna i 
undersökningen bedömer att behovet av deras kompetens ökar kontinuerligt och de ser på 
läroplanen som ett stöd i arbetet (Renblad och Brodin, 2014). I en statlig utredning framkom 
att de kommuner där elevhälsan även var tillgänglig för förskolan fanns en uppfattning att det 
var en stark framgångsfaktor för förbyggande tidiga insatser. Tillgången som förskolan fick 
till specialpedagogisk kompetens ansågs vara av särskild vikt (SOU 2010:95). 
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Tidigare forskning  
Under denna rubrik sammanfattas ett urval studier om övergångar mellan förskola och 
förskoleklass i Sverige och efter detta berörs internationell forskning i ämnet. 

Övergångar mellan förskola och förskoleklass  
En förskjutning av det förut så ansett stora steget elever tar mellan förskola och skolan sker nu 
i övergången mellan förskola och förskoleklass, enligt en forskningsrapport från 
Vetenskapsrådet (2008). I studien uttrycks att det avstånd, dike, som förut kunnat upplevas nu 
bytt plats, då förskoleklassen integrerats i skolan, och enligt rapporten behövs en medvetenhet 
om detta skapas. Även Lumholdt (2015) nämner just att diket mellan förskoleklass och skola 
delvis har ”skottats igen” och att det nu bildats ett mellan förskolan och förskoleklass istället. 
 
Vad en övergång kan innebära och betyda är olika utifrån individen och situationen 
(Lumholdt, 2015). Det en elev kan uppfatta det som skrämmande kan en annan se som något 
positivt. Om vi vuxna skingrar eventuell ängslan och skapar rimliga förväntningar genom att 
förmedla vad som ska ske kan fler få en gynnsam förskoleklasstart, anser Lumholdt (2015). 
Det gäller att vi hittar metoderna och tiden för att lyssna på elevers tankar om övergångar och 
med vår kunskap möter dessa i ett ömsesidigt informationsutbyte, ett lärande tillsammans 
(Lumholdt, 2015). Wilder och Lillvist (2017) påpekar också övergångarnas komplexitet och 
hur de ser förskollärares roll, som i samarbete mellan verksamheterna och med lyhördhet 
inför elevers behov kan hitta strategier att möta upp och göra övergångar bra för alla med 
genomtänkta rutiner.  
 
Sandberg (2012) diskuterar övergångar ur ett sociokulturellt perspektiv och menar att den kan 
ses som en individuell händelse men bör också ses som en gemensam sådan. Hon anser att det 
är en förändring av elevens roll i en social gemenskap från förskolan till förskoleklass, som i 
sin tur som verksamhet, också påverkas av förändringen. En övergång innebär ofta i 
utbildningssammanhang att eleven, femåringen likväl som femtonåringen, ställs inför nya 
utmaningar och krav. Den processen anser författaren, inte riktigt är avslutad förrän eleven är 
förtrolig med och har inrättat sig i den nya kulturen, som de samtidigt är med och skapar 
(Sandberg, 2012) och Skolverket (2014a) belyser samma behov av uppföljning av påbörjade 
övergångar för att få syn på elever i behov av stöd i processen. Lumholdt (2015) påpekar i sin 
studie, att det är viktigt att ta i beaktande vid övergångsarbetet att sexåringen fortfarande är 
liten, i behov av tydlighet och stöd för att skapa nya relationer och att kunna finna sig tillrätta.  
 
Betydelsen av att få stöd i skapandet av nya relationer, talar även Lundqvist (2016) om i en 
studie som undersökt övergångar ur ett elevperspektiv. Där menade alla elever, även de i 
behov av stöd, att det var viktigt att känna tillhörighet bland kamrater för att trivas. Övriga 
betydelsefulla faktorer eleverna nämnde var lek, utmaningar, nya kunskaper samt att känna 
trygghet. En annan aspekt som de unga eleverna sade var att kunna handskas med hemlängtan 
(Lundqvist, 2016). Ackesjö (2014) anser i sin avhandling att den separation som det innebär 
att gå från kamrater och det invanda gamla och träda in i ny gemenskap och miljö inte får 
förminskas och glömmas bort, utan bör ingå som en del i den plan för övergångar som görs. 
Förståelsen för att övergången handlar om så mycket mer än bara att en elev ska byta plats 



 15  
 

behöver enligt Lumholdt (2015) förtydligas och diskuteras vid överlämningssamtal. 
Övergången kan för en del elever och familjer var ett kritiskt moment, en stor utmaning som 
orsakar oro, stress och en känsla av otrygghet. Lumholdt (2015) påminner även om att i 
många områden handlar det om att vårdnadshavare ska välja skola och med det vet inte 
eleverna vilka förskolekamrater som följs åt, om någon alls följer med till kommande klass.  
 
Det finns emellertid ett dilemma i det smidiga och trygga övergångsarbetet, framhåller 
Alatalo, Meier och Frank (2014) . De har erfarit utifrån sina studier att om 
igenkänningsfaktorn blir för hög kan det leda till att eleverna inte utmanas tillräckligt och 
lärandet kan då bromsas upp. De menar att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 
måste tas tillvara och byggas vidare på, vilket eleverna själva också nämnt i Lundqvist (2016) 
undersökning. 
 
I Alatalo, Meier och Franks (2014)  forskning visar resultatet från en enkätundersökning 
bland förskollärare i förskola och förskoleklass, att flera informanter hade önskemål om att 
utveckla samarbetet mellan verksamheterna samt utvidga diskussioner om elevers utveckling. 
Men enligt resultatet hade de inte nått enighet om betydelsen av att mottagande verksamhet 
får ta del av varje individs lärande inom alla läroplanens målområden, och inte bara det 
sociala. Detta är en betydelsefull faktor att utveckla för det kontinuerliga och långsiktiga 
lärandet, samsyn om vad som har betydelse för elevers fortsatta skolgång (Alatalo, Meier & 
Frank, 2014). 

Samverkan, dokumentation och informationsutbyte  
Förskollärare i förskolan angav, i en studie av Alatalo, Meier och Frank (2014), att de 
uppfattade att det är förskoleklassens förskollärare som styr hur och när samarbetet ska ske 
samt vad som ska behandlas. De beskrev att det sker på förskoleklassens villkor och att de och 
förskolans verksamhet inte är av särskilt stor vikt för mottagande personal (Alatalo, Meier och 
Frank, 2014). I Hjeltes (2005) forskning framgår samma sak, och informanterna hänvisade till 
att syftet med en överlämning av information var att ge pedagogerna i förskoleklassen ett 
”försprång” och något att utgå ifrån så att de inte behöver börja om från början i arbetet med 
barnen. Hjelte (2005) konstaterar att flera av förskollärarna upplever att det förs över för lite 
information mellan verksamheterna och att både elever och förskollärarna i förskoleklassen 
skulle gynnas av ett större informationsutbyte, men han fastlägger även att förskollärarna i de 
olika verksamheterna har svårt att tolka varandras information. Alatalo, Meier och Franks 
(2014) studie knyter an till detta, och anser att det kan vara ett uttryck för att förskollärare, 
med grund i förskolans omsorgsbetonade tradition att se på helheten i verksamheten och 
elevgruppen, inte självklart fokuserar betydelsen av kontinuerligt lärande och att elevers 
lärande inte alltid ligger i förgrunden i planering av verksamhet och arbetssätt. 
 
För att nå framgång i övergångsarbetet, anser Wilder och Lillvist (2017) att en genomlysning 
av det egna övergångsarbetet krävs och frågor om hur erfarenheter och viktiga personer i 
elevers lämnande miljö kan involveras, bör ställas.  Övergångens process är relationell, något 
som görs gemensamt, tillsammans med andra och de olika kompetenserna (förskollärare i 
förskolan och förskoleklassen, vårdnadshavare samt eventuellt andra aktörer i elevernas 



 16  
 

vardag) behöver samverka, interagera för att övergången ska bli positiv. De talar om möten 
mellan två verksamheter, där pedagoger kan föra över kunskap och tidigare erfarenheter följs 
upp i beredskap för elevens fortsatta lärande, vilket enligt deras forskning gynnar positiva 
övergångar (Wilder & Lillvist, 2017).  
 
Talet om att hamna i ett vakuum i sin utveckling, att elever hamnar mellan stolarna – 
återkommer i studier om övergångar och som medel mot denna risk anser samtliga rapporter 
att utveckla samarbetet gällande elevers lärande. Alatalo, Meier och Frank (2014) anser att 
vikten läggs alltför mycket på att ge elever en trygg övergång snarare än på att gynna 
kontinuerligt och långsiktigt lärande. I artikeln diskuteras professionell bedömning av elevers 
lärande samt behovet av ökad samsyn mellan förskola och förskoleklass vad gäller enskilda 
elevers lärande inom olika områden. Gällande val av ord, i text och tal vid samtal om och 
dokumentation av elevers styrkor, behov och kunskaper, poängterar Hjörne och Säljö (2014) 
utifrån sin forskning, att den professionella nivån behöver höjas genom att relevant och saklig 
information om elevens lärande utgör grunden. De har i sin studie upplevt att godtyckliga 
beskrivningar i talet om elever utan att se till helheten, lärmiljön förekommer vid 
elevgenomgångar. Med ett sådant förfaringssätt anser de att risken blir att skolproblemet 
istället blir ett problem som eleven äger. Författarna anser att lärare behöver samtala om det 
etiska perspektivet om vem som företräder eleven i talet om denne (Hjörne & Säljö, 2014). 
  
Gällande bedömning och dokumentation om elevers utveckling mot målen är förskolan 
annorlunda jämfört med övriga utbildningssystemet, anser Johansson (2016). Hon hänvisar 
utifrån sin studie, till att elevers kunskaper inte framkommer i dokumentation utan förskolans 
verksamhet är det som diskuteras och kommer i fokus då den nämns som avgörande vid 
strävan efter att elever utvecklas och lär. Hon anser att det pedagogiska budskapet till eleverna 
är vagt och outtalat vilket kan förklara att bedömningarna blir otydliga. Det är nödvändigt att 
dokumentera hur den enskilda elevens kunnande förändras för att mer medvetet planera för 
vidare utveckling, nya aktiviteter som ska ge eleverna ny förståelse och nytt kunnande, anser 
Johansson (2016). Genom att balansera mellan att värna förskolans kultur att se till helheten i 
lärmiljön och samtidigt göra tydligt vad elever lär sig, menar hon att även likvärdigheten 
mellan elever med olika förutsättningar kan ökas (Johansson, 2016). 
 

Anpassningar, stöd och specialpedagogik i förskola och förskoleklass 
Under förskoleåren har pedagoger många möjligheter att observera eleverna och se hur de 
utvecklas. De kan under tid uppmärksamma områden där elever behöver stöd och kan göra 
anpassningar, söka handledning samt eventuell påkalla att utredning görs (Lumholdt, 2015). 
Lutz (2013) talar dock om dilemmat att å ena sidan finns behovet i förskolan av att upptäcka 
behov för att stödja elevers utveckling och å andra sidan risken att med detta stämpla eleven 
som någon i behov av stöd. Han ställer frågan om det allt mer skriftliga dokumenterandet, 
sker utifrån det officiella och ideologiska synsättet att ta tillvara allas olikheter eller om det 
görs utifrån det motsatta kompensatoriska perspektiv; för att identifiera de elever som anses 
vara annorlunda och i behov av särskilt stöd. Ett avvägande som behöver lyftas och beaktas 
(Lutz, 2013). 
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Åren i förskolan och förskoleklassåret innebär sällan någon särskiljning från gemenskapen 
och tillhörigheten i gruppen för elever i behov av stöd. Däremot inför eller under åk 1,har 
Lumholdt (2015) uppmärksammat att elever kan komma att skiljas från övriga gruppen, helt 
eller delvis. I en avhandling av Lundqvist (2016) talas det om den förändring elever kan få 
uppleva i övergången från att vara en i gruppen i förskolan till exkludering i skolan. Hon har i 
sin studie av ett antal olika förskolor och skolor, kommit fram till att elever i stort behov av 
stöd och med utvecklingsstörning mötte de allra största förändringarna vid övergången till 
skolan. Hon kunde konstatera att den sociala kontinuiteten med kamraterna inte prioriterades 
för alla. Lundqvist (2016) anser att detta till stor del berodde på pedagogers och ledares brist 
på strävan efter inkludering. Hon förtydligar att det är av vikt att vid övergångar beskriva 
elevers styrkor så att pedagoger som arbetar under de kommande skolåren får kännedom om 
sådant som eleven behärskar. Det ger ett underlag för att anpassa metoder och att ge stöd och 
möjliggöra alla elevers deltagande i en gemenskap. Lundqvist (2016) menar att i en 
gemenskap kan kamrater liksom vuxna stödja varandra, elever i behov av stöd eller inte, vad 
avser deltagande och lärande. 

Internationell forskning om övergångar 
Här följer ett urval av internationell forskning i ämnet övergångar. De svenska förhållandena 
med förskola och förskoleklass finns inte i direkt överförbar form, men övergångar mellan 
skolformer och stadier för yngre elever görs världen över och ett urval av de internationella 
undersökningarna om arbetet med övergångar med fokus på framgångsfaktorer redovisas här.  

Övergångar och främjande rutiner 
I en amerikansk studie av Schulting, Malone och Dodge (2005) nämns olika aktiviteter för 
övergången mellan kindergarten och preschool som anses främjande för elevers fortsatta 
lärande. De talar om vikten att ge information om skolan till vårdnadshavare, antingen genom 
telefonsamtal eller brev, att de besöker skolan tillsammans med eleverna men även besök av 
lärare i hemmen anses bra samt föräldramöten inför skolstart. Några skolor i undersökningen 
hade kortat ned skoldagarna i skolstarten vilket de hade bedömt som en bra anpassning i 
övergången. De aktiviteter som gjorts i de yngre åldrarna för att skapa en tryggare skolstart 
bland annat genom ett ökat samarbete med vårdnadshavare anses ha bidragit till ökade 
framtida skolframgångar för eleverna; “The findings of this study indicate that offering 
transition practices to high-risk children and families can have a substantial positive impact on 
academic achievement and parent-initiated school involvement during kindergarten.” 
(Schulting, Malone & Dodge, 2005.s.870.) 
 
Vid en annan amerikansk studie av olika rutiner och program för att underlätta övergångar till 
kindergarten av Rous, Hallam, McCormick och Cox (2008) har de, liksom Schulting, Malone 
och Dodge (2005) sett betydelsen av att en god kontakt med vårdnadshavare upprättas för en 
bra övergång mellan stadier. För elever i behov av särskilt stöd talar de för en än mer utökad 
samverkan med hemmen. Ännu en amerikansk studie om övergångar, av Harper (2015) 
vänder sig främst till vårdnadshavare och talar om hur viktig den är att uppmärksamma för de 
yngsta eleverna. Hon poängterar hur förändringen kan oroa och orsaka stress, särskilt gällande 
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skapande av kamratkontakter och lära känna den nya miljön. Hennes tes är att familjen, 
vårdnadshavarna, kan ta ett större ansvar att förbereda eleverna och på så vis minska risken 
för otrygghet och oro, vilket kan hindra inlärningen. 
 
Denkyirah och Agbeke (2010) har i både USA och Ghana undersökt framgångsfaktorer i 
övergångsprocessen med särskild inriktning på elever inom autismspektra. Samma 
framgångsfaktorer som ovan redovisas i denna undersökning. Något de framhåller är att 
lärarna själv poängterar att samverkan och utbyte av information mellan avlämnade och 
mottagande skola/lärare anses mycket viktig, då det anses ge elever ökade möjligheter att få 
undervisning utifrån sina behov, tidigare kunskaper och erfarenheter. De talar om att lärarna i 
samverkan med vårdnadshavarna tar reda på vilken skola som eleven ska börja, tar kontakt 
och lämnar viktig information för att ge möjlighet för förberedelser och ge eleven en bra 
skolstart. 
 
Två irländska forskare, Connollya och Gersch (2016), har i sin studie undersökt 
vårdnadshavares uppfattningar och erfarenheter av, som vårdnadshavarna uttryckte; den 
stressiga och utmanade situationen vid övergången till skolan för elever inom autismspektra. 
Forskarna anser, i likhet med andra, att en bra skolstart är viktig för framtida akademiska 
framgångar och anser att stödpersoner (ett statligt projekt för att bygga stabila närsamhällen, 
med socialarbetare anställda för att ge stöttning till familjer i utsatta situationer) behövs för 
personliga och pedagogiska förberedelser. Flertalet vårdnadshavare i undersökningen 
berättade hur de upplevt lärare som hade svårt att ta till sig kunskap som delgavs om 
elevernas behov och anpassa lärmiljön efter detta. I stället nämnde vårdnadshavarna att 
familjens stödperson hade fungerat som en positiv länk mellan dem och skolan och ökat 
möjligheten att tidigare kunskaper togs tillvara.  

 
De artiklar från USA, Ghana och Irland som studerats av den internationella forskningen, har 
varit inriktad på hur övergångar kan göras mer anpassad och praktiskt genomtänkt för att 
främja elevers teoretiska lärande, men i en artikel av Peters (2003) verkande i Nya Zeeland, 
vilken dock är äldre, nämns att forskningsresultat pekar på att strukturella förberedelser är 
överskattade, och att anknytning, förutsättningar för att utveckla goda relationer, anses vara 
avgörande. Författaren föreslår därför att vårdnadshavare och lärare tar en mer aktiv roll för 
att hjälpa alla elever att skapa kamratkontakter i övergångsarbetet. 
 
I en undersökning av Davis, Ravenscroft, McNair och Noble (2012) angående några 
europeiska länders inkludering av elever i behov av särskilt stöd i övergångar mellan skolor 
och stadier, framkom att flera länders skolor och lärare måste se över sitt arbete med 
övergångar. Främst lyftes det att lärare, utifrån sin profession, bör förtydliga information som 
överförs i syftet att främja elevens fortsatta lärande genom att föra över känd kunskap och på 
så vis skapa möjlighet för mottagande lärare att anpassa verksamheten.   
 
Dockett och Perry (2017) beskriver utifrån sin forskning om lärares samverkan mellan 
förskola och skola, hur de arbetat med återkommande nätverksträffar vilka haft positiv 
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inverkan på lärares lärande om varandras verksamheter. Dessa möten har gett ringar på 
vattnet och en medveten kombination av både kontinuitet och förändring vid övergångar har 
låtit elevers lust och motivation bevarats och rekommenderar dessa.  
 
Som nämnts tidigare är det svårt att göra en direkt jämförelse gällande övergången förskola – 
förskoleklass i vårt svenska skolsystem internationellt mer än i Danmark (Broström, 2017). 
Som exempel har alla elever i Sverige rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola varje vecka till 
skillnad mot USA som inte har något landsomfattande skol- eller förskolesystem utan 
består av olika lösningar i delstaterna utan nationell läroplan. I Europa ser det också olika 
ut inom och mellan länderna. Övergångsarbetets samverkan mellan förskola och förskoleklass 
blir på så vis mer komplext jämfört med vårt svenska sammanhängande utbildningssystem där 
även fristående förskolor och skolor lyder delar av skollagen och följer de nationella läro- och 
kursplaner i sin helhet samt har Skolinspektionen som tillsynsmyndighet (SFS 2010:800). 

Sammanfattning 
I undersökta artiklar redovisas och poängteras många fördelar hur en väl strukturerad 
övergång mellan skolor, stadier kan ge positiva resultat i elevers framtida skolgång. 
Artiklarna lyfter även hur positiv nämnda samverkansrutiner kan vara för elever ur en socialt 
och ekonomiskt utsatt situation, något det inte talas om lika tydligt i svensk forskning, även 
om det nämns, bland annat i Skolverkets (2017b) senaste lägesbedömning om 
påverkansfaktorer för elevers skolframgångar. Övriga skillnader mellan Sverige och övriga 
världen gäller även skolvalet som ser olika ut med ett mycket vidare urval av förskole- och 
skolentreprenörer.  

Teoretiska utgångspunkter 
Under denna rubrik kommer inledningsvis studiens teoretiska perspektiv i sociokulturell teori 
att presenteras. Därefter behandlas hur det sociokulturella tänkandet används i studien, för att 
genom de berättelser som förskollärare och specialpedagoger återger om arbetet och 
övergångsprocesser söka upptäcka om och hur olika aktörer lär av och med varandra för att 
främja elevers välmående och fortsatta lärande. 

Sociokulturell teori 
Studiens teoretiska utgångspunkt är inspirerad av det sociokulturella perspektivet, där centrala 
tankar är att lärande sker genom deltagande och samspel i en gemenskap. Teorin är utvecklad 
av Lev Vygotsky (1896-1934)  en sovjetisk pedagog, psykolog och filosof. I detta kapitel 
kommer Vygostkys teoretiska perspektiv på lärande, att bygga på Nilholms (2016), men 
framför allt Säljös (2014) och Smidts (2010) tolkningar. 
 
Kort och förenklat kan teorin förklaras med att genom detta perspektiv ses människan som en 
kulturell och social varelse vilken utvecklas och lär sig bäst tillsammans med och av andra 
människor i en gemenskap, kultur, där språket, kommunikation anses som det främsta 
redskapet i lärandet (Säljö, 2014).  
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Vygotsky ansåg att inlärning sker i samspel, i högre grad än i en oberoende individuell 
process. Han såg omgivningen som avgörande för utveckling av tankeförmåga, språk, mental 
och personlig utveckling. Enligt Säljö (2014) menade Vygotsky att social interaktion leder till 
stegvisa förändringar i tänkandet och beteenden. Han var särskilt intresserad av skillnaden 
mellan vad en person lär sig på egen hand och vad hen lär sig tillsammans med en mer kunnig 
person, någon som kan vidga lärandet genom en utmaning utifrån vad den andre redan kan, 
hitta en nivåskillnad kallad för "den proximala utvecklingszonen"(Säljö, 2014). 
 
Enligt Nilholm (2016) ansåg Vygotsky att människan, och dess lärande, måste förstås utifrån 
ett historiskt sammanhang. Människan är ursprungligen en art där biologiska principer styr, 
främst gällande det naturliga urvalet, men i utvecklingen blev en art som via generationer, 
genom kommunikation överfört kunskaper och traditioner, vilka kompletterar de biologiska 
principerna med sociohistoriska sådana. Detta blir viktigt att undersöka för att förstå 
utveckling och lärande då det biologiska inte förändras nämnvärt, hjärnan ser i princip lika ut 
i dag som på stenåldern, men kunskap kan föras vidare och utvecklas i en gemenskap 
(Nilholm, 2016). Vi behöver inte uppfinna hjulet gång på gång utan får tillgång till kunskap 
för att klara av och vidareutveckla i det sammanhang, kontext, vi lever i. För att föra kunskap 
vidare används redskap, till exempel via kommunikation eller föremål. Redskapen har i sin tur 
utvecklats och bytts ut efter behovet i dess kontext (Säljö, 2014). 
 
Det viktigaste redskapet för lärande i gemenskapen, ansåg Vygotsky vara språk och 
kommunikation. Hans ide är att språket först används för att kommunicera i lärande med 
andra, och blir sedan ett hjälpmedel för att tänka om det upplevda, sagda (Säljö, 2014). 
Kommunikation som överförande av information blir mer som ett tolkande av kunskap enligt 
detta synsätt (Nilholm, 2016). Om nu utgångspunkten för att lärandet sker bäst i interaktion, 
med utmaning av det vi redan kan i den proximala utvecklingszonen får det också 
konsekvenser för undervisningen. Eleven kan inte lämnas att själv nå kunskapen utan 
verksamheten, läraren, bör utgå från elevens tidigare kunskaper och erfarenheter, och skapa 
utmaningar i riktning mot ny möjlig utveckling. Detta anses även öka elevens motivation att 
söka ny kunskap. Denna utmaning bör då ske i kommunikation och samarbete med kamrater 
och/eller lärare. Här kan stöttning och feedback via kommunikation leda till både kunskap för 
läraren om vad eleven kan och för eleven fördjupad kunskap men även en stärkt självkänsla 
(Smidt, 2010; Säljö, 2014). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån Nilholm (2016), Smidt (2010) och Säljös (2014) 
tolkning av det sociokulturella perspektivet på lärande, sker lärandet i ett sammanhang där 
eleven bör förstå, motiveras, vad lärandet ska leda till men också metoderna för att lösa 
uppgiften som i sin tur ska vara till nytta för eleven även sedan, det vill säga: en utmaning på 
vad eleven redan kan. Lärandet sker tillsammans med andra och påverkas av det sammanhang 
en elev vistas i. Genom interaktion mellan eleverna i klassen och mellan elever och läraren 
förstärks lärandet. Detta behöver naturligvis inte vara på en lektion, utan även till exempel i 
leken. Det viktigaste är att interaktionen sker, för dessa samtal har stor betydelse för lärandet. 
Lärandet kan då upplevas meningsfullt, haka i det redan kända och erbjuda utmanande 
aktiviteter. Smidt (2010) påtalar att utveckling utifrån detta sätt att se på lärande, inte gynnas 
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av att elever förväntas vara tysta och arbeta ensamma. Utifrån det sociokulturella perspektivet 
är således inkludering, att alla behöver ingå i en gemenskap för att utvecklas en självklarhet 
(Smidt, 2010; Säljö, 2014). 

Kritik som riktats mot Vygotskys teori är enligt Nilholm (2016) att han inte anser den 
biologiska utveckling som sker hos eleven som viktig utan ser till den kommunikativa och 
språkliga utvecklingen som avgörande vid inlärning. 

Teorin i studien 
Förskola och förskoleklass, är sociala gemenskaper där inlärning sker av och med varandra 
tillsammans med just språk och kommunikation som de viktigaste redskapen (Säljö, 2014). I 
studien är ansatsen att genom förskollärare och specialpedagogers berättelser synliggöra om 
möjlighet finns att med utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter och kunskaper hitta den 
proximala zonen och i interaktion sporra eleven till vidare utveckling. Säljö (2014) menar att 
vi utifrån Vygotskys teori kan se oss som ständigt under utveckling, varje gång vi samspelar 
med medmänniskor har vi möjlighet att ta till oss, appropiera, kunskaper med stöd av det vi 
redan kan. Teorin kan ses gälla i olika nivåer inom verksamheten; organisation, gruppen och 
individen; förskolläraren/specialpedagogen/eleven. Kunskap om hur denna samverkan, 
interaktion mellan övergångarnas aktörer uppfattas gå till söks i studien genom 
informanternas berättelser. 
 
Gällande inlärning söks i studien kunskap hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar 
överlämningsprocesser samt elevers möjlighet till fortsatt lärande. Berättar de om hur tidigare 
erfarenheter och kunskaper följs upp i den nya gemenskapen och kulturen? Nämns vilka 
verktyg för kommunikation och inlärning som har används när information om eleverna 
överförs? Vilka anpassningar uppfattar de leda till ett fortsatt lärande? Vygotsky utvecklade 
teorier om inkludering, vid sitt arbete med elever i behov av stöd, baserade på positiv 
differentiering. Detta innebär en bedömning av barnet utifrån dess starka sidor och inte utifrån 
dess svagheter (Smidt, 2010) och hur alla, sett ur detta perspektiv, anses kunna lära av och 
med varandra. 
 
Studien avser också att söka kunskap om hur förskollärare och specialpedagoger uppfattar 
samverkan mellan verksamheterna förskola och förskoleklass. Denna samverkan kan ses som 
ett lärande av och med varandra genom samtal om utveckling och anpassning gällande elevers 
fortsatta kunskapande och välbefinnande vid övergångar. Berättelser av informanterna om det 
som överförs och hur de anser att kunskap delges gällande eleven och gruppen, överlämnande 
och mottagandes kan främjas söks. 
 
Dokumentation om elever och planer för övergångsarbeten ses i studien som redskap för 
lärande förutom den språkliga kommunikationen (Säljö, 2014). Studien avser även att söka 
kunskap i informanternas berättelser om hur information överlämnas, vilken dokumentation 
som delges och används som redskap, och vad denna dokumentation anges innehålla i syfte 
att främjar eleven och gruppens vidare i sin utveckling. 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för insamlandet av empirin. Val av undersökningsmetod, 
urval av informanter och genomförande samt överväganden angående tillförlitlighet 
redovisas. Vidare presenteras forskningsetiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2017), hur de 
följdes och gjordes tydliga för informanten. 

Metodval 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod med 
semistrukturerad intervju för att söka nå en fördjupad information i informanters berättelser 
om övergångar (Bryman, 2011). Med hjälp av intervjuer blev det möjligt att undersöka 
informanters syn på och uppfattning om olika företeelser, i denna studie; arbetet med 
övergångar mellan förskola och förskoleklass. En intervju, kan genom öppna frågor och god 
tid för informantens berättelse ges en utforskande inriktning. Möjligheten finns i en flexibel 
intervju, som den semisstrukturerade varianten, att ställa uppföljande frågor utifrån 
informantens berättelse för att söka än mer information och förklaringar beträffande 
fenomenet (Bryman, 2011). I en sådan explorativ, undersökande, intervju blir det möjligt att 
förstå informanters erfarenheter av och föreställningar om olika företeelser i världen. Det kan 
även ge ett tillfälle att undersöka och försöka tolka hur dessa uppfattningar uppkommit och 
hur de uppfattar att de agerar utifrån dessa föreställningar. I en kvalitativ metod är forskaren 
själv ett viktigt redskap då det gäller att samla in och tolka informanters berättelser, metoden 
blir därför i denna mening subjektiv, färgad av intervjuaren och dennes kunskap, nyfikenhet 
och inriktning (Kvale & Brinkman, 2014). En metafor som används av Kvale och Brinkman 
(2014) i syfte att förklara en kvalitativ intervjustudie är att likna forskaren vid en malmletare, 
någon som gräver efter malm, hittar block av malm och sedan undersöker dessa bit för bit för 
att söka få förståelse och tolka malmens egenskaper/beskaffenheter. 

Urval 
Ett målinriktat urval gjordes vilket innebär att söka informanter med relevant kunskap i ämnet 
för att nå syftet och besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Då studiens ansats var att 
undersöka förskollärare och specialpedagogers arbete med och tankar om övergångar mellan 
förskola och förskoleklass söktes informanter således i förskole- och 
förskoleklassverksamheter. Dessa skulle även ha en viss vana av överlämnande då en 
forskningsfråga syftade till att nå svar på hur framgångsrika övergångar kan nås. 
Specialpedagoger riktade mot förskolor och förskoleklasser eftersträvades för att nå personer 
med kunskap om övergångar. Den begränsade tiden till förfogande för studien gav dock 
gränser för hur urvalet kunde göras och fyra informanter från respektive personalkategori 
söktes. Tidsperspektivet påverkade den geografiska spridningen något men personal från tre 
kommuner i två olika län blev möjlig att intervjua. Detta val gjordes i syfte att få berättelser 
från pedagoger arbetande i liknande men inte samma eller samverkande enhet och ge 
spridning erfarenhetsmässigt.  
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Genomförande  
Inför de semistrukturerade intervjuerna upprättades en intervjuguide (Bilaga 1) i syfte att 
besvara forskningsfrågorna samt förslag på följfrågor (Bryman, 2011). Genom att utforma en 
intervjuguide med öppna frågor, gavs informanten möjlighet att själv utveckla sin 
beskrivning, det var dennes egna ord som var själva anledningen till att hålla en intervju. En 
semistrukturerad intervju med guide gav utrymme och stöd att lättare följa och fokusera på 
informantens ord och underlättade att föra samtalet vidare mot syftet men utifrån berättelsen 
(Kvale & Brinkman, 2014).  

Informanterna 
En förfrågan om att medverka i studien författades och skickades ut till förskollärare i 
förskolor och förskoleklasser samt till specialpedagoger i förskola och förskoleklass (Bilaga 
2). Med tanke på många förskolor och skolors, i dagslägets brist på lärare och höga 
arbetsbelastning valdes ett flertal enheter ut om förhoppning att nå åtta till tio intresserade 
informanter av tolv tillfrågade. Efter positivt svar från åtta personer, sex utbildade 
förskollärare och två utbildade specialpedagoger togs muntlig kontakt för att ge ytterligare 
information samt göra en överenskommelse angående tid och plats. Informanterna hade två 
till 35 års erfarenhet i sitt nuvarande yrke, och specialpedagogerna hade dessutom fler års 
tidigare erfarenhet från förskolan, förskoleklassen och grundskolan som förskollärare, samt en 
både som förskollärare och grundskollärare innan aktuell utbildning påbörjades. Alla 
förskollärare hade erfarenhet av förskoleklassen men någon hade inte arbetat i förskolan.  
Överlämnande förskollärare arbetade i mindre förskoleenheter med två till fem avdelningar 
och lämnade elever till en mottagande förskoleklass. Mottagande förskollärare tog mot elever 
från två till sex kommunala förskoleavdelningar och två fick även elever från fristående 
förskolor.  
 
Alla informanter ställde sig positiva till att medverka i intervjustudien men geografiskt 
avstånd och tidsbrist gjorde att fyra intervjuer gjordes per telefon och övriga fyra i faktiska 
möten.  Möjligheten att få tillgång till lokal för intervju, alla på respektive arbetsplats, 
undersöktes och bokades vid kontakten, samt att det innan fanns tid för mig att hinna 
kontrollera och installera inspelningsutrustning och se över om miljön var ostörd och 
ändamålsenlig (Kvale & Brinkman, 2014). Även inför telefonintervju ställdes frågan till 
informanterna angående tid men angående plats påmindes bara om att den bör vara ostörd då 
intervjun skulle genomföras. Två valde hemmiljö och kvällstid, övriga eftermiddag och 
arbetsplats. 

Intervjuer 
Vid intervjutillfället fanns åter möjlighet för informanten att ställa frågor om studien, samt för 
mig att genomföra en repetition av studiens syfte och att deltagandet var frivilligt 
(Vetenskapsrådet, 2017). Vid telefonintervjutillfällen informerades om hur inspelningen 
skulle gå till och samt att den genomfördes utan åhörare i ett ostört rum och att inspelning, 
transkribering och utskrifter förvarades av mig där ingen annan hade åtkomst (Kvale & 
Brinkman, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Samtliga samtal spelades in via mikrofon 
respektive telefon med högtalarfunktion, på en dators inspelningsprogram och lagrades på ett 
externt minne kopplat till datorn via USB-port. Ett val att inte föra anteckningar gjordes, för 
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att kunna lägga allt fokus på informantens berättelse, lyssna och kunna följa upp med frågor 
(Kvale & Brinkman, 2014). Lokalerna var genomgående lugna och ostörda vilket även 
informanterna vid telefonintervju lyckades väl med då buller endast en gång kunde anas i 
bakgrunden. En sammanfattning inför avslut gjordes då uppföljande frågor och tid för 
informanten att tänka tillbaka och eventuellt vidareutveckla sina tankar, var möjliga. När 
intervjun avslutats tackades informanterna och frågan om uppföljande samtal för att eventuell 
komplettering var möjlig, ställdes. Möjligheten för informanten att återkalla sin medverkan 
upprepades. Intervjuerna beräknades pågå 45 minuter och varade mellan 40 till 45 minuter 
och detta gällde både telefon- och vanlig intervju. 

Bearbetning 
Efter varje avslutad intervju skrevs anteckningar om upplevelsen och intryck som inte 
framkom via ljudupptagningen, till exempel miljön, tid på dygnet, kroppsspråk och mimik, till 
stöd för den senare bearbetningen. Allt eftersom intervjuerna genomfördes utvecklades 
kunskapen något om intervjuteknik och dess hantverk (Kvale & Brinkman, 2014). Vid 
samtliga intervjuer togs stöd i guiden som kunde användas flexibelt utifrån informantens 
berättelse. Olika perspektiv och synsätt på övergångar gjordes synliga samt en variation på 
erfarenheter vilket gav en skillnad i riktning och fokus gällande innehåll i berättelsen. Något 
att ta i beaktande då det handlade om personliga upplevelser av ett område, var att det inte var 
en sanning i objektiv bemärkelse utan en subjektiv, personlig, berättelse som dessutom 
påverkades av olika faktorer under just den intervjun; de inblandade, miljö och ögonblicket. 
Jag som intervjuare hade ändå en möjlighet att styra och följa upp intervjun mot syftet med 
undersökningen (Kvale & Brinkman, 2014). De fyra telefonintervjuerna genomfördes på 
samma sätt och utvecklades också mot betoning på och fördjupning i, några olika 
huvudfrågor. Även här gav den praktiska träningen av intervjuer ett något bättre 
genomförande när jag som intervjuare vande mig vid teknik och situation och kunde lyssna på 
talet om överlämningar allt mer och följa upp med frågor utifrån berättelsen. 
 
Kort efter genomförandet transkriberades intervjun och möjlighet att åter höra berättelsen 
gavs. Telefonintervjuerna hade god ljudkvalité och informanters ord var tydliga.  Inför lagring 
av inspelningen och transkribering kodades informanterna, deras förskolor och skolor samt 
kommuner, med fingerade namn. För att undersöka om något var otydligt lyssnades 
upptagning åter igenom och kunde justeras då ansatsen var att i möjligaste mån ordagrant 
återge intervjun för att lättare kunna tolka berättelsen. Pauser, skratt, utrop och betoningar 
markerades med (…),(skratt), (!) och (fet stil) då det kunde ha betydelse att komma ihåg vid 
försök till tolkningar av uppfattningar och tankar utifrån frågeställningarna (Bryman, 2011). 
Vid denna tidpunkt i analysen gavs möjlighet att ta kontakt med informanter för att 
komplettera eventuella områden. 
  
Texten bearbetades på nytt och tänkvärda ord och stycken utifrån frågeställningarna märktes 
upp. Anteckningar om pauser etcetera kunde åter tas i beaktande samt andra yttre 
påverkansfaktorer som tiden på dygnet och störningar i samtalsmiljön. En uppmärkning av 
återkommande ord och uttryck gjordes i marginalen och sammanställdes i slutet av varje 
intervjutext. Även färgkodning av texten gav ytterligare möjligheter att märka upp områden 
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som sedan kunde kopieras, flyttas och sammanställas i teman i dokument med 
forskningsfrågorna som rubrik. Ett urval av intervjuunderlagets stora mängd data gjordes 
utifrån syftet och några viktiga teman som skildrats till exempel vårdnadshavares kunskaper, 
mottagande av elever från fristående förskolor och fritidshemmets roll i övergången fick 
utelämnas i denna studie på grund av begränsad tid till förfogande. Texterna lästes igen för att 
inte helheten i berättelserna skulle gå förlorad (Bryman, 2011). Allt jämfördes och sorterades 
åter och ett resultat på intervjun kunde sammanfattas. Resultatets olika teman jämfördes sedan 
mot tidigare forskning och styrdokumentens riktlinjer och mål. Det sociokulturella teoretiska 
perspektivet användes för att synliggöra lärandet och erfarenhetsutbytet i övergångsprocessen 
mellan aktörerna vid olika tillfällen utifrån informanternas berättelser. En ansats var även att 
få vetskap om vilka redskap som omtalades i övergångsprocessen. Sedan gjordes en analys av 
empiriresultatet mot tidigare forskning, styrdokumenten och teorin vilken slutligen 
sammanställdes i en resultatanalys. 
 

Tillförlitlighet; validitet och reliabilitet   
Intervju är ett hantverk, en färdighet som lärs genom att öva praktiskt där kunskap produceras 
i relationen mellan intervjuare och informant (Kavle & Brinkman, 2014). Frågor relevanta 
utifrån intervjuguidens teman, vilka byggde på forskningsfrågorna, ställdes, vilket kan ha 
bidragit till att stärka validiteten. Kunskaper och erfarenhet i ämnet hos den som gör 
undersökningen kan även det påverka urval, frågeställningar och de uppföljande frågorna 
positivt. Detta ställde krav på att jag som intervjuare kunde ställa mina egna förutfattade 
meningar åt sidan och förhålla mig nyfiken på informantens berättelse (Kvale & Brinkman, 
2014). Under de intervjuer som genomfördes upplevde jag att de praktiska kunskaperna ökade 
något i interaktionen med informanterna och intervjuernas djup och behållning i relation till 
syftet utvecklades. Jag blev mer van situationen att lyssna på informanternas berättelse och 
följde upp deras ord och tankar på ett mer uppmärksamt sätt. Genom det målinriktade urvalet 
av informanter för att nå svar på frågan om övergångar, personer med erfarenhet om 
fenomenet, kan ha höjt reliabiliteten. 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten av denna studie kan öka gällande förfarandet, metoden, i genomförandet 
om denna är utförligt beskriven och har hög validitet (Bryman, 2011). Resultatet däremot är 
kontextbundet och kan inte direkt överföras till andra förskolor och förskoleklassers 
övergångsarbeten, inte ens till samma skolor då förutsättningar ändras över tid och genom 
individen. Intervjun handlade om informanters tankar och erfarenheter av fenomenet, just då, i 
den relationen med den intervjuaren. Vidare var min tolkning av intervjun, färgad av mig och 
påverkade det redovisade resultatet. I denna studie var generaliseringsfrågan angående 
resultatet emellertid inte något eftersträvat mål utan syftet var att ta reda på dessa 
informanters berättelse om sina upplevelser av övergångar och få kunskap om hur övergångar 
kan gå till (Kvale & Brinkman, 2014). 

Etiska principer 
Vid en intervju bör forskaren, utifrån forskarens etik, ta hänsyn till informantens underställda 
position. Intervjuaren var den som hade makten; jag ställde frågor, ledde samtalet, spelade in, 
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tolkade och jämförde. Informanten förväntades svara och ge av sig och sin berättelse (Kvale 
& Brinkman, 2014). En ödmjuk ställning bör följaktligen tas till informantens situation och 
forskningens etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) bör vara kända och uttalade av 
forskaren för att visa informanten respekt för dennes intigritet (Kvale & Brinkman, 2014). 
Denna studie följde dessa krav på att ta principerna i beaktande genom att ha sökt hålla en 
etisk medvetenhet genom hela arbetet. 
 
I mitt mejl med intervjuförfrågan (Bilaga 2) samt vid samtal inför intervju kunde de etiska 
principerna följas genom först den skriftliga och sedan den muntliga informationen. En kort 
redovisning av studiens syfte, vad den skulle användas till och av vem, gavs för att ge 
informanterna möjlighet att överväga sitt deltagande. Vidare upplystes informanterna om att 
medverkan var helt frivillig och när de närsomhelst under studien kunde avbryta hela eller 
delar av sin medverkan. Deltagarna informerades även om att största möjliga konfidentialitet 
skulle råda och att uppgifter om person förvarades så att inte obehöriga kan ta del av dem.  
Inför inspelningens start meddelades informanterna om att avsikten var att inte nämna några 
namn under inspelingen men att om det ändå skulle ske fanns möjlighet att radera delar av 
intervjun om det fanns önskemål om detta. Vidare upplystes informanterna om att 
inspelningen och transkriberingsdokumentet lagrades på ett externt minne som förvarades, 
tillsammans med eventuella utskrifter av mig. Inför varje intervjutillfälle gavs åter möjlighet 
att gå genom de etiska principerna. Möjligheten att återta sin medverkan upprepades efter 
avslutad intervju (Vetenskapsrådet, 2017). 

Resultat   
Under denna rubrik görs en presentation av informanterna. Därefter redovisas resultatet av 
genomförda intervjuer som sammanställts, sorterats utifrån studiens forskningsfrågor och 
framträdande teman. Kapitlet avslutas med en analys av resultatet. 

Informanterna 
Åtta informanter med adekvat utbildning och erfarenhet från arbete med övergångar deltog i 
studien; tre förskollärare från förskolan, tre förskollärare från förskoleklass samt en 
specialpedagog från en förskolans verksamhetsområde och en specialpedagog från en 
förskoleklass/grundskolans rektorsområde.  
 
Förskollärarna i förskolan ingick i arbetslag med förskollärare, barnskötare och vikarier utan 
pedagogisk utbildning. Det skiljde i tillgång till specialpedagog mellan informanterna men 
möjlighet att söka stöd fanns samt att de någon gång i månaden fått besök i verksamheten 
eller vid planeringsmöten för handledning.  
 
Förskollärarna i förskoleklass ingick i arbetslag med förskollärare och vikarier utan 
pedagogisk utbildning, samt även i enhets/lågstadiearbetslag med grundskollärare, 
fritidspedagoger samt outbildade vikarier. De hade tillgång till specialpedagog utifrån 
önskemål av stöd och handledning via remisskrivning till rektor eller samtal med respektive 
skolas elevhälsoteam. 
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Specialpedagogen i förskolan var anställd centralt i en förskolechefs förskoleområde och 
arbetade mot 17 förskoleavdelningar. Träffar med andra specialpedagoger i kommunen 
skedde kontinuerligt samt viss samverkan med skolornas elevhälsa, både den lokala samt den 
centrala förekom. 
 
Specialpedagogen i förskoleklass/grundskola var anställd i ett rektorsområdes elevhälsoteam 
och arbetade främst mot förskoleklass, åk 1,2 och 3 med parallellklasser. Nätverksträffar med 
andra specialpedagoger skedde, där även förskolans specialpedagoger deltog. Här fanns också 
en kommunövergripande elevhälsogrupp som stödfunktion, där bland annat en centralt 
anställd specialpedagog med övergripande ansvar fanns att tillgå.   

Intervjusammanställning 

Berättelser om övergångsprocessen  
Samtliga informanter återgav ett flertal olika berättelser om sina erfarenheter av övergångar 
mellan förskoleavdelningar, förskola till förskoleklass samt från förskoleklass till åk 1. De 
berättade både om hur de gjort förut och hur det gått till det senaste året. Mottagande 
förskollärare talade om sina besök i förskolorna som uppstart på övergångsarbetet och 
förskollärarna i förskolan om möten mellan eleverna som det första steget. 
Specialpedagogerna talade om hur de sett att och antog hur förskollärarna genomförde 
övergångarna, samt att de ibland deltog i aktiviteterna om tiden räckte till. 

Sammanfattning utifrån berättelserna hur det gemensamma praktiska arbetet i 
övergången kunde se ut; 
Två avlämnande förskollärare berättade hur processen startade redan under hösten då olika 
förskolor, och/eller olika avdelningar möts vid besök i skolans idrottssal alternativt utomhus i 
anslutning till skolan/förskoleklassen. Förskoleklassens förskollärare var då inte delaktig och 
förskolans förskollärare uttryckte ”då har de ju fullt upp, de har ju precis börjat med den 
klassen”. De ansågs det varken möjligt eller nödvändigt för mottagande förskollärare att delta. 
 
Det som nämndes som det gemensamma arbetet med övergången startades någon gång i 
december eller januari och inleddes vanligtvis med en kontakt, via mejl eller telefon, av 
mottagande förskollärare. Ett beslut om det första elevmötet förbereddes och lämplig dag och 
tid överlades. De flesta överlämnande och mottagande förskollärare hade genomfört de 
praktiska delarna ett flertal gånger. Informanterna återgav hur de inom arbetslaget i förskolan 
respektive förskoleklassen på planeringsmöten utsåg vem som skulle vara ansvarig för aktuell 
övergångsprocess.  
 
Kommande möten mellan elever planerades, enligt berättelserna, efter att ansvar för plats, 
innehåll och tidpunkt delats upp. Respektive verksamhets förskollärare planerade sin del i 
arbetet var för sig. En bekräftelse gavs muntligt via telefonsamtal, spontana möten eller 
skriftligt i ett mejl av övriga förskollärare angående om utskickat förslag passade eller 
behövde ändras.  
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En förskollärare som tidigare överlämnat elever, men sedan några år hade en ny arbetsplats 
inom grundskolan med rollen som mottagande, nämnde i talet om ansvaret och hur 
övergångar hade planerats och genomförts att ”Jag tänkte att det är väl jag då, som ska ta tag i 
det här då” och använde sig av tidigare erfarenheter från upplevda övergångar och tolkade det 
som sitt ansvar att de genomfördes och tog kontakt med förskolans förskollärare för att 
initiera arbetet med övergången från förskolan till förskoleklassen. 
 
De intervjuade berättade vidare om hur de brukade genomföra de praktiska delarna i 
övergången, om gemensamma aktiviteter där kommande förskoleklass möttes och fick träffa 
mottagande förskollärare. Två mottagande förskollärare berättade att de gjorde ett besök på 
förskoleavdelningarna innan eleverna kom på besök i förskoleklassen. En förskollärare 
berättade att det gav ”ett ansikte på barnen” vilket ansågs underlätta mottagandet. Båda 
förskollärarna nämnde att det tillsammans med de senare gemensamma aktiviteterna, gav 
möjlighet att ”se hur personalen gjorde med barnen” och framhöll att det gav insikt gällande 
förhållningssätt och övriga anpassningar i förskolan.  
 
Samtliga talade om vikten av elev möten och syftet angavs vara ”att göra eleverna trygga 
genom att lära känna varandra” som specialpedagog i förskoleklass uttryckte sig. De berättade 
om hur de var och en i sin verksamhet, delade upp eleverna i grupper, som sedan möttes i 
tvärgrupper två till tre gånger under vårterminen i främst utomhusaktiviteter och hur sedan 
alla blivande klasskamrater möttes en till två gånger. Vidare beskrevs hur de lät eleverna 
bekanta sig med lokaler samt värdet av att prova på att äta i matsalen. I dessa möten i grupper 
förväntades inga vårdnadshavare att medverka men de sades vara informerade och välkomna 
att delta. Informanterna berättade att samverkan i övergången från förskola till fritidshemmet 
skedde med en högre insats och deltagande av vårdnadshavare. 
 
Förskollärarna i förskolan nämnde hur viktigt det var att ”de får behålla den trygga känslan 
från förskolan” och hur de ansåg att återkommande möten under våren kunde leda till att detta 
återskapades i den nya gemenskapen. Mottagande förskollärare talade om att ”Skapa och 
jobba för en gruppkänsla” och hur de genomförde gemensamma aktiviteter som ansågs leda 
till detta. Alla intervjuade menade att trygghet skapas när eleverna känner varandra, 
förskollärare och lokalerna. 
 
En avlämnande förskollärare och en specialpedagog i förskoleklass, talade även om hur 
kommande elever fått möjlighet att lära känna nuvarande förskoleklasselever. De berättade 
om hur dessa tillfällen varit bra inför det nya, den nya verksamhet de ska bli en del av, vilket 
specialpedagogen i förskoleklassen motiverade med ”Så de får träffas och se hur det är att… 
ja, vara förskoleklassare”.  

Kamrater och gruppens betydelse för trygghet 
Talet om gruppen och kamrater, engagerade informanterna som återgav att vid gemensamma 
övergångsaktiviteterna såg förskollärarna i förskolan till att dela eleverna så att alla hade 
någon kamrat som de brukade leka med i samma grupp. På frågan om hur de såg på gruppen 
som stöd svarade de att den betyder mycket för elevers trygghet. De berättade om hur elever 
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ibland vuxit upp tillsammans på avdelningarna och ” har blivit som syskon ”samt ”accepterats 
och får vara sig själv” i den kända gruppen. Mottagande förskollärare talade om hur de tog 
stöd i förskolans förskollärarers tankar och erfarenheter vid gruppindelning och överförde 
detta även vid planerandet av placering i hall, bord och samlingar. 
 
Alla informanter talade om hur de strävade efter att ge eleverna möjlighet att mötas, och 
genom allehanda tillrättaläggningar, omstrukturering och lösningar i arbetslagen såg till att 
detta kunde ske. De betonade att de hade upplevt dessa elevmöten som mycket betydelsefulla 
i arbetet att skapa en grupp, den nya klassen där de ansåg eleverna kunde vara trygg om de 
lärt känna varandra. Den geografiska spridningen vilket berörde några förskoleavdelningar 
som lämnar över till gemensam förskoleklass, sågs som en stor nackdel men att de även på 
dessa avdelningar aktivt sökt lösningar för att åstadkomma elevmöten.  

Organisationens påverkan  
Några informanter nämnde att det under några år varit oklart vilken förskollärare som skulle 
ta emot förskoleklassen och/eller i vilken del av skolan verksamheten skulle bedrivas. Detta 
hade lett till sämre förutsättningar för elever att lära känna kommande lärare och lokaler, och 
skapat oro hos dem och framförallt vårdnadshavarna. Önskemål från både mottagande och 
överlämnande förskollärare hade lämnats till respektive ledning om bättre framförhållning 
gällande tjänstefördelning och tillsättning med tanke på att det är unga elever. Informanterna 
hade hänvisat till sina erfarenheter om hur viktig starten var för vidare skolgång.  

Skriftlig plan för övergång mellan förskola och förskoleklass 
Några informanter nämnde om mötet mellan förskollärare och hur överlämningar av eleverna 
på en överlämnandekonferens i slutet av vårterminen gått till. Ingen förskollärare nämnde 
någon plan för övergångar spontant i sina berättelser, utan beskrev att de gjorde som tidigare 
utifrån sina egna erfarenheter ”Vi brukar träffas en gång på våren och lämna över och 
berätta”.  
 
På min direkta fråga om det fanns några direktiv eller någon plan svarade specialpedagogerna 
och två förskollärare i förskolan, att en plan skulle utarbetas och en förskollärare i 
förskoleklass nämnde att det funnits en och att ”ett årshjul” var under arbete. En förskollärare 
i förskolan berättade om ”en plan” som hade börjat användas det senaste året men att den inte 
var klar. Specialpedagogerna berättade vidare om att planen, årshjulet, hade som syfte att 
tydliggöra ansvaret och genomförande.  
 
Frågan från mig angående om var idén om en plan kunde komma ifrån, svarade 
specialpedagogerna ”Kommunen, vi fick uppdraget av skolchefen/förvaltningen”. 
Förskollärarna sade att det ”var nog från kommunen” och nämnde att de ansåg att en plan 
kunde vara bra för att ”ha något att gå på”. Tidigare hade ingen använt sig av någon 
nedskriven plan gällande övergångsarbetet. Där det funnits en hade förskolläraren arbetat i en 
förskoleklass där avlämnande förskola varit betydligt mindre och verksamheterna var inhysta 
i samma hus med gemensamma utrymmen för både elever och lärare, vilket gjort att de då 
inte ansetts behöva något planerat övergångsarbete utan närheten ledde till att det ” gjorde sig 
självt, då vi träffades dagligen, ändå”. 
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Elever i behov av stöd  
Berättelser om hur de tänkte angående elever i behov av stöd och övergångar, på frågor om 
detta, gav genomgående skildringar om anpassningar utifrån de olika behov som funnits. Alla 
avlämnande förskollärare talade om hur viktigt de ansåg samarbete med föräldrar var samt hur 
de arbetade praktiskt under dagarna utifrån olika behov. Utöver den vanliga 
överlämningskonferensen på våren nämnde alla möten mellan förskolans och förskoleklassens 
specialpedagoger och ledare i början av vårterminen för att säkerställa att informationen av 
olika resursbehov och förhållningssätt nådde mottagande verksamhet i tid.  
 
Mottagande förskollärare nämnde vikten av att elevers olika behov av stöd förstods av 
ledningen ”hoppas att rektor tar till sig vilka resursbehov som kommer”. Berättelser om att det 
ibland tagit lång tid innan adekvat stöd för elever funnits att tillgå alternativt använda, gavs 
och en oro att denna väntan skulle upprepas framträdde. Berättelser om ” hur hela 
förskoleklassåret” gått åt till att söka stöd och hjälp för att elevers behov skulle kunna 
tillgodoses, gavs av mottagande förskollärare. 
 
En förskollärare i förskoleklass återgav hur överlämningssamtal med vårdnadshavare 
tillsammans med förskolans förskollärare genomförts och att de ansåg att detta hade lett till ett 
mer förtroendefullt samarbete med hemmet.  
 
Specialpedagogerna beskrev hur förskolans framarbetade förhållningssätt och handlingsplaner 
för elever och elevgrupper återgetts vid överlämningssamtal för att ge mottagande 
förskollärare stöd i arbetet. De berättade kort om sina återkommande kontakter med 
förskollärare och vårdnadshavare, vilket skedde både var för sig och i gemensamma möten, 
för att stötta och handleda i olika ärenden. En specialpedagog återgav hur vårdnadshavare 
själv tagit initiativ till möten om sitt barns behov redan under höstterminen i förskolan.  
 
Båda specialpedagogerna nämnde att de hade erfarenhet av positiva övergångar då 
elevassistent följt elev från förskolan till förskoleklass. De ansåg att elever på så vis hade stöd 
i någon som ”kände” eleven och då kunde övergången anpassas bättre utifrån eleven.
  
På frågan om specialpedagogens roll vid övergångar svarade förskollärarna i förskolan att de 
hade dennes stöd vid överlämningskonferens och/eller vid möten gällande elever i behov av 
stöd då även ledning och ibland vårdnadshavare deltog. Två nämnde att specialpedagogen 
hade funnits med i verksamheten, men att specialpedagogens uppdrag som omfattade många 
avdelningar gjorde att förskolan bara kunde få besök en gång i månaden. Förskollärare i 
förskoleklass sade att specialpedagogen vanligtvis deltog vid möten rörande elever i behov av 
stöd och en berättade att specialpedagog eller speciallärare alltid deltog vid 
överlämningskonferens. 

Överlämnandekonferens 
Det gemensamma övergångsarbetet ansågs utifrån berättelserna vara avslutat efter en 
överlämnandekonferens i slutet av vårterminen, då mottagande förskollärare sedan fortsatte 
arbetet själv med olika aktiviteter som ”Öppethus” då familjer/vårdnadshavare kunde få 
besöka förskoleklassens lokal och möta mottagande förskollärare. Även ”inskolningssamtal” 
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med besök i lokalerna i mindre grupp före skolstart förekom, då vårdnadshavare fick 
information om förskoleklassens uppdrag men även om praktiska moment. Vårdnadshavarna 
gavs i sin tur möjlighet att ge information om sitt barn till förskolläraren. 

Informationsutbyte och samsyn mellan förskola och förskoleklass  
Förskollärare och specialpedagoger i förskolan, talade om hur de vill vara tydliga i sina 
berättelser hur de arbetat med enskilda elever, vilka styrkor, förmågor och egenskaper eleven 
ansågs ha, vid överlämningskonferensen. Två talade om hur de i sina berättelser om elevens 
egenskaper ville skapa förståelse och kunskaper varför elever reagerar som de gör i olika 
situationer och en ansåg att detta kunde leda till att mottagande förskollärare kunde ges 
möjlighet förbereda eleven bättre. 
 
Mottagande förskollärarna berättade att de vill veta vad elever gjort innan och vilka intressen 
de har. Två av förskoleklassens förskollärare talade mycket om att de vill veta hur de kan 
tänkas gruppera och använda gruppen som stöd vid övergången. De flesta (avlämnande och 
mottagande) beskrev hur de hade erfarit att mottagande förskollärare tagit kontakt senare, när 
höstterminen pågått ett tag, för att följa upp med frågor om förhållningssätt samt fråga mer 
om gruppens möjligheter.  

Skriftlig dokumentation 
När dokumentation fördes på tal berättade överlämnade förskollärare om varianter på skriftlig 
information, som portfolio och utvecklingsplaner. Några talade om hur de upplevde 
svårigheter med att skriva ned och att i text uttrycka något om eleven. Flera återgav även 
dilemmat angående urvalet; vad som skulle lämnas vidare samt oron över vem som skulle läsa 
denna text. Två beskrev sin tvekan angående skriftlig elevinformation med samma fras ” det 
blir ju svart på vitt… och det kan tolkas så olika… det är mycket viktigt att det skrivs på rätt 
sätt”. En ansåg att det inte fanns så mycket att lämna över om mottagande förskollärare redan 
mött eleverna i olika övergångsaktiviteter.  
  
Några återgav hur de skrev ned vilka teman de arbetat med i verksamheten och ansåg att en 
förförståelse fanns hos eleverna i dessa områden. En specialpedagog nämnde angående 
dokumentation av det som behandlats i förskolan, att ”det är bra för förskollärarna i 
förskoleklass att få veta att barnen redan pratat om påsken och sjungit om ”Gullefjun” i snart 
sex år” och menade att förskollärarna i förskoleklassen utifrån den informationen om vad 
gruppen arbetat med kunde planera undervisningen så att nya erfarenheter och kunskaper 
kunde uppnås. 
 
Förskollärarna i förskolan uttalade betänkligheter om att elever inte skulle få det behov av 
stöd som kan tänkas uppstå vid förskoleklasstart. De beskrev en oro inför den större grupp 
med färre förskollärare eleverna skulle komma att bli en del av, vilket de ansåg riskerade leda 
till minskat stöd och påverka elevers välmående och utveckling negativt. De hade även 
farhågor om att bemötandet och förhållningssätt som arbetats fram skulle gå omintet.  
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En mottagande och två avlämnande förskollärare gav uttryck för att talet om behov, i 
överlämningskonferenser borde vara tillräckligt som underlag för att beslut om olika resurser 
ska fattas. De menade att skriftlig dokumentation inte borde behöva överlämnas.  

Samsyn angående informationsöverlämning 
Några informanter berättade att förskoleklassens förskollärare inte alltid lyssnat och att det 
inte getts utrymme eller tillfrågats om hur de gjort i förskolan. Två överlämnade förskollärare 
beskrev upplevelser av att mottagande förskollärare ibland uttryckt att de ”vill bilda sig en 
egen uppfattning” samt använt uttrycks som ”börja med ett blankt blad” och hade då inte 
överlämnat information de bar på från elevens fem första år i utbildningssystemet.  
 
Förskoleklassens specialpedagog återgav att vid överlämningssamtal, då specialpedagogen 
deltagit, förut upplevt en känsla av ointresse från mottagande förskollärare när berättelser om 
vad elever gjort kom på tal ” ibland var förskollärarna i förskoleklass inte så … intresserade 
att få veta vad eleverna gjort i förskolan” men uppgav att en positiv förändring mot ett större 
intresse av vad som skett under åren i förskolan, uppträtt de senaste åren. Detta var något som 
även specialpedagogen som var kopplad till förskolan upplevt utifrån samtal med 
förskollärare i sitt förskoleområde och beskrev samma känsla av ointresse inför 
överlämningsinformationen och att det hade kunnat anas även under senare år.  

Sekretess gällande informationsöverlämning 
När frågan om sekretess fördes på tal berättade flertalet förskollärare och specialpedagog i 
förskolan om vikten av vårdnadshavares medverkan vid övergångar. Samtliga återgav hur de 
arbetat med att vara tydliga för att göra vårdnadshavare positiva till att delge mottagande 
förskollärare och specialpedagog information om sitt barn. Ingen hade mött vårdnadshavare 
som varit negativ att information lämnats över, men någon informant hade mött 
vårdnadshavare som ansett att bara aktuell information om ”dagsläget” var nödvändig och 
inte det som skett tidigare. Mottagande förskollärare och specialpedagoger uttryckte liknande 
åsikter i sina berättelser och ansåg att de kunde motivera varför informationsöverlämnandet 
var viktigt och angav då resurser till klass och elevens välbefinnande som exempel. 

Goda erfarenheter och utvecklingsområden belysta av informanterna 
Alla överlämnande pedagoger berättade om framgångsfaktorer som handlade om de 
aktiviteter de gjort tillsammans där elever lärt känna varandra inför förskoleklassen. De flesta 
talade återkommande om elevers låga ålder och att det ska tas i beaktande vid nya moment 
och situationer. 
 
En mottagande förskollärare nämnde att samtal med elev och vårdnadshavare tillsammans 
hade varit mycket givande inför förskoleklasstarten, i kombination med aktiviteter 
förskolläraren hade deltagit i med blivande förskoleklasselever. Samtalen var tidskrävande 
men hade gett god kännedom om eleven samt skapat en första kontakt med vårdnadshavare.  
 
Några ansåg att specialpedagogers tidiga samverkan haft betydelse för god överlämning av 
elever och alla förskollärare uttryckte ett behov av att en samverkan mellan barnhälsovård, 
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förskolans specialpedagog och elevhälsa borde förekomma för fortsatt goda 
utvecklingsmöjligheter och för att tidiga insatser ska kunna fortgå och/eller startas upp. 
 
Specialpedagogerna berättade att ett utvidgat samarbetet med alla aktörer som möter eleven i 
förskola och förskoleklass, var något de strävar efter. De ansåg att det ledde till kontinuitet i 
utvecklingen då elevers stöd på så vis kan underlättas fortgå utan avbrott. 
 
Mottagande förskollärare ansåg att information om vad som gjorts och vilka förhållningssätt 
som varit framgångsrika var betydelsefullt för fortsatt utveckling. De uttalade också sitt behov 
av att få återkoppla till förskolan.  
 
Gällande förhållningssätt talade förskollärare i förskoleklass även om hur möjligheten att 
iaktta hur elever bemöts och reagerar vid gemensamma aktiviteter i övergången gett insikt och 
förståelse inför hösten. De berättade om erfarenheter från besök i elevers förskolemiljö om 
hur de såg elever agera i sin bekanta miljö och att de sedan även hade ett ”ansikte” på eleven 
inför överlämningssamtalet på våren. En informant nämnde att även elever fick ett ”ansikte” 
på den mottagande förskolläraren. 

 
Avslutningsvis nämnde flera, på frågan om utvecklingsområden gällande övergångar, önskan 
om ett tydligare förfarande vid övergångar, en ram, ett årshjul. En informant stannade upp i 
sin berättelse när frågan fördes på tal och sade ”men... vänta kanske ett protokoll… jag 
antecknar de här … vi ska skriva ett gemensamt protokoll på vad vi bestämmer” och nämnde 
att det kanske var bättre med något nedskrivet, som inte var personbundet.  
 
Flertalet uttryckte under intervjun att de ansåg att arbetet med övergångar var viktigt. Fem 
informanter berättade att de ville delta i studien trots tidsbrist, då de bedömde ämnet som 
betydelsefullt. 

Analys av resultatet 
Här avses att analysera empirin. Teman som blev synliga vid bearbetningen av intervjuerna, 
vid avlyssning och transkribering, har sorteras och sammanfattats i rubriker. Analysen har 
gjorts utifrån den sociokulturella teorins perspektiv på lärande i resultatet. Vidare har 
resultatet ställts mot och diskuterats utifrån styrdokument och tidigare forskning för att nå 
kunskap om övergångar mellan förskola och förskoleklass.  

Trygghet, specialpedagogisk kompentens och plan för genomförande viktigt i 
övergångsarbetet 

Trygghet för alla i en ny gemenskap 
Trygghet är ett genomgående ord i berättelserna och anses vara en avgörande faktor för att de 
unga eleverna ska må bra i övergången och klara av att gå vidare i en ny gemenskap. Denna 
övergång, som görs av nästan alla elever, är komplex då flera förändringar; socialt, kulturellt 
och fysiskt sker och oroar så många som hälften. Oro kan leda till ohälsa vilket i sin tur kan 
leda till minskad självkänsla, motivation och dåliga skolresultat (Ackesjö, 2014; 
Folkhälsomyndigheten, 2017; Kungliga vetenskapsakademin, 2010;Skolverket 2014a). 
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Informanternas berättelser återger kunskap om elevers ängslan inför det nya och deras 
berättelser visar på både ett elev- och gruppfokus i arbetet med att söka skapa förståelse hos 
eleverna vad som väntas dem. En ny roll, något som även Sandberg (2012) diskuterar och 
några informanter återger. Några berättade om hur de låter elever prova på att delta i den nya 
verksamheten tillsammans med och lära av, elever som redan går i förskoleklass, vilket även 
Lumholdt (2015) menar kan ge en inblick och förståelse för det nya och leda till nyfikenhet 
istället för att bara oroa. 
 
Beskrivningar görs om att tillhörighet i en känd grupp skapar goda förutsättningar för den 
vidare skolgången och även om ”lärande” inte uttalas, kan den trygghet de återger, enligt 
Folkhälsomyndigheten (2017) och Kungliga vetenskapsakademi (2010) leda till en bra grund 
för fortsatt lärande. Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande anses det bäst ske 
tillsammans med andra, inte enbart i interaktion med vuxna utan även mellan elever, där alla 
kan bidra med sina tankar, idéer och frågor (Nilholm, 2016; Skolverket, 2016; 2017a; Smidt, 
2010; Säljö, 2014).  
 
Ingen berättade att elever uttalat någon rädsla att bli utan kamrater (Ackesjö, 2014; Lundqvist, 
2015), men de beskrev hur de hade det i åtanke vid gruppindelningar. Peters (2003) påtalar de 
relationella förändringarna som eleven ska klara av och hur viktigt det är att vara lyhörd, 
stödja och främja skapandet av nya kamratkontakter. Men att enbart fokusera på att oro och 
ängslan, kritiseras av Alatalo, Meier och Frank (2014) som anser att om övergången enbart 
inriktar sig på trygghet kan lärandet bromsas. De menar att verksamheten även måste bygga 
vidare mot fortsatt lärande som ett komplement i denna komplexa process. Elever behöver 
utmaningar utifrån det de redan vet och kan, vilket anses minska risken att lärande avstannar 
(Lundqvist, 2016;Smidt, 2010).  
 
Informanterna nämner inte ord som inkludering eller exkludering även om de talar om 
anpassningar vid olika moment under dagen utifrån elevers behov i olika miljöer och 
situationen. Lundqvist (2016) diskuterar vad det kan anses bero på varför förskolans 
gemenskap vänds till exkludering i skolan. Förskollärarna i studien tycks utifrån berättelserna 
anse att alla tillhör gemenskapen och talade om hur viktigt de ansåg det vara att eleverna ska 
få känna denna tillhörighet. De talade om hur eleverna tillsammans med de kända kamraterna 
skapade nya kontakter och blev trygga i den nya gemenskapen. Både avlämnade och 
mottagande talade om hur de anammat framarbetade förhållningssätt i syfte att anpassa 
verksamheten för alla elever. 
 
I studien kan dock anas att informationsutbytet kan var i behov av utveckling och förtydligas 
om alla elever ska få fortsätta tillhöra gemenskapen. Dokumentationen kanske bör utvecklas, 
för att sedan uppdateras och följa eleven i nästa övergång till årskurs 1. Inställning till 
inkludering bland skolans ledning och lärare anses vara en anledning till risk för exkludering, 
samt att information om elevers styrkor inte förmedlas och lärare inte ges möjlighet att 
anpassa den gemensamma lärmiljön och särskiljning sker (Lundqvist, 2016).  
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Elever i behov av stöd  
Informanterna tog upp, och Renblad och Brodin (2014) nämner, en ökad efterfrågan på 
specialpedagogers kompetens som rådgivare och handledare för förskollärares arbete med 
elevers olika behov av stöd. Bladini (2004) anger även specialpedagogens roll som 
förändringsagent i skolutvecklingsfrågor, som till exempel att utveckla arbetet med elevers 
övergångar enligt nya riktlinjer och bestämmelser, ett behov som kan utläsas i studien. 
Möjligheten till att stötta undersökta förskolor och förskoleklasser ansågs enligt 
informanterna begränsad men i den frågan menar Renblad och Brodin (2014) att läroplaner 
kan vara ett stöd för att äska om och peka på behovet av utökad tid för specialpedagoger. 
Även skollagen kan ge argument då det fastslås att alla elever har rätt till en likvärdig 
utbildning av hög kvalitet oavsett bakgrund och andra olikartade förutsättningar (SFS 
2010:800). Bristande tillgänglighet, förutsättningar som krävs för att alla elever ska kunna 
vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet, kan motiveras utifrån Diskrimineringslagen 
(SFS 2008:567). Förskolan och skolan är till för alla elever (Skolverket, 2016; 2017a) och 
anpassning utifrån olika situation kan uppstå. 
 
Specialpedagogers berättelser om medföljande elevassistenter uttrycktes som positiva då 
kunskaper om elevers styrkor och tidigare erfarenheter följt med via assistenten. Detta ansågs 
minska risken att adekvat stöd uteblev eller tagit tid att verkställa och även här nämndes 
trygghet. Detta kan, enlig Lutz (2013),ses som ett dilemma då det å ena sidan kan vara det 
bästa för elevens fortsatta lärande i en ny gemenskap men å andra sidan kan bli utpekande av 
eleven i den nya gruppen, den som har en assistent. Connollya och Gersch (2016) nämner 
liknande situationer i sin studie där de funnit att projektanställda stödpersoner kan vara en 
länk mellan vårdnadshavare och lärare, då lärare inte alltid tar till sig information om eleven 
enligt undersökningen. I läroplaner för förskola och förskoleklass (Skolverket, 2016;2017a) 
anges dock förskolläraren som ansvarig för övergångar och den samverkan, med framförallt 
vårdnadshavare, som ska ske för att elevers behov ska tillgodoses. Detta kan på så vis utifrån 
texten ses som något som inte helt kan lämnas över till andra. Samtliga informanter talade 
även just om vikten av god kontakt med vårdnadshavare. Denna samverkan har stor betydelse 
för en bra övergång mellan stadier, ett kontinuerligt samråd med vårdnadshavare, inte minst 
för elever i behov av stöd, anser även  Rous, Hallam, McCormick och Cox (2008) och 
Schulting, Malone och Dodge (2005). 

Avsaknaden av plan för genomförandet 
De övergångar informanterna återgav genomfördes utifrån deras tidigare erfarenheter, en 
personbunden process utan dokumentation, men nästan alla talade om en förändring som 
skulle ske – en plan, ett årshjul för processen att stödja sig på. Informanterna skildrade många 
intressanta berättelser om hur de gjort, vad de hade haft i åtanke och hur de ville genomföra 
kommande övergång. De talade om anpassningar efter elevers olika behov för att skapa 
trygghet. Informanterna berättade om extra överlämnandesamtal tillsammans med 
vårdnadshavare, om samarbete mellan specialpedagoger samt att möten med övriga aktörer 
som kan vara involverade i elevers vardag anordnades, vilket även beskrivs i läroplaner, 
riktlinjer och styrdokument (SFS 2010:800; Skolverket, 2014a; 2014b; 2016; 2017a). Risken 
finns att vetskapen och insikten om nödvändiga åtgärder kan gå förlorad om personer byts ut 
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och ingen dokumentation eller möten för samverkan finns att lära av och i (Skolverket, 2014a; 
Säljö, 2010; Wilder & Lillvist, 2017). Ledning; rektorer och förskolechefer, har ett ansvar i 
allt detta och specialpedagoger en möjlighet att delge kunskap och stödja för att en skriftlig 
plan utvecklad tillsammans med förskollärare kan åstadkommas. 

Samverkan och information för att undvika risker   

Samsyn  
Informanterna uttryckte inte i talet, något behov av utökad samverkan i möten mellan 
förskollärare i de olika verksamheterna utan nämnde överlämningskonferensen som det möte 
som sker. Förutom detta berättades det dock om spontana samtal under arbetet i gemensamma 
aktiviteter med eleverna, viss mejlkontakt och om uppföljande samtal efter avslutad 
övergångsprocess. De uttryckte en vilja att lära om eleverna, men inget om fler möten lärare 
emellan för att nå kunskap om elever eller varandras verksamheter, som exempelvis genom 
nätverksträffar vilket Dockett och Perry (2017) anser ge framgångar och Skolverket (2014a) 
rekommenderar.  
 
I möten mellan människor, menar Vygotsky enligt Smidt (2010) och Säljö (2014), kan 
kunskap skapas och utvecklas i interaktion och dokumentation kan i sin tur vara ett redskap 
att föra information, kunskap vidare. Alla förskollärare berättade att de hade erfarenhet av och 
kunskap om förskoleklass och samtliga utom en hade erfarenhet av förskolans verksamhet. 
Under de senaste fyra, fem åren har ny forskning om de olika verksamheterna presenterats, 
ändringar gjorts i läroplaner och nya råd och riktlinjer utarbetats vilket kan motivera möten 
för att lära av och med varandra om verksamheterna för att nå samsyn. 

Skriftlig dokumentation 
Överlämnande och mottagande förskollärare angav att de vill ge, respektive få, information 
om styrkor, förhållningssätt och vad eleven gjort i förskolan. Skillnader av upplevelser vid 
överlämningssamtal blev synliga även om intentionen, att göra det bästa för alla elever, var 
den samma. I studier av Hjelte (2005) samt i Alatalo, Meier och Frank (2014) förefaller de 
mottagande förskollärarna ställa villkoren för informationsinnehållet och vill i några fall inte 
veta så mycket om eleverna, vilket läroplaner (Skolverket, 2016; 2017a) ger förskolläraren 
uppdraget att utgå ifrån elevers tidigare erfarenheter och kunskaper, och på så vis utmana och 
anpassa verksamheten samt ge det stöd som kan behövas i olika situationer.  
 
Förskollärare i förskolans berättade om motstånd och tveksamhet gällande överlämnande av 
skriftlig dokumentation om elever, vilket kan förklaras i förskolans tradition och uppdrag 
(Skolverket, 2012; 2015; 2016) att inte skriva enskilda omdömen, utan det är helheten, 
verksamheten som bedöms och hur förskollärarna anpassat den så elever getts möjlighet att nå 
målen (Alatalo, Meier och Frank, 2014). Johansson (2016) talar om ett behov av förändring 
om elevers lärande ska bli tydligare för både elever och lärare men att ändå behålla förskolans 
helhetssyn på lärande och utvärdering verksamheten.  
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Risker med utebliven, icke mottagen eller otydlig information 
Flertalet informanters osäkerhet inför skriftlig information om elever samtidigt som de 
berättar om oron att elevers styrkor, behov av stöd, kunskaper och erfarenheter inte ska tas 
tillvara kan tyda på ett behov av handledning och stöd i den skriftliga utformningen. Deras 
insikter och kunskaper bör få möjlighet framgå i överlämningen. I studien återges att det 
genomförs ett möte med båda verksamheters ansvariga förskollärare samt ledare och i vissa 
fall även specialpedagog i ett överlämningssamtal. I skolans kultur och tradition anses 
skriftliga ansökningar, omdömen, remisser och utvärderingar vara gällande som underlag, 
redskap för att belysa behov av resurser. Detta kan utgöra en krock, ett hinder, om förskolans 
förskollärares underlag gällande elevers situation framställs muntligt, och skolans 
representanter anser att det ska ske skriftligt. En risk med detta kan leda till att information 
inte mottas. Förväntningar på överlämnandet bör lyftas i gemensamma diskussioner för att 
skapa samsyn. 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan gemensamma diskussioner leda till insikt om 
behoven, där både muntlig och skriftlig dokumentation kan var redskap (Smidt, 2010; Säljö, 
2014) och en samsyn i arbetet med övergångsprocessen, enligt styrdokument, riktlinjer och 
tidigare forskning kan ske. Risker med brister i informations och dokumentations överföring 
kan få till följd att elever hamnar mellan stolar, bollas mellan olika instanser, bromsas i sitt 
lärande, inte erbjuds adekvat stöd och att vårdnadshavare mister förtroendet. Detta kan 
följaktligen leda till att eleven hamnar utanför gemenskapen och riskera en försämrad 
skolgång (Folkhälsomyndigheten, 2017 Kungliga vetenskapsakademin, 2010; Lumholt, 2015; 
Johansson, 2016).  

Förskolans synsätt att se till helheten, bedöma verksamheten och förskollärarnas arbete för att 
ge alla elever möjlighet till välmående och kunskaper istället för att peka ut elever som 
problem kan få framträda mer, om samsyn uppnås i möten. Men å andra sidan kan en 
tydligare dokumentation av varje elevs styrkor leda till ökad förståelse hur arbetet kan 
bedrivas i förskoleklassens gemenskap (Johansson, 2016). En kombination av dessa kan 
utifrån tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet på inlärning anses vara 
gynnande i övergångsprocessen (Johansson, 2016; Smidt, 2010; Säljö, 2015).  

Systematik en viktig framgångsfaktor i övergångsarbetet 
Informanters nämnda framgångsfaktorer och det som tolkats utifrån berättelserna liknar det 
som framkommit i styrdokument och tidigare forskning. Deras svar på frågan om en plan, ett 
årshjul vilken var under bearbetande, kunde tolkas som förväntansfullt. De ville ha mer 
tydlighet, vilket visade sig under intervjuerna och tyder på erfarenhet och insikt i övergångars 
komplexitet. De olika framgångsfaktorer som framkom, all kunskap de förmedlade skulle 
kunna spridas till fler om de blev kända och berättade i gemensamma möten och diskussioner. 
Via nedskrivna planer kunde de bli synliga, uppmärksammade och skapa möjlighet till fortsatt 
framgång och dokumentation om detta samt ge förutsättning för utvärdering och utveckling 
(Sandberg, 2012; Skolverket, 2014a; Wilder & Lillvist, 2017). 
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Ett behov av systematik i övergångsarbetet framträdde således men tillsammans kan de 
utarbeta denna plan, årshjul. Stöd finns i redskap som råd, riktlinjer, forskning och 
Skolverkets stödmaterial (2014a). Detta kan anpassas efter de lokala behoven för att sedan 
uppdateras kontinuerligt. Förutsättningarna ska ledningen ge och specialpedagogerna kan, och 
hade redan påbörjat vara agenter (Bladini, 2004) för att leda utvecklingen av årshjulet. 

Diskussion 
I detta sista kapitel avses att diskutera studien i sin helhet. Resultatet och dess analys 
omnämns och diskuteras, följs av en metoddiskussion och avslutas med förslag på vidare 
forskningsområden. 
 
Syftet med studien var att genom intervjuer nå kunskap hur specialpedagoger och 
förskollärare i förskola och förskoleklass uppfattar övergångsprocessen mellan 
verksamheterna. Ansatsen var även att få ta del av de framgångsfaktorer informanterna ansåg 
fanns och/eller behöver utvecklas. Studien strävade dock inte efter att nå sanningar om hur 
övergångar upplevs generellt i vårt avlånga land utan bygger på några pedagogers skildringar 
utifrån deras infallsvinklar och kontext.  
 
Berättelserna om övergångar präglas av ett stort engagemang i skapandet av trygghet för 
eleverna. Informanterna talade om återkommande besök, gruppen och kamraters betydelse, 
elevers möten i lek samt prova-på-förskoleklass aktiviteter. På min direkta fråga om hur de 
tänkte om och förberedde elever i behov av stöd i övergångsarbetet berättade informanterna 
att de utifrån behov gav det stöd som krävdes, delvis i samarbete med specialpedagog och 
alltid i samverkan med vårdnadshavare. Informanterna talade om gruppens behov av en trygg 
gemensam övergång generellet vilket kan väljas att tolka på olika sätt, men skildringarna 
tydde på att de såg det som en gemensam process alla gjorde tillsammans. 
  
En medvetenhet om den stor förändring som sker för nästan alla sexåringar i övergången, 
framträdde i intervjuerna. Ett stort steg som anses blivit större för sexåringen sedan 
förskoleklassen fördes in i grundskolan (Lumholt, 2015) vilket även gjort steget som görs 
redan året därpå av sjuåringen, lite mindre än vad skolstarten varit förr, då förskoleklassen 
anses under sitt år kunna göra övergången till åk 1 lättare (Skolverket, 2017a). Den 
trygghetsbevarande inriktningen på övergångsarbetet kan ge å ena sidan lugna elever som 
tillsammans fortsätter utvecklas i den redan trygga gemenskapen eller å andra sidan elever 
som om igenkänningsfaktorn blir för hög, inte utmanas och får bygga vidare på sina 
erfarenheter och tappar motivation (Alatalo, Meier & Frank, 2014). De risker eleven utsätts 
för om övergången saknar utmaningar eller motsatt förblir oroliga, kan reduceras. Genom 
ökad medvetenhet hos alla aktörer om övergångens komplexitet samt en systematik i arbetet, 
kan leda till att de risker eleverna utsätts för minskar (Ackesjö, 2014; Myndigheten för 
skolutveckling, 2003; Skolverket, 2014a). Det stödmaterial Skolverket gav ut 2014 förtydligar 
syftet med systematik samt ger förslag på hur arbetet kan genomföras, men då krävs att 
materialet blir känt, vilket studiens berättelser tyder på att det inte är. 
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Gällande förskollärares och specialpedagogers lärande av och med varandra talas det om ett 
avsatt tillfälle för att diskutera och delge kunskap och erfarenheter. Vid samma tillfälle ska 
även information om eleverna överlämnas. Detta möte sker i slutskedet av processen i en 
överlämnandekonferens. Ett behov av fler möten kan tolkas utifrån intervjuerna även om det 
inte uttalas. Dels för att möjliggöra det informanterna berättar gällande behovet att få samt ge 
information om elever både före och efter förskoleklassstart och dels för att nå ökad kunskap 
om varandras uppdrag och nå den samsyn som utifrån informanternas berättelser kan anas 
saknas. 
 
Något som skapade eftertänksamhet i studien var berättelser om avsaknad av dokumentation 
vid överlämningsmötet, samt antydan om ett, av några informanter uppfattat, ointresse för 
elevers tidigare erfarenheter och kunskaper. Vad kunde det bero på? Den mottagande 
verksamheten, förskolläraren ska utgå från elevers tidigare kunskaper och erfarenheter 
(Skolverket, 2016; 2017a), ta utgångspunkt i detta och hitta lagom nivå, den proximala zonen 
och sporra till vidare inlärning (Smidt, 2010; Säljö, 2015). Trots det stora engagemang, 
erfarenhet och insikt om övergångars många sammansatta betydelsefulla delmoment som 
framkom i skildringarna tycks inte informanternas kunskaper nå fram i deras respektive 
övergångsarbete. Möjligheten att förebygga risker med uteblivet stöd, något som flertalet 
informanter uttryckte oro om, kan finnas i tydliga informationsmöten om elevers styrkor och 
stödbehov. Förskoleklassåret ska inte heller behöva betyda ett år i väntan på utmaning och 
vidare kunskaper. Komplexiteten i processen bör bli känd och diskuterad i möten mellan 
berörda aktörer och på så vis leda till utökad kunskap för att nå en gemensamt framtagen plan, 
redskapet för vidareutveckling. 
 

Metoddiskussion 
Valet att göra semistrukturerade intervjuer gav en stor mängd data att bygga studien på. 
Utformningen av intervjuguide gav möjlighet att hålla tråden men det krävdes några 
intervjutillfällen innan metoden kunde användas mer naturligt då oro över teknikmissar och 
ovana vid intervjuer fanns. Informanters berättelser och egna ord skapade dock nya insikter 
och tankar om övergångar hos dem själv, då tid lämnades för eftertanke och möjlighet att höra 
sin egen berättelse vid korta de sammanställningar som gjordes inför varje temaområdes 
avrundning. Längre tid för intervju hade kunnat ge mer djup i skildringarna om övergångarnas 
olika moment genom fler uppföljande frågor.  
 
I resultatet valdes att nämna alla intervjuade som informanter i texten då många uttryckta 
erfarenheter och upplevelser liknade varandra. Då någon markant skillnad mellan deras 
berättelser blev gällande och yrket, rollen som avlämnande/mottagande eller arbetsområdet 
blev av intresse att nämna gjordes detta för att en jämförelse skulle bli möjlig. Med detta var 
syftet att få syn på olikheter mellan aktörers uppfattningar vilket kunde ha betydelse för hur 
övergången genomfördes och vidare påverka elevers fortsatta skolgång om de inte blir 
uttalade och diskuterade. Inga markanta skillnader mellan informanterna uppdagades i 
studien, men en något högre medvetenhet om behovet av systematik och tal om stödmaterial i 
övergångsarbetet tolkas utifrån berättelserna finnas hos specialpedagogerna.  
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Valet att se på studien genom det sociokulturella perspektivet (Nilholm, 2016; Smidt, 2010; 
Säljö, 2014) gav möjlighet att ur berättelserna nå kunskap om hur lärandet tillsammans, i 
möten mellan aktörer uppfattas gå till. Även de redskap som användes eller saknades vid 
överlämning till och mottagandet i den nya gemenskapen, kulturen, blev synliga via 
intervjuerna. 
 
Trots en tämligen liten och tidsbegränsad studie pekar den på ett resultat, utifrån intervjuer, 
tidigare forskning och styrdokument, som kan ge en aning om hur övergångar måhända 
genomförs och uppfattas av fler än dessa åtta informanter, och utifrån detta nå kunskap om 
möjliga utvecklingsområden.  

Förslag på vidare forskning 
Under intervjuerna och litteraturstudierna framkom många viktiga områden att belysa, 
områden som har stor betydelse för elever väl och ve under sin skolgång. Ett urval fick göras 
då studien var begränsad i tid och här ges några förslag på vidare forskningsområden, 
undersökta i tidigare forskning men tider förändras och ny forskning behövs. 
 
Brister i dokumentation och/eller kommunikation angående elevers styrkor, behov, kunskaper 
och erfarenheter samt överlämnande/mottagandet av denna kunskapsbank har nämnts tidigare. 
Här kan vara intressant att undersöka om bakomliggande orsaker till det upplevda ointresset 
hos mottagande verksamhet, samt hur den pedagogiska dokumentation som görs av 
förskolorna kan förtydligas utifrån sitt syfte att ge en god grund för fortsatt lärande. Risker 
som bromsad inlärning samt exkludering i vidare skolgång gör ämnet viktigt att belysa.  
 
I studien framkom även att flertalet styrdokument, allmänna råd och riktlinjer inte användes 
som stöd i arbetet med eleverna. Kunskap om dessa och innehållet fanns med det var inga 
levande dokument trots att de kan ge stöd för att skapa förutsättningar för att göra 
förskollärare och specialpedagogers uppdrag möjliga. Här kan det vara intressant att 
undersöka hur implementering sker vid ändringar i och nyskrivningar av text samt utgivning 
av nytt material. Finns det någon riktlinje för det och hur används den i så fall? 
 
Vårdnadshavares berättelser om övergången förskola – förskoleklass är även ett område att 
forska vidare på. Hur upplevs den nu när den förr så uppmärksammade skolstarten i åk 1 
kommit att ske i förskoleklassen som från år 2018 blir obligatorisk? 
 
Fritidshemmens medverkan i samarbetet vid övergången mellan förskola och 
förskoleklass/fritidshem är av lika stor betydelse som de övriga aktörerna och har även en 
fortsatt roll när eleverna går vidare till grundskolan. Hur upplever fritidspedagogerna arbetet? 
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Bilagor 
Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
Förskollärare i förskola och förskoleklass samt specialpedagoger i respektive verksamhet 
Upprepning av de etiska riktlinjerna. Inledande frågor 
Berätta om din yrkeserfarenhet 

Övriga frågor anpassas efter yrke och uppdrag! 
Övergångsprocessen 
Berätta hur ni arbetar med övergångar förskola-förskoleklass 
Genomför ni övergångar/mottagande till/från flera skolor? 
Hur brukar ni göra om gruppen behöver/måste delas? 
Vilken betydelse anser du att gruppen har för eleverna? 
 
Anpassningar i lärmiljön 
Berätta vad du anser vara tänkvärt vid övergångar för elev i behov av särskilt stöd 
Berätta om de anpassningar ni gjort i elevers lärmiljö 

 
Specialpedagogen 
Hur kan specialpedagogens kompentens användas vid arbetet med övergångar? 
Vilken roll skulle du vilja att en/kan du som specialpedagog ha i verksamhet i övrigt? 
 
Samverkan 
Berätta hur ni samverkar med förskolan alt. förskoleklassen vad gäller elever i behov av 
särskilt stöd 
Berätta om elevhälsans/specialpedagogers samarbete över verksamhetsgränsen skola-
förskola 
 
Dokumentation/Information 
Vilken information tycker du är viktig att delge/delges? 
Vilken typ av dokumentation anser du vara viktig att ge/få? 
 
Sekretess 
När kan du tycka att sekretess är ett hinder/skydd för elevens bästa? 
 
Framgångsfaktorer 
Vilka olika framgångsfaktorer har du uppmärksammat vid övergångsprocessen? 
Vilka moment tycker du har varit särskilt bra i övergångsarbetet?  
 
Sammanfattning  
Möjlighet att återkomma till vissa/alla teman och ställa uppföljningsfrågor som inte blev 
besvarade i informantens berättelser…..  
Ställa frågan om möjlighet finns att återkomma med uppföljande frågor 
Avrunda, Tacka och Avsluta 

Marielle Wikholm 
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  Bilaga 2 

Hej! 
 
Jag heter Marielle Wikholm och går sista terminen på specialpedagogprogrammet 
i Umeå och har nu påbörjat mitt examensarbete; en studie av hur övergången 
mellan förskola och förskoleklass planeras och genomförs på några 
förskolor/skolor. Fokus ligger på elever i behov av särskilt stöd. För att nå 
information och förståelse hur övergångar kan gå till samt hur förskollärare och 
specialpedagoger ser på övergångsarbetet har jag valt intervju som metod. 
 
Under mina år i förskola, förskoleklass och skola har jag lämnat över och tagit 
mot ett stort antal elever och då och då reflekterat över hur övergångarna gått till. 
Detta område intresserar mig och det känns viktigt att lära mer, särskilt med tanke 
på att skolan, i likhet med förskolan, är för alla elever. 

 
Jag har nu som fråga om du skulle vilja hjälpa mig att finna svar på hur 
övergångar genomförs i din förskola/skola och dina tankar om det, genom att delta 
i en intervju ca 50 – 60 minuter? 
 
Medverkan är frivillig och du har möjlighet att avbryta medverkan när du vill utan 
att det blir några konsekvenser för dig. Det är på dina villkor som intervjun 
kommer att genomföras. Du får bestämma plats för genomförande av intervjun för 
att det ska kännas bekvämt och inte hämma din berättelse. Jag kommer att 
använda mig av inspelning under intervjun men all information kommer att 
hanteras konfidentiellt. Informationen kommer inte att utnyttjas av någon annan 
eller lånas ut för ickevetenskapliga ändamål. Jag vill även understryka att du, 
förskolan/skolan och kommunen blir avidentifierad i arbetet.  
 
Det skulle betyda mycket om du kan tänka dig att medverka! 
 
Hör av dig till mig via mejl, sms eller telefon så får vi bestämma tid och plats och 
jag kan svara på dina eventuella frågor om studien. 
 
Mejl: marielle.wikholm@bracke.se 
 
Mobil: XXX-XXXXXXX 
    Med vänliga hälsningar 
 
     Marielle 

 
 

 


