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Titel 
Övergång och samverkan till och från förskoleklass 

  

English title 
Transition and collaboration between preschool and school 

 

Abstrakt 
I studien granskas övergången till och från förskoleklass utifrån övergångsplaner som finns i 

en utvald kommun. Syftet med studien är att få svar på om pedagogerna i förskoleklass anser 

att övergångsplaner och information som delas med dem inför ett nytt läsår är till hjälp för dem 

i deras fortsatta arbete med en ny elevgrupp, samt hur elever i behov av särskilt stöd synliggörs 

i övergången. Den teori som används är ramfaktorteorin. Studien genomförs även för att se 

sambandet mellan formulerings- realiserings- och transformeringsarenan. Metoder för att 

besvara frågeställningarna är; webbaserad enkät som skickats ut till samtliga 

förskoleklasspedagoger i studerad kommun, insamling och granskning av skriftliga 

övergångsplaner, observationer på en enhet samt intervjuer. Resultatet visar att det finns en 

enhetlighet i övergångsplanerna i kommunen till viss del, men att pedagoger har förslag på 

förbättringsområden i övergångsarbetet. Den enhet som observerats är den enhet som tydligast 

visar att formuleringsarenan och realiseringsarenan inte hänger ihop, och genom intervju med 

biträdande rektor på enheten framkommer det att det beror på organisatoriska omständigheter 

det senaste året. I övergångsplanerna för alla enheter finns det med en punkt som rör barn i 

behov av särskilt stöd och hur de barnen ska synliggöras via olika möten innan skolstarten. 

Däremot framkommer det i enkätsvar att det tenderar vara fler barn som är i behov av särskilt 

stöd efter skolstart än vad som flaggats för i överlämningen. Det kan kopplas till ett relationellt 

förhållningssätt och väl fungerande metoder i det vardagliga arbetet på förskolan – då behovet 

inte blir lika tydligt. Överlag har skolorna som granskats bra och fungerande rutiner och 

dokument för överlämningen och informationsflödet som efterfrågas i studien.  
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1 Inledning   
Förskoleklassen kan fungera som en bro mellan förskolan och grundskolan, för att underlätta 

övergången när barnen ska träda in i skolans värld. Ordet bro används bland annat av Lillvist 

& Wilder (2017) som en metafor just för att förklara övergångar mellan skolformer och stadier. 

Bro är i det sammanhanget det som ska vara förbindelsen mellan dessa områden, alltså 

förskoleklassen mellan förskola och årskurs ett.   
 

Forskning har dock visat att barn har svårt att tolka förskoleklassens verksamhet – är det skola eller inte? 

Dessa svårigheter skulle kunna förklaras med att barn i det svenska skolsystemet ”gör skolstart” två 

gånger; dels när de börjar i förskoleklass och dels när de börjar i årskurs 1. (Ackesjö & Persson, 2014 s. 

8) 

  

Har förskoleklassen istället kommit att fungera som ytterligare en skolform så att övergångarna 

till och från förskoleklassen är två betydligt mindre broar i sammanhanget? I och med att 

förskoleklass sedan höstterminen 2018 är en obligatorisk skolform borde det dock inte i 

fortsättningen vara dubbla skolstarter. Förutom att det i läroplanerna och skollagen är tydligt 

angivet att samverkan kring övergångar ska ske kontinuerligt är även lärarutbildningen numera 

utformad så man får en grundlärarexamen med en specialisering inom tre olika inriktningar, 

varav den ena är mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Proposition, 

2009/10:89). Detta borde i förlängningen leda till att det är pedagoger som arbetar från 

förskoleklass och vidare istället för att det är nya pedagoger vid skolstarten i förskoleklass och 

sedan i årskurs ett. 

 

Övergången mellan förskola - förskoleklass - skola kan enligt Lago (2014) kallas för en egen 

stadieövergång i två omgångar. “Lika mycket som strukturer för övergång bidrar till 

konstruktionen av övergångar bidrar konstruktionen av övergång till strukturer för övergång” 

(Lago, 2014 s. 215).  Med det menar författaren att i och med att det är en övergång som sker 

två gånger beroende på att organisationer ofta har en delning från förskoleklass till årskurs ett 

är det är inte givet att genom att börja lågstadiet i förskoleklass möter eleven lärare som följer 

dem vidare till årskurs ett. Behovet av strukturer för övergång behövs alltså mer i och med att 

det är två övergångar eleven gör, och rutiner för att möjliggöra skyddsfaktorer för eleven 

behöver synliggöras på ett tydligt sätt. Övergångar innebär en risk att bli exkluderad, och barn 

i behov av särskilt stöd är en särskild riskgrupp. Skolverket betonar i sitt stödmaterial för 

övergångar vikten av samverkan, dokumentation och rutiner för övergångarna, det beskrivs 

också att den övergång som generellt är den mest arbetade vad gäller rutiner och samverkan är 

den som sker från förskola till förskoleklass (Skolverket, 2014). Dockett & Perry (2016) menar 

att det bör vara en pedagogisk kontinuitet för barnen så att möjligheten för övergångarna blir 

positiva. De menar också att pedagoger bör kommunicera samverkansplaner och övergångar 

särskilt när det gäller barn med särskilda behov. När det gäller barnen kan övergångarna bli 

problematiska när de ska tolka nya sammanhang i den nya miljön (Ackesjö, 2015).  

 

Utifrån egna erfarenheter har vi sett att barn i behov av specialpedagogiskt stöd riskerar att 

hamna i kläm i dessa övergångar. Det kan vara så att en viss elev har fungerat bra i förskolan 

tack vare att förskolan har haft ett arbetssätt som passar just den eleven. Det vill säga pedagogen 

och barnet har en relation som är en konstruktion dem emellan (Rökenes & Hanssen, 2016). 

Denna intersubjektivitet som författarna menar kan vara en svårighet att förmedla vidare till 

andra pedagoger eller arbetslag. Det kan även tolkas som att det har vuxit fram en 

fingertoppskänsla hos pedagogerna i förskolan när de haft barnen i många år, och de kanske 
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inte ens tänker på att de gör på något särskilt sätt för att det ska fungera. På grund av det missar 

de kanske att överlämna viss information, till exempel på grund av att dokumenten för 

överlämning är utformade på ett sätt som inte lyfter arbetssätten i förskolan, men kanske även 

för att det saknas gemensamma plattformar för samverkan och samtal om vilka förväntningar 

mottagande pedagoger har på elever och skolstarten. I skolan och även i förskoleklass är det 

mycket fokus på lärandemål och kunskap, då kan risken finnas att de sociala aspekterna av 

eleven och barngruppen glöms bort (Håkansson & Sundberg, 2016).  Därför är det ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv med relevans för skolutveckling av intresse att göra en studie 

kring just övergångar i de tidiga åldrarna för att se alla elever i övergången.  

 

Skolverket (2019) lyfter vad som kan behövas för att samverkan kring elever ska kunna bli 

möjlig, samt varför ett samarbete mellan stadier behövs. Som stöd i arbetet har Skolverket 

beskrivit viktiga delar i samverkan vid övergångar som kan vara till hjälp i arbetet. Det går att 

skapa trygghet för elever genom samverkan och bra rutiner, men det ligger ett ansvar hos 

huvudmän att utforma gemensamma rutiner vid övergångar. Även i skollagen (SFS 2010:800) 

finns information om övergångar och information som ska lämnas, d.v.s. uppgifter som behövs 

för att underlätta övergången för eleven. I skollagen står också att verksamma i de olika 

skolformerna ska överlämna sådan information om eleven som behövs för att underlätta 

övergången för eleven. Detta betyder att skapandet av rutiner för överlämnande är av vikt för 

huvudmännen.  Det kan kopplas till det Larsson (2019) skriver om skollagens reglering: “Syftet 

med lagskärpningen som trädde i kraft den 1 juli 2018 är tydlig - överlämningen måste bli mer 

likvärdig”. (Larsson, 2019 s. 22) 

 

Riktlinjer för övergångar ges från nationell nivå men det är också så att varje kommun och skola 

har en egen organisation som kan arbeta på olika sätt (Lago, 2014). I läroplanerna för de båda 

skolformerna är skrivningarna tydliga i kapitlen som berör övergång och samverkan, det påtalas 

att det är inför övergångar som samverkan ska ske vad gäller verksamheternas innehåll och 

erfarenhet. Kollegiala utbyten eftersträvas där progression för den enskilda eleven berörs och 

att särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. (Lpfö 18, Lgr 11)  
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2 Syfte och frågeställning 
Ett specialpedagogiskt perspektiv innebär att ta hänsyn till alla elevers olika behov och 

förutsättningar för lärande. I studien ligger fokus på att granska rutiner kring övergångar som 

sker i förskoleklass. Det finns en del ramar som inte går att påverka men processen utifrån givna 

ramar kan se olika ut, och ge olika resultat bland annat beroende på vilket arbetssätt eller vilken 

arbetsgång man har. Studien kan förhoppningsvis bidra till diskussionen om utvecklingen av 

övergångarna.  

 

2.1 Syfte 

Syftet är att beskriva vägen in i skolan med hjälp av övergångsplaner och samverkan från 

förskola till förskoleklass, vidare till årskurs 1. Vi studerar hur elever blir synliggjorda i 

övergången, och hur adekvat information kring eleverna möjliggörs och används mellan 

skolformerna. 

2.2 Frågeställningar  

● Hur ser övergångsplaner på undersökta skolor ut, och vilket stöd för arbetet är de enligt 

pedagogerna? 

  

● Hur synliggörs barn/elever i behov av särskilt stöd vid övergångarna? 

 

● Hur ser relationen mellan de skriftliga övergångsplanerna ut i förhållande till hur det 

går till i verksamheten?  
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3 Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel kommer det att presenteras forskning i fältet och övrig litteratur som är av 

relevans inom detta område. När det kommer till att granska övergångsplaner ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt för förståelsen att ta tillvara på tidigare forskning 

när det rör barns egna upplevelser av övergångar, men även att se på dem utifrån organisations- 

och gruppnivå, informationens betydelse, samt barns utveckling. Det finns med ett avsnitt som 

rör utvecklingsteoretiskt perspektiv, och syftet med det är att öka förståelsen för hur barn 

utvecklas och lär i olika sammanhang. Det kan kopplas till frågeställningen som rör elevfokus 

och innehåll.  
 

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och 

förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska 

de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet 

i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. 
(Lgr -11, 2018, s. 14) 

 

Detta innebär att det ska finnas en samverkan för att utbyta kunskaper och skapa kontinuitet 

samt progression inför övergångarna som det står i läroplanen, men då utifrån innehåll i 

utbildningen. Genom att koppla ihop det till utvecklingsteorier kan det ses i ett vidare 

perspektiv, det vill säga barnperspektiv. Med det i åtanke kan dokument för överlämningar 

granskas och analyseras utifrån deras utformning och innehåll. 

3.1 Övergångar ur barns perspektiv samt miljöns påverkan 

Ackesjö & Persson (2014) hänvisar till internationell forskning som gjorts i början av 2000-

talet som visar att cirka hälften av alla barn är oroade av övergången från förskola till skola. 

Vidare är det enligt författarna barnens relationer som utgör kärnan i en lyckad övergång, och 

barnen träder in i skolan med ett större självförtroende om deras övergång sker tillsammans 

med kamrater. Splittringar i barns relationer är alltså en negativ faktor för övergången. En god 

socioemotionell grund ger även bättre förutsättningar för lärande i skolans tidiga år. Att vara, 

och att få ha en kompis är att skapa mening i livet och en del av barnets identitetsskapande och 

socialisering. Det väsentligaste för barnen är att få delta i gemenskaper, aktiviteter och lekar. 

Kontinuitet i vänskapsrelationer bidrar sannolikt till en stabil grund i övergången. Övergången 

är en institutionell kontext som barnen har små möjligheter att påverka, men det är viktigt att 

lyssna på och ta del av barnens erfarenheter under denna period. Rous & Hallam (2006) menar 

också att det är viktigt med samverkansplaner för övergångar utifrån den aspekten att inte bara 

belysa de barn som uppenbarligen har eller inte har svårigheter inför skolstart utan också för att 

synliggöra alla barn. Även de som hamnar i gruppen som kan kallas den grå massan, de som 

klarar sig, i den gruppen menar forskarna kan finnas de elever som pga. uppväxtvillkor, sociala 

svårigheter eller annat kan komma att få svårigheter längre fram i skolgången och genom tidiga 

insatser och synliggörande kan vi tillgodose deras behov också. De menar att med gemensamma 

samverkansplaner, ”Transitions plans”, kan det skapas mindre fallgropar och kontinuitet för 

barnen och pedagogerna (Rous & Hallam, 2006). 

 

Dockett & Perry (2016) benämner barnets perspektiv utifrån att möjliggöra en pedagogisk 

kontinuitet och att den bör uppmärksammas då det är barnen som allra mest upplever 

övergångarna och får mest konsekvenser av densamma. Eftersom barnets lärande är en ständig 

process eftersträvar man inte att göra verksamheterna likadana men att utgå från 

barnperspektivet för att tillsammans skapa förutsättningar för barnets utveckling. Dockett & 

Perry (2016) menar att skapa kontinuiteter och forum för nätverkande är ett sätt att 
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uppmärksamma och synliggöra pedagogers kompetenser i de olika verksamheterna. 

Ovanstående forskare från Australien är namn som relateras till även i den svenska forskningen 

på grund av dess relevans och jämförbarhet med svenska skolövergångar.  

 

Även om många barn känner förväntan och stolthet kan övergångar skapa stress hos en del 

barn, och de kan känna osäkerhet, oro och nervositet. Det kan behövas extra stöd och hjälp när 

barnet känner oro. Lärarna får lägga mycket fokus på att skapa trygghet efter varje övergång 

och kontinuitet är en nyckelfaktor för att övergången ska bli bra. Hela processen med 

övergångar ställer krav på barnens flexibilitet och anpassningsförmåga (Ackesjö, 2013, 2015). 

Övergångar kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv med betoning på förändrat deltagande i 

olika kontexter. Förväntan inför förskoleklass, motstånd mot förskoleklass, avstånd från 

förskolan, tillhörighet till förskoleklass samt anpassning till olika kontexter är faser barnen går 

igenom på kort tid (Ackesjö, 2013). 

 

Ackesjös (2015) studie visar att ju yngre barnen är desto fler övergångar gör de, både mellan 

barngrupper och sociala gemenskaper. Yttre faktorer såsom barnantal, upptagningsområdets 

storlek och inre faktorer såsom föreställningar om vad som är det bästa för barnet och det 

fortsatta lärandet är en komplex väv likväl som skolans tradition av att organisera övergångar. 

Både lärare i förskoleklass och i årskurs 1 fokuserar mycket på trygghet i början av terminen. 

Upplever barnen social trygghet klarar de enklare av kraven på till exempel läsning och matte. 

Socioemotionell grund, gott klassrumsklimat och kamratinflytande är starka påverkansfaktorer 

på lärandet. 

  

Olika teoretiker har beskrivit betydelsen av miljön kring barn och elevernas väg in i skolan och 

vidare i deras utveckling, t.ex. både Vygotskij (Phillips, 2014) och Bronfenbrenner (Imsen, 

2006) som menar att det finns viktiga delar i både den miljön eleven kommer ifrån och den 

miljön eleven ska till som påverkar hur övergången blir. I överlämningen behöver vi ta reda på 

hur förutsättningar kring eleverna påverkar hur anpassningen till det nya blir i fortsättningen. 

Samspel och interaktion mellan överlämnande och mottagande skolformer har stor betydelse 

likväl som faktorer från elevernas hemmiljö och sociala situation för hur skolstarten ska bli.  

3.2 Rutiner och arbetssätt mellan skolformerna 

Det har blivit en reglering av Skollagen (SFS 2010:800) som går ut på att övergångar behöver 

bli mer likvärdiga (Larsson, 2019). Materialet som Skolverket (2014) har arbetat fram när det 

gäller övergångar är en metod att göra processen likvärdig på skolor runt om i Sverige.  

Skolverket har tagit fram en blankett för generell överföring som börjar med barnets del. Den 

tar upp vad barnet tycker är roligt, vad hen är bra på, vad hen behöver hjälp med samt hur barnet 

känner inför övergången. Blanketten fortsätter med vårdnadshavarens del för att avslutas med 

förskollärarens del. Vidare finns även en kompletterande överlämningsplan för barn i behov av 

stöd i form av extra anpassningar och/eller för barn i behov av särskilt stöd. Där beskriver 

förskolan kortfattat vilka behov och vilka stöd/anpassningar barnet har i förskolan, i vilka 

situationer de behövs samt vilka metoder och förhållningssätt som använts och vad av det som 

fungerat bra. I bägge dokumenten är vårdnadshavarna delaktiga och måste även ge sitt samtycke 

till att informationen får överlämnas till skolan.  

 

Håkansson & Sundberg (2016)  belyser möjligheter och hinder med kollegialt lärande samt 

svårigheter med att vidmakthålla fungerande samarbetskulturer på skolan. Översatt till detta 

sammanhang behövs ett gott samarbete mellan förskolan, förskoleklass samt årskurs 1 för att 

se varje elev samt för att diskutera vilka förväntningar det finns från olika lärare är viktigt för 
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att övergångarna ska bli betydelsefulla. Håkansson (2017) skriver bland annat om metoder för 

det systematiska kvalitetsarbetet i förskola och skola. Uppföljning, utvärdering och analys är 

nyckelord för en väl fungerande plan. För att detta ska vara möjligt att genomföra behövs 

tydlighet och struktur kring det systematiska kvalitetsarbetet, samt en samverkan mellan olika 

stadier för att leda arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet framåt och för att göra det till 

ett levande dokument. Övergångar mellan stadier är ett område som analyseras och utvärderas 

under delen övergång och samverkan i det systematiska kvalitetsarbetet. Elvstrand & Lago 

(2019) beskriver vikten av samverkan mellan professionerna i de olika skolformerna. De 

förklarar också att det finns faktorer som försvårar övergångsrutiner som tid för planering, 

organisering för överlämning men också möjligheter för pedagoger att diskutera pedagogiska 

frågor mellan skolformerna. Ytterligare en sak som nämns är vikten av att diskutera den 

pedagogiska grundsynen på barn och deras lärande i överlämningarna.  

 

Båda läroplanerna i skolformerna belyser vikten av en kontinuitet vid övergångarna för att det 

ska bli en likvärdighet för verksamheterna där man eftersträvar en synlig progression i elevers 

lärande. Enligt forskning som Lago (2014) gjorde inför sin avhandling om skolövergångar 

mellan förskoleklass till årskurs ett, menar hon att det är en progression i själva varandet från 

att vara barn till att bli elev i skolans värld. Hon har också jämfört sin forskning med den som 

Ackesjö (2016) gjort och analyserat att både övergången förskola till förskoleklass och 

övergången förskoleklass till årskurs ett är något som alla barn ska gå igenom och att det är en 

start i processen mot framtiden. För att skapa en trygghet i och med två övergångar under ett 

års tid är det viktigt att jobba med att utveckla elevhälsan, framför allt viktigt för elever i behov 

av särskilt stöd. Ett sätt att skapa trygghet är att använda sig av det Partanen (2012) benämner 

som ledstänger. Det kan t.ex. vara rutiner, ansvarsfördelning, mål och liknande aspekter vid 

övergångar för att gruppen ska veta tydligt hur det är upplagt. Att skapa ett förebyggande 

arbetssätt för pedagoger i verksamheten för att synliggöra både elevhälsoarbete och 

lärandeuppdraget (Bengtsson, Kempe Olsson & Necovski, 2017).  

 

Henriksson, Sandberg & Lundqvist (2017) har beskrivit vilka förändringar som sker mellan de 

olika stadierna, samt vad som är viktigt att tänka på för att underlätta övergången för alla elever. 

Samarbete mellan förskola - skola - vårdnadshavare, genomtänkta gruppsammansättningar, 

struktur och barnens delaktighet är sådant som börs ta i beaktande vid övergången från förskola 

till skola. Det gäller även vidare till årskurs 1 då samverkan, relationsskapande, tydlig struktur 

samt elevernas delaktighet är aspekter att ta hänsyn till.   

 

Även Ackesjö (2016) belyser vilka skydds- respektive riskfaktorer som finns i övergången 

mellan olika stadier. Hon belyser också att övergångsprocessen är en långvarig process. Den 

börjar redan innan barnets första besök i nya skolformen och varar tills barnet känner sig trygg 

i den nya skolformen. Hon hänvisar till forskningsrapporter från Europa och Australien som 

visar att det kan ta mellan sex månader till två år innan processen är över. Övergångsprocessen 

är en komplex händelse och det måste skapas arenor där lärare i olika skolformer kan samverka 

och utbyta erfarenheter med varandra. Bedömning och dokumentation är viktiga verktyg som 

utgångspunkt för det fortsatta lärandet.  Övergången till förskoleklass är en dubbelriktad 

process, barnet ska separera från förskoletiden och det är viktigt att hjälpa dem att avsluta sin 

tid i det gamla, att tydliggöra för dem att i och med att de ska börja i förskoleklass slutar de 

samtidigt i förskolan. Antalet förberedande aktiviteter som barnen är delaktiga i, så som besök 

i nya lokaler, rundtur på skolan, möte med nya lärare och klasskompisar, spelar roll hur väl 

barnen anpassar sig efter övergången. Enligt en studie gjord av Reichmann (Ackesjö, 2016) gör 

inte två eller tre besök i skolan någon större skillnad, barnen behöver ändå flera veckors 

anpassning när de väl börjat skolan. En grupp barn som däremot vistades på skolan en gång i 
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veckan under tio veckor behövde däremot ingen anpassning alls vid skolstarten. Det är dock 

inte endast antalet besök som är avgörande, utan det är även kvaliteten på och planeringen av 

aktiviteterna som har betydelse för hur väl anpassningen sker.  

3.3 Informationens betydelse i övergången mellan förskola och 

skola 

En studie gjord av Ahtola et al. (2011) visar att när skriftlig information om barns förmågor 

förs över mellan pedagogerna i övergången ges de möjlighet att anpassa undervisningen till 

barnens förmågor. Långsiktighet och kontinuitet kan skapas om en ökad samsyn finns mellan 

de olika verksamheterna, och när de delar med sig av information. Alatalo (2017) menar å ena 

sidan att det viktigaste i överlämningarna inte är själva lärandet hos individen utan hur 

verksamhet och möjligheter i undervisningen har sett ut för eleven. Å andra sidan menar 

Dockett & Perry (2016) att för elever som är i behov av särskilt stöd är det extra viktigt att 

information om just nuläge för den individen är av vikt för att pedagogerna ska kunna använda 

det till planering och genomförande för de elevernas bästa utveckling. Annan forskning visar 

att lärare ska luta sig mot barnkonventionen och alltid ha barnets bästa i fokus och alltså i första 

hand se kunskapen utifrån ett barnperspektiv och inte verksamhet (Wilder & Lillvist, 2017). 

Alatalo (2017) menar att det är viktigt för mottagande lärare att de använder sig av och får rätt 

information om eleven för att kunna stärka progressionen i elevernas lärande mellan 

skolformerna. En väl fungerande övergångsstruktur har vi när pedagogerna visar respekt för 

varandras kunskaper och det kan vi se i när eleverna utvecklar en positiv lärandeattityd menar 

Dockett & Perry (2106).  

 

Palmius (2018) beskriver att många lärare har en kultur av att vilja ta emot barn som blanka 

kort inför skolstart och inte vill ha information om barnen. Han menar att det är en viktig 

framgångsfaktor för alla elever att en dokumentation är baserad på framgångsfaktorer för 

eleverna. Eftersom dokumentation och information ska utgå från barnets bästa och det är 

barnets bästa vi har i fokus i övergångarna så fungerar skolstarten bättre för alla inblandade 

enligt Palmius. Det kan även kopplas till följande citat som belyser fördelar och nackdelar med 

informationsöverföring: 

 
Eleverna blir mer kompetenta, framgångsrika och självständiga när de kan få rätt bemötande samt 

anpassade uppgifter, material och stöd redan från start. Detta sparar viktig tid och energi i elevernas 

lärande. Goda övergångar där såväl avlämnande som mottagande verksamhet tar ansvar och bidrar till att 

informationsöverföringen är professionell, undanröjer hinder för elevers lärande. Om endast den ena 

parten är engagerad och bär processen, finns det ”Risk för ras” dvs. att viktig information inte kommer 

fram alternativt inte tas tillvara och används på den mottagande skolan. (Löwendahl Björkman, 2018, 

s.18) 

 

Imsen (2006) beskriver också lärares förväntningar i både mottagande och given information 

som styrd av de förväntningar vi har med oss på barn, vare sig det beror på kön, socialt eller 

kulturellt. Hon relaterar till den omskrivna Pygmalioneffekten från Rosenthal & Jacobson (se 

Imsen 2006, s. 515). Den muntliga informationen har tendens att vara mer värdeladdad än den 

skriftliga.  Informationen som lämnas över ska kunna främja en kontinuitet i lärandet för alla 

barn. De elever som det påverkar allra mest är de barn som har specialpedagogiska behov i sin 

utveckling, de barn som kommer från resurssvaga hem och barn som skiljer sig språkligt och 

kulturellt menar Dockett & Perry (2016).  De menar att det finns fyra grundpelare som 

övergången och samtalen ska luta sig mot; möjligheter, önskemål, förväntningar och rättigheter. 

I Skolverkets (2014), stödmaterial för övergångar inom och mellan skolformer förtydligas 

också vikten av både styrning från ledningsnivå för att skapa förutsättningar för överlämnandet 
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samt att strukturen och samsynen om informationen kring barnperspektivet är grundläggande 

för en lyckad övergång. Ur det kan likvärdig övergångsinformation formas för alla elever. Att 

pedagoger träffas över skolformerna i övergångarna för nätverksträffar där man diskuterar 

pedagogisk kontinuitet för både barn och verksamhet anses också vara informationsutbyte som 

gynnar för både elev och verksamhet. 

 

Även Kallberg (2017) diskuterar vikten av att behandla information rätt i övergångar. Hon 

menar att processerna och informationen blir det viktiga både inom kollegiet och mellan de 

olika samverkansparter som medverkar i övergången alltså elever och föräldrar också. Vidare 

tolkar hon det som att övergångsprocesser och information inte utmynnar i ett sätt att tänka utan 

det ger professionella ramar som har en gemensam grund men ändå relationella i sin karaktär 

och därför vara en del av lärares samlade övergångkompetens. I Kallbergs (2018) studie berör 

hon ämnet information kring barnen utifrån begreppen medföljande lärare och mottagande 

lärare mellan förskoleklass och årskurs 1. De medföljande lärarna från förskoleklass ska 

förutom att ge barn och vårdnadshavare trygghet, även fungera som “förkroppsligad” kunskap 

om barnen. På så sätt kan den skriftliga dokumentationen minska då medföljande lärare besitter 

kunskap om barnens relationer, men även kunskap kring vilka strategier som har fungerat bra i 

undervisningsmiljön. Detta kan främst vara en hjälp för de barn som är i behov av särskild 

stöttning i övergången. Rollen som de medföljande lärarna kan få i årskurs 1 kan ses som en 

resurs, och de kan arbeta i mindre grupper med elever som behöver det. När det gäller 

mottagande lärare är tanken att de ska bli en del av barnens skolvardag i slutet av 

förskoleklasstiden, för att skapa relationer till barnen och se hur de fungerar i olika 

sammanhang. Det finns dock enligt Kallbergs studie nackdelar med mottagande lärares vistelse 

i förskoleklassen. Det kan handla om att det blir ytterligare en vuxen barnen ska skapa relation 

till under en period av många förändringar, vilket kan skapa otrygghet och förändringar i 

struktur och rutiner.  

3.4 Övergångsprocessen i form av årshjul 

Ackesjö (2016) skriver om övergångar som en process som varar under hela året. Arbetet kan 

presenteras i form av årshjul, där revideringen av handlingsplanen kan vara startskottet för 

kommande års övergång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Vanligt förekommande årshjul för övergångsprocessen. (Ackesjö, 2016, s.143) 
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1. Information till 
vårdnadshavare

3. Besked om 
placeringar. 

Föräldramöte

5. Barnen gör 
besök i 

förskoleklassen

8. Överlämnings-

samtal

Sommarlov
12. Inträde i 

förskoleklassen

14. "Lära-
känna-samtal"

15. Utvärdering av 
årets 

övergångsarbete

17. Revidering 
av 

handlingsplaner

2. Lärare i förskoleklass 
och fritidshem 

planerar villkoren för 
årets övergångar. 4. Samtal med 

barnen om 
övergången och 

deras förväntningar 
på förskoleklassen.

5. Barnen gör besök 
i fritidshemmet.

6. Samtal med 
barnen efter varje 
besök i skolmiljön.

7. Samarbete med 
övriga förskolor i 

upptagningsområdet.

9. Möjliggör fr 
barnen att separera 
sig från förskolan.

11. Inträde i 
fritidshemmet.

13. Samtal med 
barnen efter 
skolstarten.

16. Lärare 
samarbetar och 

askulterar i 
varandras 

verksamheter.

16. Genomför 
gemensamma 

projekt.

17. Kontinuerliga 
diskussioner om 
förskoleklassens 

didaktik och innehåll i 
relation till de andra 

verksamheterna.

 

 

Enligt Ackesjö (2016) ska arbetet med övergångar inte ses som en cirkel med en början och ett 

slut, utan snarare som en framåtsyftande process som fortsätter. Ett annat sätt hon beskriver det 

på är som en pendling fram och tillbaka i olika verksamheter. Översatt till årshjulet är det viktigt 

att övergångsarbetet inte slutar när eleven börjat förskoleklass på hösten, utan det är en ständigt 

pågående process i förskoleklass. Dels i och med övergång till förskoleklass, men även 

övergång från förskoleklass. I hjulet i figur 1 saknas några aspekter, bland annat barnens och 

fritidshemmets del. Ackesjö (2016) har därför utvecklat årshjulet med förslag på fler mellansteg 

och i och med det vävt in mer utifrån barnets eget perspektiv och upplevelser av 

övergångsprocessen. På så sätt kan barnen göras mer delaktiga och synliggjorda i en process 

som handlar om dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Utökat och mer detaljerat årshjul för övergångsprocessen. (Ackesjö, 2016, s. 144)  

De områden i årshjulet som kopplas ihop i denna studie och som granskas med hjälp av vald 

teori är främst punkterna 3, 5, 8, 15 och 17 i det inre hjulet. 

  

18. Övergången till 
årskurs 1 kan med 
fördel förberedas 
och genomföras 

enligt samma cykel. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Det finns många yttre faktorer som påverkar skolan och dess arbetssätt. Skolan styrs av 

skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Lgr -11, 2018), och utbildningen ska syfta till att alla 

elever utvecklas och lär. Undervisningen ska även anpassas till varje elevs förutsättning och 

behov. De mål och riktlinjer som finns i läroplanen, bland annat när det gäller övergång och 

samverkan, kan påverkas av ramfaktorer på den enskilda skolan som gör det svårare att detta 

följs. I skollagen står det vilket ansvar som ligger på vilken person i styrkedjan; från huvudman, 

skolchef och den enskilda kommunens resursfördelning. Det är flera steg nedåt från det som är 

bestämt enligt lag, som kan få påverkan på utbildning och skolnivå för enskilda elever. 

Lindblad, Linde & Naeslund (1999) menar att studier som använder ramfaktorteorin visar hur 

organisatoriska förhållanden inverkar på undervisning och utbildning. I studien granskas vilka 

ramar som finns för övergången mellan skolformerna i form av överlämningsdokument, hur 

processen ser ut och vilket resultat det blir. Det finns administrativa ramar och resursrelaterade 

ramar som till viss del kan tänkas vara lika, men ändå påverkas av hur skolans kultur ser ut och 

vilket område skolan är från.  

Resultatet utgår från följande struktur:  

 Pedagogiska ramar; styrdokument och skollag.  

 Administrativa ramar; de dokument som reglerar övergång och samverkan, hur kollegiet 

ser ut på skolan. 

 Resursrelaterade ramar; ekonomi och tid för genomförande och utvärdering av 

övergång och samverkan. 

 Organisationsrelaterade ramar; vad som möjliggör faktiska arbetet/samverkan med 

övergång och samverkan. 

 Elevrelaterade ramar, vilken elevgrupp/ hur elevgruppen ser ut i övergång mellan 

stadierna. 

4.1 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en svensk teori formulerad av Dahllöf men som utvecklades av Lundgren i 

Kompass-projektet (Komparativa mål- och processanalyser) vilket var Lundgrens 

doktorsavhandling, klar 1972 (Lundgren, 1999). Teorins banbrytande period var under 60- och 

70-talet och den ändrade skolans tidigare fokus på modeller för undervisning som var hämtade 

från amerikansk beteendevetenskap. Istället öppnades upp för samhällsvetenskaplig forskning 

med grund i klassrummet och begrepp som ramar, bestämning, grund, struktur och system 

kännetecknar teorin. Den tillkom som ett verktyg för att se sambandet mellan undervisning, 

förlopp och resultat och ursprungligen byggde den på att studera vissa bestämda förutsättningar 

för att besvara bestämda frågor, och fäste uppmärksamhet vid att undervisningen omges av en 

kontext (Broady, 1999). I och med skolvärldens modernisering på 60-talet samt läroplaner som 

utformades för att styra skolans innehåll för att på så vis skapa likvärdighet både i 

förutsättningar och innehåll, blev det skolans ramar som styrde, även vad skolan skulle 

undervisa om. Då utvecklades en tankegång om att ramar ger utrymme för en viss process, men 

det är inte ramarna i sig som är orsak och verkan. I slutet av 1970-talet breddades teorin till så 

kallad läroplansteori, som bygger på att det finns tre olika arenor att förhålla sig till. 

Läroplanens formuleringsarena; det skriftliga, realiseringsarenan; det som sker i 

undervisningen och transformeringsarenan; beskriver hur de olika faktorerna i verksamheten 

kopplat till det formulerade tolkas (Lundgren, 1999, 2006). Ramfaktorteorin bygger alltså på 

att det finns externa faktorer utanför lärarens kontroll som kan begränsa 

undervisningssituationen. De externa faktorer som kan ha stor påverkan på undervisnings- och 
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lärandesituationer kan handla om tid, antal elever, sammansättning av elevgrupp, lokaler men 

även styrdokument. Teorin breddades senare ytterligare och kom att kallas ramsystem när fler 

aspekter av samhället vävdes in såsom systemteori och politologisk teori (Broady, 1999). 

Förenklat kan den tidiga ramfaktorteorin beskrivas på följande sätt (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999): 

 

RAMAR ⇒  PROCESS ⇒ RESULTAT  

 

Lindblad, Linde & Naeslund (1999) skriver vidare att beslut om läroplaner och 

undervisningsformer ibland fattas utan att hänsyn tas till yttre faktorer, som i sin tur kan påverka 

om det önskade resultatet går att uppnå eller inte. Om ramfaktorteorin ska utvidgas kan frågor 

ställas, till exempel varför vissa av ramarna uppstår? Det kan vara traditioner, enskilda 

pedagogers föreställningar eller sociala faktorer i gruppen som sätter vissa ramar. Skolor har i 

grunden samma ramverk när det kommer till skollag och läroplan men det kan skilja sig mellan 

skolor hur resultatet blir. Det kan förklaras med bland annat långsiktig planering men även 

skillnader i lärar- och skolkulturer. En fördjupad förklaring av ramfaktorteorin bygger på att ta 

reda på hur ramarna påverkar processen och varför.  

 
De ramfaktorteoretiska studiernas styrka har varit att visa hur samhälleliga och organisatoriska 

förhållanden inverkar på utbildning och undervisning och dess svaghet har varit att inte förstå det 

praktiska förnuftets betydelse. (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, s. 104) 

 

 

RAMAR ⇒  PROCESS ⇒ RESULTAT 

ex. ex. ex. 

Skollag Planering Måluppfyllelse 

Läroplan Samarbete Klassrumsmiljö/Lärandesituation 

Ekonomi Kultur Elevers motivation  

(Lindblad, Linde & Naeslund, 1999) 
 

 

Imsen (1999) utvidgar teorin och riktar uppmärksamhet till de inre faktorerna som lika 

betydelsefulla som de yttre faktorerna. De yttre faktorerna kan delas in i olika grupper; de 

administrativa ramarna som kan vara rektor/styrning, schema, klasstorlek och avtalssystem, de 

resursrelaterade ramarna som rör ekonomi samt de pedagogiska ramarna vilka handlar om 

lagar och förordningar. De inre ramarna kan vara organisationsrelaterade och hänger samman 

med vilken kultur det är på skolan, och hur samarbete mellan olika lärare organiseras, samt 

elevrelaterade ramar som tar hänsyn till elevens förutsättningar och motivation. Det är viktigt 

att veta vilka faktorer lärare kan ha kontroll över, samt vilka de inte kan kontrollera. 

Ramfaktorer utgör inte bara hinder, utan de kan ge möjlighet till förändring om lärarna är 

medvetna om dem. Ramfaktorteorin tar sikte på det som är praktiskt möjligt, och på så sätt kan 

man skapa förståelse varför undervisningen blir på ett visst sätt. 

  



   

  

12 

 

5 Metod 
 

Studien genomfördes i en mellanstor kommun i södra Sverige. Målgruppen var 

förskoleklassens lärare, rektor och specialpedagog och deras syn på struktur, innehåll och 

resultat av överlämningar som sker till och från förskoleklass. Både kvantitativ och kvalitativ 

metod har använts (Ahrne & Svensson, 2015). Studien inleddes med en webbaserad enkät (se 

bilaga 1) som rör planer för övergångar på enheterna. Enkäten berör även övergångssamtalens 

utformning, samt frågor som rör vilka elever som prioriteras vid samtalet. Enkäten skickades 

till de pedagoger som arbetar på kommunala skolor och friskolor som finns i utvald kommun. 

Totalt sett skickades den ut till 20 pedagoger i förskoleklass.  

 

För att se om de övergångsplaner som finns på skolorna i vald kommun följs har dessa planer 

samlats in, jämförts och analyserats i förhållande till de enkät- och intervjusvar samt vad som 

framkommit under observationerna. Planer har samlats in från sex av de sju skolenheter som 

finns i kommunen. 

 

Tre deltagande observationer har genomförts utifrån ett urval från de skolor som finns i vald 

kommun. Det som observerades under dessa tillfällen var strukturen på mötena, vem som gör 

vad, hur det är organiserat, samt om eleven är i fokus och på vilket sätt. Under 

observationstillfällena skedde även spontana samtal med pedagogerna i gruppen. Personal i 

förskoleklass på skolan har även fått möjligheten att besvara enkäten som skickades ut. Skolan 

som observerades har även en plan för hur övergången ska gå till, och den granskades i 

förhållande till det som observerades. 

 

Tre intervjuer genomfördes utifrån resultatet på enkätsvar, granskning av dokument samt 

respons på resultat och analys av observationerna som gjordes. Det användes ingen 

intervjuguide med färdiga frågor, utan det var öppna frågor om det framkomna resultatet. 

Metoden att vara mer deltagande i intervjun beskriver Fangen & Sellerberg (2011) som en mer 

social interaktion. Intervjuerna och samtalen under observationerna har nedtecknats med 

stödanteckningar utifrån samtalet och återbeskrivs som löpande text. Uppföljande intervjuer 

har ej genomförts då möten för uppföljning av övergång och samverkan sker senare del av 

oktober utifrån planerna. 

 

I kommunen finns 7 enheter, data har insamlats enligt tabell: 

 

Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 Enhet 4 Enhet 5 Enhet 6 Enhet 7 

 Enkätsvar Enkätsvar Enkätsvar Enkätsvar   

Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument Dokument  

  Observation     

  Intervju Intervju    

 

 

5.1 Metodanalys 

Enkät valdes som metod för att få möjlighet att ta del av alla förskoleklasspedagogers 

upplevelser i en hel kommun. Fördelen är att många möjliggörs bli delaktiga i studien, medan 

nackdelen är att det är osäkert hur många svar som inkommer. Enkäten möjliggör kartläggning 
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kring pedagogernas upplevelser av övergångar till och från förskoleklass. Det inkom få svar på 

enkäten, endast sex av tjugo respondenter besvarade den. Det kan bero på att enkäter kan vara 

svåra att ta till sig om de är utformade på ett sätt som gör att respondenten inte förstår på vilket 

sätt deras svar är betydelsefulla. Önskvärt för att kunna dra slutsatser om övergångsplanernas 

stöd för pedagogerna i deras arbete hade varit att det hade inkommit fler svar. Insamlingen av 

dokument gav störst resultat då sex av sju skolor i kommunen är representerade i studien. Enhet 

sju räknas som bortfall då ingen data överlämnats. Skolan ingår inte i den kommunala regin.   

Observationerna ägde rum på den av skolorna med störst geografiskt upptagningsområde i 

utvald kommun, med representation av både landsbygd och samhälle. Rektor och 

specialpedagog på en enhet valdes ut till intervju på grund av att den enhet de jobbar på har en 

tydlig övergångsplan som följer Ackesjö (2016) upplägg. Intervju med dem genomfördes som 

en uppföljning för att få reda på huruvida planen följs och hur de möjliggör arbetet med 

övergångar på just den enheten.  Biträdande rektor på den observerade enheten intervjuades för 

att få vissa klargörande kring resultatet av observationerna.  

 

5.2 Argument för val av metod 

Fangen & Sellerberg (2011) menar att det kan vara gynnsamt att kombinera olika metoder för 

att nå goda resultat i sin forskning.  Effektiviteten hos observationsmetod som forskningsdesign 

bygger på att man måste kunna generera pålitlig data på relativt kort tid. Det kan skapa problem 

genom att man allt för tidigt drar slutsatser kring vad som observerats. Att kombinera enkät, 

intervju och observation gjordes för att bredda materialet till frågeställningarna. Enkäten och 

insamling av dokument är en kartläggning av formuleringsarenan, som ligger till grund för 

fortsatt arbete. Observationerna är metod för att granska vad som sker i verksamheten, 

realiseringsarenan, och intervjuer för att få reda på varför resultatet ser ut som det gör, det vill 

säga transformeringsarenan (Lundgren, 1999, 2006).  

 

Små etiska risker bedöms vara förenade med projektet. Resultaten redovisas på ett sådant sätt 

att kommunen och enskilda deltagare inte kan identifieras, konfidentialitetskravet. Studien 

bidrar till att öka kunskaperna och samverkan om lärares erfarenheter i övergångar och tidiga 

insatser. Deltagarna har godkänt sitt deltagande i studien och är avidentifierade i resultatet, 

samtyckeskravet. De har informerats om syfte med deltagande i enkät, observation, intervju och 

studien som helhet, samt var resultatet kommer att presenteras, nyttjandekravet samt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna har fått information var och hur rådata, 

t.ex. observationsanteckningar kommer förvaras och om de kommer att sparas (Alderson & 

Morrow, 2011). Deltagare som citerats i observationerna har fått läsa resultat och analys för att 

på så sätt få möjlighet att bekräfta eller dementera det som antecknats. Studiens fokus är formen 

och strukturen av övergång, inte enskilda barn. 

  

5.3 Studiens tillförlitlighet 

Enkäten skickades ut till samtliga förskoleklasspedagoger i en kommun, och bygger på frågor 

som gör att frågeställningen kring vilket stöd planerna är för pedagogerna kan besvaras. 

Pedagoger i andra kommuner hade kunnat svara på samma frågor, och utifrån svaren kan 

antagande göras hur pedagogerna upplever övergångar och samverkan.  

 

Observationer gjordes vid tre tillfällen i samma grupp, vid barnens två första besök i 

förskoleklass samt under ett föräldramöte. Inför observationerna granskades planen för 
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övergång på den utvalda enheten och områden att studera baserades utifrån den. Det är inte 

säkert att samma saker hade observerat i en annan barngrupp eller en annan förskoleklass av de 

som är med i studien, men under observationerna jämförs vad skolan har skrivit i sin 

övergångsplan med hur det ser ut i verkligheten och det hade kunnat göras vid andra 

observationer. Enstaka studier ger inga säkra svar, men sammantagna kan resultaten från flera 

små studier bli användbara (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Det var en 

planerad datainsamling som utgått från det underlag skolorna tagit fram kring 

övergångsstruktur. Observationerna genomfördes på ett noggrant sätt. När det gäller validitet 

så mäts det som ska mätas, område på vad som ska studeras har valts utifrån dokument skolan 

har skrivit. 

  
Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen genomförts på ett så bra sätt att man undviker 

oavsiktliga felregistreringar av data. Reliabiliteten kan kontrolleras genom att man gör samma 

undersökning flera gånger, genom att fler forskare går igenom samma datamaterial och liknande. Den 

viktigaste garantin för god reliabilitet är att datainsamlingen planeras och genomförs på ett noggrant sätt. 

(Fangen & Sellerberg, 2011, s. 83)  

 

Vi anser att vi har planerat och genomför datainsamlingen noggrant och på ett väl genomtänkt 

sätt för att få en tillförlitlighet i studien. Enkätsvar, granskning av planer, observationer och 

uppföljande intervju på samma enhet gjorde att en röd tråd kunde skapas på just den enheten. 

Hur deras plan är utformad, på vilket sätt barn synliggörs i övergångsprocessen samt relationen 

mellan formulerings- och realiseringsarenan studerades och har sedan jämförts med övrig 

insamlad data för att slutsatser kring kommunens arbete med övergång till och från 

förskoleklass ser ut. 
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6 Resultat och analys  

I följande kapitel presenteras resultat utifrån valda metoder för att få svar på frågeställningarna. 

Efter varje resultat följer en analys och kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av 

resultatet. 

6.1 Kartläggning utifrån enkät      

Från de respondenter svar inkommit är svaren angivna i sammanfattande text utifrån 

frågeställningarna i enkäten. 

 

Skriftliga dokument förekommer i alla överlämningar mellan förskola och förskoleklass medan 

det i övergången förskoleklass till årskurs ett förekommer på en enhet. Skolverkets allmänna 

råd vad gäller övergångar och samverkan syns i arbetet på skolorna i hög grad. Två av sex anser 

att det är relevanta elever som lyfts i samtalen inför förskoleklass som har behov av extra stöd 

eller anpassningar när de börjat höstterminen medan fyra av sex uppfattar det som att elever i 

behov av stöd ökar i förhållande till vad de blivit informerade om. Skriftliga planer finns endast 

mellan förskola - förskoleklass och inte mellan förskoleklass till åk 1. Däremot sker ett öppet 

samtal mellan förskoleklass och åk 1 där innehållet styrs av pedagoger och inte av färdiga 

manualer.  Det som pedagoger anser vara viktigt i överlämningen framkommer. Detta 

överlämningssamtal är också inlagt i skolornas tidsplan för överlämning. 

 

Det framkommer också brister i att information inte når fritidshemmets verksamhet fullt ut. 

Fritidshemmets verksamhet och information till dem berörs ej, men framkommer som önskvärt 

i enkäten. Övergångsstrukturer och innehåll upplevs olika vid övergångarna mellan 

förskoleklass och förskoleklass - årskurs 1. Dialogen och kommunikationen mellan 

skolformerna och årskurserna anses ha stor betydelse för att det relationella mötet med eleven. 

Fokus är till stor del på gruppen och ej på enskilda individer. Mottagande pedagoger vill ha mer 

information om sociala färdigheter och elevernas förmåga att planera sitt arbete. Berörda 

pedagoger känner sig endast till mindre del delaktiga i utvecklingsarbetet inom samverkan och 

övergångar på sina enheter.  

 

På frågan om vad som kan tänkas utvecklas på skolorna angående övergångar och samverkan 

har respondenterna svarat att de bland annat önskar bättre samverkan mellan skolformerna, en 

större förståelse för varandras verksamheter där insyn och förståelse i de båda läroplanerna 

nämns för att få en helhet på vad barnen har med sig och mot vilka mål de ska mot i grundskolan. 

 

Något som också anges som en viktig punkt är kollegial samverkan mellan skolformerna för att 

diskutera just övergångar och samverkan mellan skolformerna. “All personal från 

förskoleklassen, berörd personal från förskolan och skolan som berörs av övergångarna måste 

få tid att träffas angående dessa frågor och uppdatera sig".  

6.1.1 Analys av enkät 

Endast ett fåtal svar har inkommit trots att påminnelse utgått vid två tillfällen. Detta innebär att 

svaren inte ger möjlighet att dra slutsatser som kan generaliseras i studien. Det som synliggörs 

är att det framkommer mer information om vilka möjligheter till kunskapsinhämtning eleverna 

fått i förskolan mot den information som pedagoger i förskoleklass allra helst vill ha, dvs. 

relevant information om de sociala färdigheterna eleverna har och hur dessa påverkar deras 



   

  

16 

 

möjlighet till utveckling inom måluppfyllelse rent kunskapsmässigt. Det förefaller som att 

professionerna inte har samma mål med överlämningssamtalen initialt. Ändå svarar pedagoger 

i förskoleklass att det i stor grad talas om elevernas förmåga att ta ansvar och kunna samarbeta 

vilket skulle kunna tolkas som att områdena berörs. Elvstrand & Lago (2019) menar att 

förståelsen för varandras uppdrag behöver diskuteras och den pedagogiska grundsynen som 

berör barnet/eleven. Detta framkommer även i citaten från pedagogerna där det beskrivs att 

förståelsen för varandras verksamheter behöver öka och att det ska finnas tid för samverkan.  

 

Elevantalet med elever i behov av särskilt stöd tenderar att öka i förskoleklassen mot vad som 

initierats på överlämningssamtal. Detta kan bero på att man inte har förståelse/kunskap för 

vilken lärmiljö och situationer som eleverna kommer att vara med om i förskoleklass. Det kan 

även bero på en helt naturlig ökning av svårigheter rent specialpedagogiskt som uppkommer 

när elever hamnar i nya lärmiljöer där de ska hitta nya strukturer och rutiner för att kunna 

handskas med skolvardagen.  

6.2 Dokument och planer  

Från de skolenheter planer för övergång och samverkan inkommit redogörs de i 

nummerordning med en sammanfattande innehållsreflektion.  

 

Enhet ett har en struktur i sin plan för överlämning som anger syfte och riktlinjer med 

övergångsstrukturen. Exakta tidpunkter för de olika punkterna i planen för övergång och 

samverkan syns inte, ej heller vem som ansvarar för de olika punkterna. Det första mötet inför 

skolstart för kommande förskoleklass sker i början av kalenderåret gällande de barn som kan 

vara i behov av särskilt stöd vid skolstarten. Vid det mötet närvarar rektor, förskolechef, 

specialpedagog från mottagande skola samt elevhälsans förskoleteam. Därefter följer besök på 

förskolan av mottagande pedagoger i förskoleklass för att de ska skapa sig en bild av gruppen. 

Barnen gör sedan ett besök på skolan under våren och får bekanta sig med skolan. Sedan görs 

två besök som även innefattar matsalsbesök.  Övriga besök erbjuds av fritidshemmet till de 

vårdnadshavare som efterfrågar det. Överlämningsinformation sker på angivna 

överlämningskonferenser där mottagande pedagoger får information om kommande 

förskoleklass på både grupp och delvis individnivå. Föräldrar som har behov av trepartssamtal 

där enskild info ges från föräldrar, pedagoger från förskolan till mottagande pedagoger erbjuds 

detta. Inför överlämningskonferensen har förskolan ett utskolningssamtal med alla 

vårdnadshavare där barnets utveckling och lärande står i fokus. En blankett där pedagoger och 

föräldrar fyller i relevant information om barnet används som underlag. Blanketten är hämtad 

från skolverket.    I övrigt fungerar samverkan med verksamhetsutbyte mellan skolformerna på 

våren samt att strävan efter ett kommungemensamt överlämningsunderlag betonas i 

reflektionen.  

 

Enhet två har en plan för övergång och samverkan i punktform där det tydligt framgår vem som 

ska göra vad och vid vilka tillfällen. Ett föräldramöte sker under vårterminen för att informera 

om verksamheten i skolan, det är rektor som ansvarar för kallelse till föräldramöte.  

Gruppträffar på skolan sker i slutet av vårterminen i samverkan med förskolans pedagoger vid 

tre tillfällen. Alla föräldrar erbjuds trepartssamtal där information överlämnas från förskolans 

pedagoger till pedagogerna i förskoleklass tillsammans med föräldrarna. Det är ej angivet när 

grupperna ska vara klara, vem som ansvarar för gruppindelning eller om det förekommer 

specialpedagogiska träffar för att avhandla eventuella barn i behov av stöd. Skolverkets (2019)  

mall för information kring barnet används som underlag till överlämning. 
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Enhet tre anger i sin plan tydliga veckoindelningar när de olika punkterna ska genomföras. Det 

finns också en mall för vilken profession som ansvarar för de olika delarna. Höstterminen börjar 

med återkoppling av överlämningen från vårterminen till förskolan. Pedagoger från båda 

skolformerna närvarar och rektorer. På hösten bjuds också alla föräldrar och barn till kommande 

skolstart in för att besöka skolan. Därefter följer ett möte inför kommande förskoleklass där 

elever i behov av särskilt stöd tas upp. Deltagare är specialpedagog, rektor, förskolechef samt 

pedagoger i förskoleklass. Under vårterminen startar rektor sedan med att ansvara för 

gruppindelning och utskick till alla blivande förskoleklasselever. Under senare delen av 

vårterminen sker ett föräldramöte där fokus ligger på information om den kommande 

verksamheten, ej praktisk information. Besök i skolan sker vid två tillfällen och pedagogerna i 

förskoleklass besöker även förskolan vid något tillfälle under den angivna tiden. I slutet av 

vårterminen kallar förskolan till en överlämningskonferens där de blivande förskoleklassbarnen 

och gruppen samtalas om. Information som lämnas vid det tillfället ska vara till hjälp för att 

möta barnet på bästa sätt. Vid behov erbjuds föräldrar trepartssamtal. Det finns en mall för det 

trepartsamtalet som belyser sociala färdigheter och kunskapsmässiga färdigheter. 

 

Enhet fyra har plan där syfte mål och handlingsplan i övergång och samverkan är tydligt 

angiven. Det betonas vem som ansvarar och när det ska se.  På höstterminen har skolan ett öppet 

hus där man kan se lokaler och få information om förskoleklass, därefter bjuder rektor in till ett 

föräldramöte på våren. Gruppindelningen inför starten av förskoleklass sker av pedagoger på 

förskolan och skolans specialpedagoger ser över gruppindelningarna innan de offentliggörs. 

Detta sker i början av kalenderåret då även föräldramötet för blivande skolbarn genomförs.  I 

början av året träffar skolans specialpedagog pedagoger från förskolan för att diskutera 

grupperna och lyfta eventuella barn i behov av stöd. Kontakt av skolan tas också med den 

centrala elevhälsan för att få överlämning om det funnits insatser sedan tidigare.  Föräldrar 

bjuds in vid två tillfälle för att överlämna information om sitt barn och också få mer information 

om verksamheten, trepartssamtal erbjuds vid behov. Fritidshemmet bjuder in till träffar som 

sker separat från träffarna med förskoleklassen. Specialpedagog på skolan ansvarar för att all 

personal som behöver får den information som krävs för en bra skolgång för eleven. På 

höstterminen bjuder sedan skolan in till ett reflektionsmöte/utvärdering angående övergång och 

samverkan.  

 

Enhet fem har angivit mål och syfte med övergångar och samverkan. Planen är tydlig om både 

när det ska ske och vem som ansvarar, angivet i relevant månad aktiviteten ska ske i. Planen 

finns som ett årshjul där det syns tydligt vilken ordning aktiviteterna sker i. På denna enhet 

ansvarar förskolechef och rektor över gruppindelningarna inför förskoleklassen. Detta sker i 

början av kalenderåret och i samband med det är även ett möte med specialpedagoger från 

skolan och relevanta personer från centrala barn och elevhälsan närvarande. På hösten får 

vårdnadshavare besked om hänvisningsskola, sedan går en skriftlig information ut till 

vårdnadshavare angående övergångsprocessen. Under våren sker sedan ett föräldramöte som 

rektorer kallar till och pedagoger från skolan gör besök på förskolorna för ett verksamhetsbesök. 

Även specialpedagog från skolan gör besök på förskolorna utifrån behov. Förskolorna i 

upptagningsområdet organiserar för träffar där grupperna kan träffas innan de besöker skolan i 

de kommande klasserna de ska gå i. Tre besök planerar pedagoger i förskoleklass för 

kommande elever fördelat på skolverksamhet och fritidsverksamhet. Alla föräldrar erbjuds 

trepartssamtal och i förekommande fall bjuds även andra parter in som är relevanta för eleven, 

t.ex. specialpedagog, eller annan personal från elevhälsa. Enheten har en egen mall för 

överlämningsinformation utformad av pedagoger från förskola och förskoleklass. 

Övergångsåret avslutas på höstterminen med ett uppföljningsmöte där rektor, förskolechef och 

berörda pedagoger närvarar. I slutet av vårterminen har skolan ett EHM, elevhälsomöte, där 
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information som skydds- och riskfaktorer om grupperna lyfts till alla mottagande pedagoger 

inför årskurs ett.  

 

På enhet sex finns struktur som för varje månad februari till juni tydligt anger innehåll för 

respektive månad och vem som ansvarar. Det är ej angivet vem som ansvarar för 

gruppindelningar från förskolorna till skolorna. I februari är ett möte där pedagoger från 

förskola och förskoleklass tillsammans med rektor samtalar om den kommande gruppen. Det 

är ej angivet någon specialpedagogisk överlämning eller kommunikation. Träffar med 

kommande elever gör förskoleklassens pedagoger på förskolorna innan eleverna sedan i mars 

träffas i sexårsträffar i de kommande gemensamma klasserna. En träff sker på förskolorna innan 

det sedan är upplagt tre träffar på skolan under april och maj månad. Personal från förskolan 

erbjuder vårdnadshavare ett trepartssamtal i maj och om intresset finns bokar personalen in ett 

samtal. För de elever där vårdnadshavare avstått trepartssamtal görs en överlämning av 

eventuella dokument samt information mellan personal på förskolan och personal i 

förskoleklassen. Som samtalsunderlag används en elevintervjublankett som personalen på 

förskolan vid ett tidigare tillfälle fyllt i tillsammans med barnet.  

 

Särskilda planer för övergången till årskurs ett har inget område i planerna, däremot är det 

angivet en tidpunkt i kalendariet för respektive skola när ett muntligt överlämnande ska ske till 

mottagande lärare. På tre av enheterna prioriteras tiden för överlämning och samtal till dagar 

efter skolavslutning.  Det finns också på alla enheter ett elevhälsoteam där elever med särskilda 

behov tas upp och följs upp med jämna mellanrum. Besök för eleverna när de ska börja årskurs 

ett och träffa mottagande lärare sker på varje enhet. På en enhet är det angivet mer strukturerat 

att det ska ske i samband med att mottagande lärare i årskurserna har ett klassbyte där 

förskoleklass, årskurs tre och årskurs sex har en samverkansdag där alla elever kan möta sina 

mottagande pedagoger.   

6.2.1 Analys av planer och dokument 

Av sju enheter i kommunen har sex stycken skickat sina planer och dokument för övergångar 

och samverkan. Antalet och innehållet i planerna gör att det går att göra jämförelser och 

generaliseringar mellan dessa. Detta kan användas för att utveckla arbetssätt för övergångar och 

samverkan inom och mellan skolformer.  

 

Planerna för övergångar mellan de olika skolformerna har gemensamt att det finns en årscykel 

i dem som börjar på höstterminen inför nästa års skolstart. Kommunikation kring barn som går 

på förskolan börjar redan efter höstlovet på de flesta skolor och har betydelse för 

gruppsammansättningarna. I några planer står det vilka riktlinjer som ska följas i 

gruppsammansättningar inför skolstarten och även att det ska tas hänsyn till att hålla grupper 

från förskolorna intakta i den mån det går. Det ser olika ut om det är rektorer som gör grupperna 

eller om det är delegerat till förskolepedagogerna, utifrån reflektioner i enkäterna framkommer 

det att pedagogerna vill ha en större samverkan kring elever i behov av stöd för att kunna stötta 

på bästa sätt.  

 

Utformningen av planerna ser lite olika ut och personal har inte klar kännedom om hur man 

arbetar med årshjulet för övergång och samverkan. När planerna granskats framkommer det när 

genomförandet ska ske i de olika hållpunkterna och också vem som ska ansvara för aktiviteten 

och genomförandet. Ett utökat årshjul som Ackesjö (2016) beskriver är något som används av 

flera områden men inte alla. Det gemensamma i övergångsplanerna är de tidpunkter för 

gruppens sammansättning inför förskoleklass start och de föräldramöten som sker på våren 
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inför skolstart. I de planer vi granskat finns i två fall en beskrivning av vad som ska tas upp på 

mötet, det vill säga en framåtsyftande beskrivning av vad verksamheten kommer att erbjuda 

och förväntningar i samverkan med hemmet.  

 

Det som också blir synligt i planerna som en skillnad är hur olika fördelningen av tid för 

överlämning görs på olika områden. Något område har trepartssamtal omkring alla elever som 

ska börja vilket i många fall är drygt 20 samtal per klass och tidsåtgången är ca en halvtimme- 

en timme per samtal. Förutom samtalet med föräldrar, förskolepedagoger och pedagoger i 

förskoleklass har även förskolan haft ett förberedande utvecklingssamtal med förälder inför 

avslut i förskolan. Andra områden har valt att ha gruppöverlämningar i fokus och endast 

trepartssamtal med de elever som är i behov av extra överlämning. I enkäten framgår det att 

pedagoger ser lika på överlämningssamtalen och anser att informationen är viktig men inte 

vilken form som gynnar eleven bäst. Det som framkommer är att det är orelevant information 

ibland och då utnyttjas tiden i samtalet sämre. På någon skola har man använt övergång med 

pedagoger, dvs. en eller flera pedagoger har följt med eleverna från förskoleklass till årskurs 

ett, det positiva med det är att eleverna har en trygghetsperson (Rökenes & Hansen, 2016) som 

kan stötta dem i skolstarten.  

 

Planerna har olika upplägg hur utformningen rent formmässigt ser ut men har många likheter i 

innehållet. Kommunen har arbetat med systematiskt kvalitetsarbete under många år och det kan 

ha påverkat arbetsgången i överlämningen positivt genom att det blivit en uttalad samsyn på 

enheterna.   

6.3 Observationstillfälle 1 

Här presenteras en kort bakgrund kring de olika tillfällen observationer gjorts, bland annat vad 

som står i samverkansplanen på enhet tre. Därefter följer en redogörelse av observationerna. 

  

I planen för övergång och samverkan på utvald skola går att läsa att det ska ske ett föräldramöte 

under maj månad, och “det är viktigt att fokus på informationen handlar om den kommande 

verksamheten, annan information får tas vid annat tillfälle”. I kallelsen till föräldramötet som 

gått ut till vårdnadshavarna går att läsa att det ska ske ett upprop, att personal från förskoleklass, 

specialpedagog, rektor samt personal från köket kommer finnas på plats, och att det ska 

informeras om verksamheterna.  

 

Mötet äger rum i matsalen på skolan, ca 45 vårdnadshavare deltar. På plats är en arabisktalande 

tolk som tolkar till 3 vårdnadshavare under hela mötet. Det är rektor som öppnar mötet och 

hälsar alla välkomna. Rektor presenterar all personal som är på plats och talar om att det ska bli 

korvstoppning av information idag, men säger även att i september kommer ett föräldramöte 

med fokus på innehållet i verksamheten äga rum. Efter presentationen sker ett upprop utifrån 

en klasslista. Under uppropet ska vårdnadshavarna även svara på om de behöver 

fritidshemsplacering. Efter uppropet talar pedagogerna om hur vårdnadshavarna ska gå tillväga 

när de söker fritidshemsplats. 

 

Först ut att informera om sitt område är personal från köket. Näst på tur att informera om sin 

roll är specialpedagogen på lågstadiet, som berättar att fokus på informationen ikväll kommer 

vara vikten av språket, att prata med och läsa för sina barn är viktigt även när de lärt sig läsa. 

Detta för att de ska få ett rikt och utvecklat ordförråd vilket är viktigt för att klara både fortsatt 

skolgång och vardagen.  Hen berättar om det inre och det yttre ordförrådet som barn har, och 

förklarar det som det språk som de förstår och det språk som de använder sig av själva. 
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Specialpedagogen kopplar till forskning av bland andra Martin Ingvar under tiden hen berättar 

om språket och språkutveckling. Påtalar även hur viktiga vårdnadshavarna är som förebilder. 

Specialpedagogen avslutar med att berätta om olika hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter, 

att det finns inläst material och talsyntes m.m. En fråga kommer från en vårdnadshavare 

huruvida de hjälpmedlen får användas vid nationella prov, och svaret från specialpedagogen 

blir att det inte är tillåtet i årskurs 3 och 6, men i årskurs 9 får alla hjälpmedel man vanligtvis 

har användas. Specialpedagogen har pratat i ungefär 20 minuter och näst på tur är pedagogerna 

i förskoleklassen. De börjar berätta om öppettider på fritidshemmet, vilka tider det är i 

förskoleklass och att det inte är någon förskoleklassverksamhet på fredagar, utan då är det 

fritidshemsverksamhet hela dagen. De talar om att nu är förskoleklass obligatoriskt, att frånvaro 

måste anmälas och hur man gör det. De lyfter att det är viktigt att anmäla innan en viss tid på 

morgonen. Efter det talar de om att förskoleklassen ska vara en bro mellan förskolan och skolan 

för att förbereda, och att fritidshemmet är ett komplement.  

 

De informerar även om olika styrdokument, men talar även om att de inte kommer prata om 

verksamhetens innehåll ikväll utan det kommer mer info om det till hösten. De nämner dock att 

lärandet ska stimuleras genom lek och med hjälp av praktiskt material, och att kommunen har 

ett särskilt material (Bornholmsmodellen) som alla förskoleklasser ska använda sig av. 

Pedagogerna påtalar även att det numera finns kartläggningsmaterial och bedömningsstöd som 

används i förskoleklass.  Efter denna information fortsätter de att berätta om rutinerna varje 

dag, till exempel att personal följer elever som åker skolskjuts till och från bussen de första 

veckorna, att det inte är skolskjuts på studiedagar eller fredagar. De fortsätter med att berätta 

om att det är samma personal och samma lokaler både fritidshemstid och förskoleklasstid för 

att skapa kontinuitet och trygghet för barnen.  

 

Informationen fortsätter att handla om rutiner, lappar att fylla i vid allergier, var och hur 

kommunikation kommer ske, att det är viktigt att barnen har kläder efter väder, inte tar med 

egna saker till skolan samt information om enskilt samtal som kommer ske på vårterminen. Här 

tillägger pedagogerna att om det är något man vill prata om innan de enskilda samtalen äger 

rum ska man inte tveka att säga till. Pedagogerna avslutar med att säga att de ser fram emot att 

träffa och lära känna alla nya barn.  

 

Vid denna tidpunkt flikar en vårdnadshavare in frågan om det är klart med gruppindelning till 

hösten, men får svaret att inga fasta grupper är gjorda ännu, det är fortfarande så att det är 

vakanta tjänster i förskoleklassen till hösten så pedagogerna har inte pratat ihop sig hur de vill 

lägga upp arbetet. Då kommer en fråga om inskolning på fritidshemmet eftersom fritidshemmet 

är stängt på sommaren i fyra veckor. Här vänder sig rektor med en motfråga till 

vårdnadshavarna och undrar om de tror att de två träffar barnen gör på skolan i vår räcker som 

inskolning. Det blir inget riktigt svar från åhörarna. Sen lägger rektor till att det finns möjlighet 

att komma och hälsa på tillsammans med sitt barn under vecka 27, alltså innan det är 

sommarstängt.  

 

Det har blivit mycket information ni fått ta del av ikväll, men allt detta står i dessa foldrar ni 

får ta med hem är avslutningsorden från pedagogerna och mötet avslutas av rektor med 

uppmaning att de som inte varit på skolan tidigare gärna får följa med och titta på 

förskoleklassens lokaler om de vill. 

6.3.1. Analys av observationstillfälle 1 

I samverkansdokumentet står det att fokus ska vara på innehållet i verksamheten på 

föräldramötet, men i praktiken är den punkten bortplockad och senarelagd. Det är ett 
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informationsmöte som bygger på envägskommunikation, föräldrar som eventuellt hade frågor 

om verksamhetens form och innehåll kommer inte till tals. Tolk finns med på mötet för att ge 

alla möjlighet att förstå vad som förväntas av vårdnadshavare. Specialpedagogen kopplar sitt 

anförande till forskning och visar på så sätt att det hen säger vilar på vetenskaplig grund. Hen 

lyfter även hur elever med läs- och skrivsvårigheter kan få hjälp i skolan, och ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det ett sätt att visa att alla elever ska få den hjälp och det stöd 

de behöver för att klara skolarbetet. Denna information gav följdfrågor från vårdnadshavare 

vilket kan tyda på att de vill veta vilka förutsättningar alla elever har för att klara måluppfyllelse 

i skolan. Under mötet pratar pedagogerna om att det är samma personal och lokaler under hela 

dagen för barnen och de använder ordet kontinuitet. Kontinuitet är enligt Ackesjö & Persson 

(2014), Dockett & Perry (2016) samt Ackesjö (2013, 2015) en nyckelfaktor för en bra och trygg 

övergång. 

 

Pedagogerna beskriver verksamheten som en bro, och lyfter vikten av fritidshemmet som ett 

komplement vilket visar på en koppling till Lgr-11 (2018) då det där går att läsa att skolformer 

och fritidshem ska utbyta erfarenheter och kunskap för att skapa sammanhang.  Föräldramötet 

kan beskrivas som ett möte med fokus på yttre ramar för verksamheten (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999) där regler och rutiner var i fokus. När frågan kom huruvida grupper var färdiga, 

eller om inskolning på fritidshemmet fick de frågorna inte stort utrymme, trots att t.ex. 

Henriksson, Sandberg & Lundqvist (2017) lyfter vikten av ett gott samarbete med 

vårdnadshavare och väl genomtänkta gruppsammansättningar. Här hade varit önskvärt med en 

förklaring kring hur gruppen eventuellt kommer delas och varför. I och med att all information 

som sas på föräldramötet gick att läsa i foldrar vårdnadshavarna fick med sig hem hade det 

kanske varit bättre om fokus på mötet hade varit verksamhetens innehåll och form. Det hade 

varit ett sätt att delge hemmet hur det kommer se ut under kommande läsår, och på så sätt hade 

de kunnat prata med sina barn hemma om vad som väntar dem, vilket hade varit lättare om de 

hade vetat hur verksamheten är upplagd. För att få in ytterligare ett perspektiv hade strukturen 

på mötet kunnat vara mer flexibel, t.ex. kunde mötet börjat med en screening om vilka 

förväntningar föräldrarna har på förskoleklassen, för att sedan format mötets innehåll utifrån 

det. Det kräver flexibel personal, men å andra sidan förväntas barnen vara flexibla och 

anpassningsbara i sin övergång (Ackesjö, 2013, 2015) vilket borde innebära att samma krav 

kan ställas på skolans personal inför övergången.  

6.4 Observationstillfälle 2 
I samverkansplanen som personal från både förskoleklass och förskola har varit med och 

utformat står följande: “ Plan görs upp för 6-åringarnas besök på skolan. När ska vi ses? Vad 

ska vi göra? Förskolan ger förslag på ett besök i förskolan. Förskoleklassens personal ger 

förslag på två tider för besök i skolan”. I samtal med pedagoger i förskoleklassen innan 

observationen framkommer information om att inget besök skett på förskolan i år, detta blir 

första gången pedagogerna kommer träffa barnen. Barnen som kommer är från tre olika 

förskolor, 28 barn från en särskild 5-årsgrupp (dessa barn har tidigare gått på fem olika 

avdelningar), 10 stycken från en förskola utanför samhället och 7 stycken från en tredje 

förskola, samt en elev som är nyinflyttad.   

 

Detta besök är barnens första besök i förskoleklassen och en stund innan klockan 9: oo samlas 

barnen utomhus. Klockan 9: oo kommer en pedagog från förskoleklass ut och hälsar välkomna 

in. Barnen går in och får hänga sina ytterkläder på krokar i hallen. Efter cirka 10 minuter har 

alla barn kommit in i samlingsrummet och sätter sig i en ring, pedagogerna från förskolan sätter 
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sig utanför ringen och två pedagoger från förskoleklassen sitter i ringen. På tavlan står 

dagordningen för dagen. 

 

Förskoleklassens två pedagoger börjar med att presentera sig själva, och talar om att det 

kommer vara ytterligare två fröknar i förskoleklassen till hösten när barnen börjar. Nu vill vi att 

ni lyssnar lite på oss, och om ni vill fråga något sedan kan ni räcka upp handen säger den ena 

pedagogen och berättar vidare att de ska sjunga en godmorgon-sång som hen har lärt sig av 

pedagoger i förskolan och hoppas att många barn ska känna igen den och sjunga med. En del 

barn sjöng med, och sa att de kände igen sången. Samma pedagog fortsätter efter sången att 

prata om lokalerna, att förskoleklassen är “De gråa rummen”, och med det menas att alla dörrar 

som är målade grå leder in i rum som tillhör förskoleklassen. 

 

Efter det startar upprop, en av pedagogerna ropar upp ett barn i taget och de svarar ja och räcker 

upp handen. Detta upprop tar tre minuter. Samma pedagog som ledde uppropet börjar sjunga 

en sång som alla barn kan och sjunger med i, och när sången är slut meddelar hen att det var 

pedagogens egen önskelåt. Frågan ställs nu om det finns något barn som har en önskelåt, men 

inget barn räcker upp handen. Då går pedagogerna vidare på dagordningen och börjar berätta 

om regler vid lek, att barnen måste plocka undan och städa efter sig om de lekt klart med något 

och vill byta aktivitet. De berättar även var toaletter finns om någon behöver gå på toa. Sedan 

fortsätter den ena pedagogen berätta att många leksaker och spel känner barnen säkert igen från 

förskolan, men innan de får leka är det en uppgift de ska göra. De ska rita en bild på ett litet 

papper och skriva sitt namn. Vi kommer hänga upp era teckningar i rummet så de finns på plats 

när ni börjar förskoleklass i höst.  

 

En av pedagogerna börjar dela upp barnen i olika rum där det finns papper och pennor utlagda 

på borden. Delningen sker utifrån vilken avdelning de kommer från. En pedagog från förskolan 

ställer frågan om meningen är att alla ska sitta var för sig och inte blandas och får svaret att det 

ska vara så idag. Barnen och pedagogerna från förskolan sprider ut sig efter anvisningarna. I 

samtal med en av pedagogerna i förskoleklass ställs frågan av observatör varför det inte varit 

någon träff på förskolan tidigare. Svaret blir: Det är mycket i planen som inte följs, och mötet 

på förskolan ska de i förskolan planera in. Jag vet faktiskt inte riktigt varför det inte blev av. 

Det finns en del i planen och årshjulet som vi kunde stryka egentligen eftersom det ändå inte 

blir som det står där.  

 

Vid tjugo i tio börjar en del barn bli klara med sina teckningar och de börjar leka. En av 

pedagogerna i förskoleklass tar med sig några barn och visar vad som finns, och fler barn följer 

efter. Efter tio minuter är leken i full gång och det är full aktivitet i femton minuter innan det är 

dags att börja städa. Under tiden barnen städar ställer observatören frågan till en av pedagogerna 

från en av förskolorna som inte är med i femårsgruppen hur det kommer sig att deras barn inte 

går i den gruppen. Svaret blir: Det var föräldrarna på vår förskola som var emot det. De tycker 

bara att det blir en övergång till från en avdelning som barnen är trygga på till en annan under 

ett års tid och ser mer nackdelar än fördelar med det. När det är färdigstädat samlas barnen i 

samlingsringen i rummet de startade i och pedagogerna i förskoleklassen börjar sjunga en ny 

sång. Efter sången så säger en av dem: Nu till hösten blir ni ju förskoleklassen, vet ni att det 

heter så? Barnen nickar. Sen kommer frågan ifall något barn undrar över något, och några 

räcker upp handen. Första barnet som får ordet önskar en sång och pedagogen säger: Givetvis 

sjunger vi den! Nästa barn som får ordet har en annan sång hen vill ska sjungas och även då blir 

svaret att det är klart att de ska sjunga även den sången. Träffen avslutas med en hejdå-sång och 

en avdelning i taget får lämna rummet och gå ut och klä på sig ytterkläder och bege sig tillbaka 

till förskolan. 
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6.4.1 Analys av observationstillfälle 2 

Under observationstillfälle 2 var det tydlig struktur på upplägg av träffen, det var tydligt vem 

barnen skulle lyssna på vilket kan göra att barnen känner en trygghet (Partanen, 2012). När det 

gäller barnens inflytande så var det under den fria leken de fick välja själva, annars var 

innehållet förutbestämt. Att pedagogerna valde att dela in barnen i olika rum under övningen 

de skulle göra innan leken kan kopplas till Ackesjö & Persson (2014) i och med att de fick 

genomföra en aktivitet på ett nytt ställe tillsammans med sina kamrater de känner väl sedan 

tidigare. I samtal med pedagogen från förskolan framkom det att vårdnadshavare kan känna oro 

inför en extra övergång som det hade kunnat bli ifall de hade valt att deras barn skulle byta till 

en 5-årsgrupp sista året på förskolan. Ackesjö (2015) belyser problemet med att små barn är 

med om många övergångar sina första år, och att hänsyn måste tas till vad som är det bästa för 

barnen. I och med att föräldrarna fick vara delaktiga i beslutet om var deras barn skulle vara 

sista året på förskolan visar det på ett gott samarbete där pedagoger är lyhörda för vilka åsikter 

som kommer fram. En annan aspekt av 5-årsgruppen är att i och med inte alla barn från 

upptagningsområdet är med i den gruppen sista året på förskolan blir det ändå en ny 

konstellation i förskoleklassen. Om däremot alla barn varit med i 5-årsgruppen så hade det inte 

blivit en ny grupp i förskoleklass, utan endast nya lärare. Hade man då arbetat på så sätt som i 

Kallbergs (2018) studie med medföljande och mottagande lärare även mellan förskolan och 

förskoleklass så kunde det kanske skapat en mjukare övergång in i skolans värld. 

 

Flera gånger hänvisar pedagogen i förskoleklass till saker barnen mött tidigare i förskolan, t.ex. 

sånger, leksaker och spel vilket visar på att de har kunskap kring vikten av igenkänning och att 

det har varit en genomtänkt planering av aktiviteterna (Ackesjö, 2016). Barnen synliggörs bland 

annat genom att de blir uppropade, får svara ja och räcka upp handen samtidigt som pedagogen 

upprepar deras namn och tittar på dem. 

6.5 Observationstillfälle 3 
I samverkansplanen står följande: ”V 40-41 Återkoppling till förskolan mellan Rektor, 

förskolechef och personal från förskoleklassen/förskolan. Utvärdering av övergången. Rektor 

kallar. V 40-45 Förskoleklassen kallar berörd personal från förskolan för att diskutera 

arbetsmetoder för att stödja enskilda barns utveckling. V 43 Inför planeringen av kommande 

års förskoleklass. Rektor, förskolechef, spec.pedagog och representant från förskoleklassen 

träffas ang. behov av särskilt stöd, allergier etc. Förskolechef ansvarar för att kalla till möte. 

  

I slutet av vårterminen kallar förskolan förskoleklassens personal till möte kring de blivande 

förskoleklassbarnen. Utifrån förskolans utvecklingssamtal diskuterar man kring barnen och 

lämnar över den information som är till hjälp för att möta barnet på bästa sätt i förskolan. 

Förskolechefen bedömer tidsåtgång/avd och meddelar skolan. Förskolan har tagit fram en mall 

att ha som grund”. 

   

Detta är barnens andra besök på skolan, och de blir hänvisade in till samma rum som sist där 

samlingen ska äga rum. Pedagogerna från förskolan sätter sig på stolar utanför ringen som 

barnen sitter i. Denna gång är det inte någon dagordning skriven på tavlan, men det börjar på 

samma sätt med upprop. Barnen räcker upp handen när de hör sitt namn. Alla barn har 

namnlappar på sig, och pedagogerna i förskoleklass benämner barnen med deras rätta namn. 

Efter uppropet frågar en av pedagogerna i förskoleklass om barnen minns vad de heter, och det 

gör flera av dem. Barnen får reda på att de ska äta på skolan, och vad det blir för mat och efter 

det sjunger de några sånger tillsammans. När de sjungit några sånger får alla barnen ställa sig 

upp och klappa med i sångerna och stampa takten med fötterna. Efter en liten sångstund visar 
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pedagogerna i förskoleklass upp teckningarna barnen ritade vid sitt förra besök, och förklarar 

återigen att de kommer hängas upp i rummen innan de börjar skolan i höst. De barn som inte 

var med förra gången ska få rita idag får de reda på. Övriga barn ska få börja leka fritt direkt. 

De får reda på att när de lekt en stund kommer de bli tillsagda att städa, för de ska avsluta träffen 

utomhus med att leka lekar tillsammans. Vi ska leka lekar ni säkert känner igen, till exempel 

alla ekorrar byter bo. Efter ca 15 minuter är samlingen slut, den ena av pedagogerna i 

förskoleklass tar med sig de barn som inte var med sist in i ett rum för att rita. Resten börjar 

leka fritt. De sprider snabbt ut sig och kommer igång med lekar av olika slag. 

 

I samtal med pedagoger både från förskolan och förskoleklass under fria leken framkommer att 

det ska ske en överlämning nästa vecka, då personal från förskolan träffar personal från 

förskoleklass för att lämna över information kring barnen. De barn de kommer lägga fokus på 

är de barn som behöver lite extra stöd när de ska börja i skolan. Övriga barn kommer inte att 

lyftas. Det framkommer även att specialpedagogen på skolan ska ha möte med centrala 

elevhälsan i kommunen kring de barn som varit kopplade dit under tiden på förskolan. 

Pedagogerna försöker bestämma tid till denna överlämning, och var den ska äga rum. I samtal 

framkommer även att det inte skett någon återkoppling förra året efter att förskolan släppt barn 

till förskoleklass.  Det finns inga förutsättningar till det. När barnen lekt ca 30 minuter är det 

dags att städa och gå ut och leka. Träffen avslutas ute, och barnen ska äta i matsalen tillsammans 

med personal från förskolan. 

6.5.1 Analys av observationstillfälle 3 

Under det tredje observationstillfället framkommer det tydligt att det som står skrivet i 

samverkansplanen inte följts detta år. De träffar som skulle skett på höstterminen har inte blivit 

av, och det förklaras med att förutsättningar saknas. Samverkansplanen är utformad av rektor, 

förskolechef och personal i förskola och förskoleklass, vilket borde innebära att förutsättningar 

för dessa träffar ska ges av rektor/förskolechef. Det framkommer även att specialpedagogen ska 

träffa centrala elevhälsan, men det ska inte vara med någon representant från förskoleklass. Det 

är ändå pedagogerna i förskoleklass som behöver mest information kring barnen då det är 

pedagogerna som ska arbeta med dem i vardagen. Alla barn blir inte synliggjorda i övergången, 

iallafall inte utifrån skriftlig eller muntlig överlämning. I den överlämningen ligger fokus på de 

barn som har behov av särskilt stöd och anpassningar. De administrativa ramarna finns, men 

det brister i de organisationsrelaterade- och elevrelaterade ramarna (Imsen, 1999). Förklaringen 

till att det som står i samverkansplanen inte följs behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till 

just de ramarna som orsak och verkan (Lundgren, 1999), det kan även vara så att det är brist på 

tid eller svårt att få vikarier till att täcka upp när dessa träffar ska ske, att det är de 

förutsättningarna som personalen menar inte finns. Viljan till samverkan mellan stadier kan 

ändå finnas.  

 

Även under observationstillfälle 3 hänvisar pedagogerna i förskoleklass till sådant som barnen 

troligtvis känner till, i form av sånger och lekar. De skapar igenkänning för barnen, även på så 

sätt att träffen är upplagd på samma sätt som första besöket. Pedagogerna känner även in 

behovet hos barnen, vilket visar sig när de till exempel ställer sig upp och har rörelser till sånger 

när de suttit still en längre stund. Pedagogerna i förskoleklass benämner hela tiden barnen med 

deras namn, tack vare namnlappar, vilket kan hjälpa till att skapa en bättre relation till varje 

barn då de känner sig bekräftade och sedda (Rökenes & Hanssen, 2016).   

 

Sammanfattningsvis avslutas analysen av observationerna med att den observerade 

förskoleklassens samverkansplan följer mallen för ett vanligt förekommande årshjul för 
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övergångsprocessen (Ackesjö, 2016) på pappret, men i verkligheten har det inte sett ut så det 

senaste året. 

6.6 Intervjuer 

Intervjuer gjordes på dels den enhet där vi fått in enkät, dokument och även på den enhet där 

insamling av enkät, dokument och observation gjordes. Fokus låg på frågor som framkommit i 

enkät och i granskningen av dokumenten för överlämning från angiven enhet samt från 

observationer i förekommet fall. Nedan redovisas svar på frågorna i löpande text. 

  

Inom området finns en plan inför övergångar som revideras och följs upp en gång om året på 

hösten kring höstlovet. Det är också vid den tidpunkt som förskolorna i området diskuterar 

gruppsammansättningar inför nästkommande år.  Grupperna bestäms i februari av förskolans 

pedagoger och presenteras för skolans specialpedagoger där information ges om grupperna. Det 

är förskolans pedagoger som har i uppdrag att göra grupper inför skolstarten. Beroende på 

skoltradition är det är en rutin som arbetats fram och där skolan ser det som en profession hos 

förskolepedagogerna att de har kunskap om de enskilda individerna inför skolstart. Rektorerna 

vill använda den kompetens som finns vid rätt tillfälle. Rektor är alltid inblandad som sista 

beslutsfattare i dialog med övrig personal. Rektor ser det som tilltro till kollegiet och att ha 

insyn i varandras arbetsuppgifter.  

  

Planerna följs upp av de som arbetat med övergångarna respektive år, de pedagoger som inte 

har överlämning varje år vet att den finns och hur arbetsgången i stort ser ut. Det viktigaste är 

inte bara att följa planen utan det är viktigt att följa upp den varje år för planen ska vara 

utvärderingsbar och förändringsbar inom ramen för målen för överlämning. Det kan se lite olika 

ut för varje år då eleverna och grupperna kan ha lite olika behov för varje år.  

  

Skolan har ännu inte pedagoger som följer till årskurs ett per automatik, det kan säkert förändras 

över tid då fler nya pedagoger kommer som har utbildning över hela stadiet tror rektorn. 

Organisationsmässigt ser det inte ut så än. Det bör på sikt vara endast en större överlämning till 

skolstarten i förskoleklass och sedan bara uppföljning för de elever som är i behov inför varje 

skolår menar specialpedagogen. Plan till årskurs ett är mindre i omfattning då eleverna redan 

är inne i verksamheten och det blir en mer informell överlämning för de allra flesta beroende 

på hur lärarna vill göra. Lärarna har stor frihet men förordar besök av mottagande lärare och 

information mer individuellt vid behov. Den viktigaste överlämningen sker mellan förskola och 

förskoleklass eftersom det är då eleven är ny för mottagande lärare.  

  

På den observerade enheten genomfördes en intervju med biträdande rektor. Hen fick innan 

intervjun möjlighet att läsa resultat och analys av observationerna för att ta del av resultatet och 

bilda sig en uppfattning av det. Frågan som var i fokus under intervjun var: Hur ser du på 

resultatet av observationerna? Under intervjun framkom att planen för övergång och 

samverkan ska revideras varje år, men just i år har det varit organisatoriska faktorer som spelar 

in i att planen inte följts fullt ut. De möten som står i planen ska äga rum. Det är dock en fråga 

om vem som är med på olika möten samt hur och när information från möten förmedlas vidare 

till övriga berörda som kan vara orsak till att en del personal inte känner till vissa möten som 

skett. Det biträdande rektor vill är att mer tid ska ägnas till vad det är som ska lämnas över 

snarare än vid vilken tid. En önskan är även att det ska finnas en tydligare plan för elever som 

börjar på skolan vid andra tidpunkter än vid vanliga övergången, d.v.s. nyinflyttade eller elever 

som byter skola.  
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6.6.1 Analys av intervjuer  

I samtal med rektor och specialpedagog på enhet som ej är observerad framkommer att 

överlämningen till förskoleklass är den som anses vara viktigast då eleven är ny för mottagande 

verksamhet. Det framkommer också att det är en välarbetad struktur i övergångarna som ska 

vara utvärderingsbar och förändringsbar inom ramen för måluppfyllelse. Det förefaller som 

viktigt för både rektor och specialpedagog att de som är mest insatta och ska vara mest insatta 

i arbetet är de som respektive år är involverade i arbetet. Flera gånger nämns att det ska vara 

tydligt formulerat vem som gör vad och när. Strukturerna i övergångarna är viktiga för både 

pedagoger och elever. Det är samma resonemang som förs i Skolverket (2019), angående 

övergångar inom och mellan skolor och skolformer. Tydligheten betonas som ett medel för att 

det ska var enkelt och att strukturerna hjälper alla visar även annan forskning på som bl.a. 

Ackesjö (2016), Elvstrand & Lago (2019) bedrivit. De menar också att samverkan tydligt ska 

beröra en medvetenhet om att det är just olika mellan övergångarna och att det i sig skapar 

samsyn på elevernas förutsättningar och de förväntningar vi har på dem. Något som Elvstrand 

& Lago (2019) också trycker på är vikten av att alla verksamhetsformer är representerade och 

delaktiga i övergången mellan stadier eller skolform. Detta menar rektor också påverkar 

utgången för att rätt profession och kompetens bidrar till att olika perspektiv blir tydligare i 

övergången. Samtalet med rektor och specialpedagog speglade en trygghet och säkerhet i att 

kunna representera en plan som var tydlig i både mål och syfte, samt den efterföljande manualen 

för året. En tydlig struktur som skolan följer upp i utvärderingssamtal genom att ha med sig 

riktlinjerna från Skolverket (2019).  

 

Biträdande rektor på observerade skolan anser att överlämningar är viktiga och hen visar också 

ett intresse i att personal ska tänka till kring vad det är för information som ska lämnas över. 

Samverkansplanen är en viktig faktor i arbetet med övergångar och genom att den utvärderas 

kontinuerligt finns möjlighet att ändra i den utifrån olika omständigheter, eller när man märkt 

att vissa saker inte fungerat så bra. Det behöver dock finnas tydliga rutiner på vem som tar över 

vad i årshjulet/planens olika delar, så att planen inte fallerar på grund av att någon blir 

sjukskriven, eller om det kommer nya rektorer, förskolechefer eller personal. 

6.7 Sammanfattande analys utifrån ramfaktorteorin 

Resultatet av enkät, dokument, observationer och intervju, analyseras här till det som kan knytas 

till de yttre och inre ramarna (Imsen 1999).  

 Pedagogiska ramar; styrdokument och skollag.  

 Administrativa ramar; de dokument som reglerar övergång och samverkan, hur kollegiet 

ser ut på skolan. 

 Resursrelaterade ramar; ekonomi och tid för genomförande och utvärdering av 

övergång och samverkan. 

 Organisationsrelaterade ramar; vad som möjliggör faktiska arbetet/samverkan med 

övergång och samverkan. 

 Elevrelaterade ramar, vilken elevgrupp/ hur elevgruppen ser ut i övergång mellan 

stadierna. 

6.7.1 Pedagogiska ramar  

Under observationen på föräldramötet syns det tydligt att pedagogerna har kunskap kring vad 

som står i läroplanen och de förmedlar även den informationen till vårdnadshavare. Även under 

observation vid möte av barngrupp speglas tydligt både värdegrundsuppdraget att få eleverna 

att känna sig sedda och betydelsefulla samt koppling till kunskapsuppdraget då pedagogerna 
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berättar förväntningar och återkopplar till vad barnen lärt sig på förskolan. De blandar 

begreppen lek och uppgift på ett balanserat och strukturerat sätt. Det visar på en professionalitet 

och att verksamheten vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

6.7.2 Administrativa ramar  

Under intervju med biträdande rektor framkom att samverkansplanen inte kunnat följas som 

planerat på den observerade enheten, bland annat på grund av att styrningen från 

rektor/förskolechef saknats.  I de fall när rektor/förskolechef inte är på plats och driver arbetet 

framåt måste det finnas en plan för hur personalen ska agera. Om samverkansplanen används 

och är erkänd av alla som arbetat med övergångar borde planen ändå kunna följas. Detta 

arbetssätt visar sig fungera på den enhet där intervjuade rektor och specialpedagog arbetar, där 

de har tydliga rutiner för övergångarna. Under observationerna påtalas flera gånger att det är 

vakanta tjänster i förskoleklass till hösten och att man därför inte kunnat planera arbetssättet till 

hösten fullt ut. När det är oklart med tjänster eller schema kan det påverka planeringen och då 

hamnar den svårigheten under dessa ramar. Övergång och samverkan är en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet och i det ligger att det på varje enhet ska finnas en aktuell plan för 

arbetet kring övergångar oavsett avvikelser i organisationen.  

6.7.3 Resursrelaterade ramar  

När det gäller övergångsprocessen och att förändra den behövs resurser till det. För att kunna 

arbeta med till exempel medföljande och mottagande lärare (Kallberg, 2018) så hade det 

behövts en omorganisation som eventuellt inte är möjlig på grund av den ekonomiska aspekten.  

Denna ram hänger även samman med de organisationsrelaterade ramarna i och med att 

pedagogerna ser att det behövs tid och forum för samverkan, men att det inte blir av kan 

eventuellt kopplas till de resursrelaterade ramarna. Pedagogerna är i barngrupp i stort sett hela 

tiden, och om de ska kunna träffas och diskutera verksamhetens former och innehåll måste 

någon annan sättas in i deras ställe, vilket är en kostnadsfråga för kommunen. 

6.7.4 Organisationsrelaterade ramar  

Under intervjun med biträdande rektor framkommer det att information inte nått fram till all 

personal, och här behöver skolan bli bättre på att se över former för samverkan mellan olika 

pedagoger. I enkäterna lyfter även pedagoger att tid till samverkan mellan skolformer måste 

finnas för att förutsättningarna för övergångsarbetet ska bli så bra som möjligt. Det visar att 

både pedagoger och rektorer efterfrågar en utveckling av samverkan men att det är tiden för det 

som saknas och gör att ramarna för samverkansformen saknas.  Det behöver inte betyda något 

annat än att det är en skolkultur som råder och att det inte behöver vara något som är negativt 

för övergång och samverkan på stadiet vi observerat.    

6.7.5 Elevrelaterade ramar  

I intervjuerna framkommer att det är viktigt vilken information som lämnas vid övergångarna, 

för att veta de olika elevernas förutsättningar. I enkätsvar framkommer att pedagoger anser att 

gruppindelningen är viktig för att kunna möta på rätt sätt och rätt nivå. Under observationerna 

hänvisar pedagogerna till sådant barnen känner igen från förskolan vilket visar att de vill få 

barnen motiverade att vara delaktiga i aktiviteterna. Däremot lägger de inte tid på några enstaka 

elever under besöken för att se deras förutsättningar, det kan hänga ihop med att de inte ännu 

har kunskap om de olika barnens behov. I övergångsplanerna från fyra enheter står det tydligt 

att det ska ske ett särskilt möte kring de barn som är i behov av särskilt stöd och där bland annat 

den centrala elevhälsan varit inkopplad. Detta visar på att det är viktigt att tidigt få information 
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kring dessa elever för att på så sätt tidigt kunna tänka till kring organisationen, samt att ge 

möjlighet till samtal kring arbetssätt och metoder som fungerar bra för dessa elever. 

 

Den ramfaktor som påverkar tydligast i studien är den organisatoriska ramen, alltså något som 

kan kallas skolkultur. Det är avhängt hur traditionen i övergången är och hur det har varit 

påverkar också fortsättningen och hur utvecklingen av övergångsdokument blir. Det är inte 

alltid att det är i dokumenten som den viktigaste övergångsramen är utan det kan lika gärna 

vara i det oskrivna, det som alltid gjorts.  
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7 Diskussion 
  

Syftet med studien var att beskriva och undersöka elevernas väg in i skolan från förskola till 

förskoleklass och vidare till årskurs 1 utifrån användandet av strukturer och mallar. Genom en 

kombination av olika metoder har den utvalda kommunen studerats utifrån flera perspektiv. 

Frågeställningarna har besvarats till stor del. När det gäller frågeställningen om pedagogerna 

anser att övergångsplanerna är till hjälp och ett stöd i deras fortsatta arbete kan inte några 

slutsatser dras kring det då det endast inkommit få svar på enkäten. Svårigheten med en enkät i 

en sådan här studie är att den är tidskrävande, kan vara svårtolkad och den skickades ut i en tid 

då det händer mycket i förskoleklass. Det som ändå framkom från någon enstaka respondent 

var att det tenderar att vara fler barn som är i särskilt behov när de börjar i förskoleklass än vad 

som flaggats för från förskolan, och att det kan hänga samman med olika läroplaner, arbetssätt 

och relationer. Detta kan kopplas till både Bronfenbrenners teori (Phillips, 2014) om hur olika 

nivåer samspelar och samverkar med varandra, men även till Vygotskijs tankar (Imsen, 2006) 

om miljöns påverkan på den enskilde eleven. Även om det bara var en respondent som svarade 

så kan det ändå vara rimligt att det är på det viset på fler ställen. I flertalet av de dokument som 

granskats ser vi att det finns särskilda mötestillfällen då elever i behov av särskilt stöd 

diskuteras, och mötena kring de eleverna sker tidigt - redan på höstterminen året innan de börjar 

i förskoleklass eller tidigt på vårterminen. Utifrån samtal vid observationerna framkommer det 

att vid pedagogernas gruppöverlämning från förskolan till förskoleklassen läggs fokus endast 

på de barn som det är något “särskilt” kring, och inte de barnen som fungerat bra under 

förskoletiden. En röd tråd blir mest tydlig när det gäller enhet tre, där det både inkommit 

enkätsvar och dokument samt att det var där observationerna och intervju genomfördes. Genom 

att vid flertalet tillfällen observera en enhet i förhållande till den enhetens övergångsplan ser vi 

att formuleringsarenan kontra realiseringsarenan inte stämmer överens fullt ut. Enligt 

biträdande rektor på den enheten kan det bero på otydligt/brist på ledarskap och 

ansvarsfördelning (transformeringsarenan) och därmed vara ett utvecklingsområde.  Utifrån 

detta ser vi att metoden att använda sig av flera olika datainsamlingsmetoder är viktig för analys 

av övergång och samverkan. 

 

Resultatet har väckt tankar på hur arbetet med övergångar i granskad kommun kan utvecklas. 

Upplägg av besök i förskoleklass/ettan under en längre tid kan behövas om förskoleklassen ska 

fortsätta vara en bro in i skolan. Detta kan vara ett utvecklingsområde. Att endast besöka skolan 

en eller två gånger ger enligt Ackesjö inte resultatet att övergången blir mjukare (Ackesjö, 

2016). Här kan det även ligga i förskolans uppdrag att alla upptagningsområden kan ha flertalet 

regelbundna träffar med barn som ska vidare till förskoleklass för att på så sätt ge dem en 

möjlighet att tillägna sig en tillhörighet i den nya gruppen redan innan besök i förskoleklass 

sker. När det gäller eventuella trepartssamtal som äger rum och tiden som läggs på det menar 

vi att det hade varit bättre att lägga den tiden på att lära känna barnen i förskolans miljö istället. 

Att få se barnen i verksamheten ger en annan bild än om informationen lämnas över skriftligt 

eller muntligt. Vi vill särskilt påtala vikten av att lyfta elever med specialpedagogiska behov 

tidigt för att kunna planera verksamheten och organisationen. Vi menar att ett ansvar ligger hos 

mottagande lärare i både förskoleklass och årskurs ett att besöka de barnen i deras nuvarande 

skolform för att studera arbetssätt och metoder som fungerar, samt för att skapa relationer och 

trygghet. Då blir det en form av mottagande lärare i den skolform eleven befinner sig i vid 

besökstillfället (Kallberg, 2018). På så sätt kan även fler diskussioner med barnen ske, och 

under ett längre tidsperspektiv, vilket Ackesjö (2016) har med i sitt fördjupade årshjul. För att 

detta ska bli möjligt krävs det att skolan ser över de organisationsrelaterade ramarna (Imsen, 

1999) och att förutsättningar ges till denna utveckling av arbetssätt.  
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Det behövs enligt vår analys en tydlighet kring nyttan med planer och dokument, och att det 

som står i dem antingen följs, eller revideras på grund av att förutsättningar ändras. Att lägga 

tid och energi på att skapa planer och dokument om de sedan inte är levande dokument som är 

till hjälp för pedagogerna, ger ingen verkan i arbetet med eleverna vilket då är resursslöseri. 

Kopplat till ramfaktorteorin visar det att de yttre ramarna styr processen, trots att de inre 

ramarna går att påverka för att få ett bättre resultat (Imsen, 1999).  Detta är en organisatorisk 

fråga, där rektorer kan bli mer delaktiga i processen. Rektorer bör stödja, ge mandat och resurser 

till uppföljning och utvärdering av övergångsarbetet och de bör utforma rutiner och 

ansvarsfördelning för samverkan (Skolverket, 2019). Att använda sig av Ackesjös (2016) 

utökade årshjul för övergångsarbete kan vara ett sätt att tydligt dokumentera och arbeta med 

övergångar under hela året, samt att hela tiden ha med sig eleverna i fokus. På så sätt kan deras 

övergångskompetens stärkas. I årshjulet går det även att tydliggöra vem som ansvarar för vad, 

så att det som står skrivet också kan verkställas.  

 

I denna studie har fokus riktats på överlämningen från förskolan till förskoleklass. Det beror på 

att det är den övergången som vårt resultat visar är mest genomarbetad i kommunen. Skolverket 

(2014) beskriver också att överlämningen mellan förskola och förskoleklass är den mest 

genomarbetade när det gäller rutiner och samverkan. Överlämningen till årskurs 1 har berörts 

en del, men önskvärt är att så länge det sker ytterligare en övergång till mellan årskurserna bör 

processen se ut som den till förskoleklass även om det är samma skolform.  

 

Vi är tveksamma på om det går att försvara nyttan med förskoleklass som en bro in i skolan när 

forskning, bland annat Ackesjö (2013, 2015), som lyfts i denna studie visar att det ändå inte blir 

en mjuk övergång. Det blir snarare två tydliga övergångar med liknande problematik innan och 

efter - om det då inte sker ett förändrat tänk kring upplägget. Att fasa ut förskoleklassen som 

skolform och ersätta med en tioårig skola kan vara en fråga för fortsatt diskussion. Å ena sidan 

med tanke på hur lärarutbildningen är utformad, att behörigheten lärare erhåller sträcker sig 

från förskoleklass till årskurs 3, och med tanke på att förskoleklass är en obligatorisk skolform, 

men även med tanke på att det sker upprepning av aktiviteter och kunskap från förskolan både 

i förskoleklass och årskurs 1. Att upprepning sker beror till viss del på att det saknas 

gemensamma arenor för samverkan mellan stadierna. En tioårig skola med samma personal de 

fyra första åren hade kanske även varit att föredra när forskning som använts i denna studie 

visar att det läggs mycket tid på att skapa trygghet på höstterminen både i förskoleklass och i 

årskurs 1, och att barn oroas av dessa båda övergångar (Ackesjö, 2015). Hade lärarna som tar 

emot barnen i förskoleklass följt dem hela deras tid på lågstadiet hade det resulterat i kontinuitet, 

och upprepning av aktiviteter och kunskap hade kunnat minskas.  I studien har det även 

framkommit att det inte är lika mycket dokumentation och årshjul kring överlämning till årskurs 

1; kanske kan detta vara ytterligare ett belägg då eleverna bara ska börja skolan en gång och 

övergången från förskoleklass till årskurs 1 ska inte vara så stor. Å andra sidan kanske det skulle 

innebära att förskollärare inte kommer arbeta i förskoleklass, vilket skulle kunna leda till att det 

blir alldeles för mycket fokus på skola redan i förskoleklass och den viktiga leken glöms bort. 

”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper” (Lgr -11) 

7.1 Specialpedagogiska implikationer 

Likvärdigheten som framkommer i planerna för överlämning i den aktuella kommunen är att 

det finns ett specialpedagogiskt arbetssätt där det på de flesta skolor redan tidigt indikeras de 

elever som från förskolan kan komma att behöva någon form av extra stöd i skolstarten. Även 
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om formen för överlämningen kan skilja sig åt finns det ett skyddsnät för de elever som 

uppmärksammats. Däremot finns det enligt enkäterna ett antal elever som ej uppmärksammats 

i förskolan och i det kan vi utläsa att det är viktigt med förståelse för de olika lärmiljöerna och 

hur de påverkar elever när de kommer till ett för dem nytt ställe. Det är alltså svårt att synliggöra 

alla barn i övergången då faktorer som vi inte kan förutsäga kan påverka skolstarten på olika 

sätt. I dokument från en enhet har specialpedagogisk överlämning skett redan i februari, sedan 

görs ett uppföljande besök i maj av specialpedagog på förskolan inför förskoleklass start. Om 

tidsperspektivet är bra för eventuella resurser eller för långt i förhållandet att elever kan 

utvecklas långt innan skolstart, beroende på problematik/diagnos, är frågor som bör ställas inom 

kollegiet. Utifrån Ackesjös (2016) resonemang kan det vara av vikt att återkoppling sker på 

höstterminen efter några veckor för att se hur övergången och implementeringen har fungerat 

för de elever som indikerats av särskilda behov på våren. 

 

Att arbeta med att en eller flera pedagoger följer med eleven i övergångarna kan ses både som 

en positiv och en negativ aspekt ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Initialt är det en trygghet 

för både elever och mottagande pedagog att en signifikant vuxen är med, särskilt för de elever 

som är i behov av extra stöd och kanske har svårt med möten med nya människor. För att 

förhindra en negativ aspekt behöver pedagogerna reflektera över är hur man arbetar vidare med 

eleverna så att de blir trygga med den mottagande pedagogen och att relationen mellan den 

mottagande pedagogen och eleven i behov kan utvecklas på ett bra sätt så att den medföljande 

pedagogen kan vara mer stöttande och så att säga backa lite från eleven. Något som bör beaktas 

i övergångsprocessen är att det kan ta tid för eleven att anpassa sig till den nya skolformen även 

om det funnits en tydlig struktur av besök och informationsöverlämning på vårterminen före 

skolstarten. Ackesjö (2016), beskrev utifrån en studie att det tar flera veckor för eleverna att 

anpassa sig till de nya rutiner och förväntningar de möter. Något som också Rökenes & Hanssen 

(2016) beskriver med begreppen dialog och intersubjektivitet. Vi professionella pedagoger 

behöver ha med oss och förhålla oss till att alla elever har med sig sina förväntningar och 

upplevelser in i mötet med det nya och att det tar olika lång tid för oss att bredda vår 

gemensamma syn på upplevelsen.  

 

Genom att vara förberedd och veta vad det är för grupp som börjar till hösten och att kunna 

göra anpassningar till de som behöver, är ett tecken på ett specialpedagogiskt tänk och att det 

ska vara en skola för alla. Ett exempel på det är att under föräldramötet som observerades fanns 

arabisktalande tolk på plats, för att tolka åt de vårdnadshavare som behövde det. Det visar på 

en vilja att information kring verksamheten ska bli begriplig för alla. Det framkommer även i 

de specialpedagogiska träffar som genomförs på flera ställen inför gruppsammansättningar 

inför skolstarten.  

 

En annan aspekt av att det kan vara fler barn som är i behov av stöd efter övergången till 

förskoleklass kan vara upplägget av träffar innan övergången. I och med att det är väldigt få 

träffar innan skolstart i kommunen vi gjort vår studie i, och det inte finns en enhetlig struktur 

på hur information ska lämnas över, finns det en risk att barns eventuella behov av stöd i 

övergången inte kommer fram, eller blir tillräckligt synliggjorda. Att det är få träffar inför 

skolstart gör det svårt att hinna skapa en relation till eleverna och just det relationella 

perspektivet till barn med olika svårigheter kan vara avgörande för hur det kommande arbetet 

fortskrider. Risken finns även om föräldrar inte vill att information ska lämnas över till skolan 

att man får börja om på ruta ett med vissa elever, och att man på så sätt tappar värdefull tid. 

Eleven kan även känna en hopplöshet och tappa motivationen snabbt om de möter på för svåra 

uppgifter eller för höga krav. Under samtal vid observationstillfälle 2 framkom att det inte varit 

några samtal kring elever med specialpedagogiska behov, vilket brukar ske under ett möte som 
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ligger innan första besöket på skolan. Om det mötet äger rum innan besök på skolan sker har 

pedagogerna en förförståelse för vissa elever och kan på så sätt försöka närma sig dem redan 

vid första tillfället de ses. Under observationerna var det inte tydligt om någon pedagog 

fokuserade på någon särskild elev. Ytterligare en svårighet med observerade besök i 

förskoleklass kan vara tiden eftersom det är relativt korta besök. Pedagogerna i förskoleklass 

har en plan för vad som ska ske under besöket, men när det gäller elever med 

specialpedagogiska behov kan de behöva mer tid på sig vid olika moment. När leken flyter på 

är det endast en kort stund barnen får fortsätta vara i sin lek, sedan sätter pedagogerna stopp 

eftersom de vill hinna avsluta besöket på samma sätt som det börjat. Barn med olika svårigheter 

kan uppleva det som påfrestande med byte av aktiviteter, och här hade varit önskvärt att besöken 

hade varit längre. Relationen i besöken påverkas också av att de allra flesta barn visar en annan 

sida när det är någon ny i rummet.  

 

Ackesjö (2016) argumenterar för att varje övergång är unik i sitt sammanhang och bör 

behandlas så, alltså är det viktigt att även om det ur ett specialpedagogiskt perspektiv borde 

vara bra med en likhet i dokument att man ändå klart kan belysa just olikheter som grund för 

det unika i varje barn och barngrupp. Här kan tänkas att dokumentet kunde vara detsamma 

oavsett vilken förskola barnet gått på, eller vilken mottagande skola det handlar om, och att det 

som lyfts i dokumentet är relevant och gynnar eleven. I och med att skolverket (2019) har 

utarbetat underlag för övergångar är det kanske det materialet alla borde använda sig av. Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det särskilt viktigt eftersom den även har en kompletterande 

del för de elever som har haft särskilt stöd och/eller extra anpassningar i förskolan. Men även 

med tanke på den lagskärpning som trätt i kraft som syftar till att överlämningen måste bli mer 

likvärdig (Larsson, 2019). Förskolans personal bör skriva ner överlämning kring alla barn 

utifrån skolverkets material, men överlämningssamtal kan utföras i grupp där elever i behov av 

specialpedagogiskt stöd lyfts. På så sätt synliggörs alla elever, men särskilt fokus riktas till de 

som har det största behovet av stöd i övergången. All information som lämnas över ska vara ur 

ett positivt perspektiv och det kan vara svårt för pedagoger att uttrycka elevens svårigheter utan 

att hamna i ett kategoriskt perspektiv dvs. lägga problematiken på eleven, medan vi menar att 

en beskrivning av elevens svårigheter i miljön kan beskrivas ur ett relationellt perspektiv och 

ändå belysa individen på ett adekvat sätt.  

 

För att utveckla övergångsprocessen, samt för att få till ett arbetssätt som är levande året runt 

anser vi att skolor med fördel kan använda sig av Ackesjös (2016) utökade och fördjupade 

årshjul. På så vis får skolan även med sig barnens upplevelser och fritidshemmet i 

övergångsprocessen, och de inre ramarna i verksamheten får utrymme att påverka processen 

och resultatet av övergången till det bättre, istället för att bli begränsad av de yttre (Imsen, 

1999).  Ett forum som kontinuerligt skulle kunna komma med reflektioner och följa 

elevgruppen både under skolstart men även under hela året och kommande övergångar kan vara 

elevhälsomötena (EHM) på skolan, om skolan vill utveckla sitt arbete med övergångsprocessen 

på djupet.  

 

Överlag har skolorna bra och fungerande rutiner för överlämningen och informationsflöde som 

vi efterfrågar. En grupp i överlämningen vi inte har tagit upp i vår studie är vårdnadshavarna. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv måste vi förhålla oss till att det inte bara är eleverna som 

skolas in i skolan utan också vårdnadshavare. Ett relationellt förhållningssätt och samtidigt 

professionellt bemötande är viktigt i mötet med familjer som har barn i behov av särskilt stöd. 

Oavsett hur mycket struktur, mallar och ramar som finns, är samarbetet till vårdnadshavarna av 

stor vikt för att skapa goda förutsättningar för varje enskild elev. 
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Bilaga 1 

En undersökning kring hur Du som lärare i 
förskoleklass upplever övergången från förskola till 

förskoleklass, samt övergången till årskurs 1 
Följande enkät syftar till att granska de båda övergångarna som sker i förskoleklass under ett år. Den 

är en del av vårt examensarbete, specialpedagogutbildningen Växjö universitet, och syftet med vårt 

arbete är att granska elevernas väg in i skolan utifrån planer, struktur och ramar. Du som svarar 

kommer vara anonym och inga enskilda svar kommer kopplas till Din skola.  Resultatet kommer 

presenteras som en del i arbetet, men kommunen kommer vara avidentifierad. 

1. Vilken skolform arbetar Du i? Markera alla som gäller. 

 Kommunal 

 Friskola 

2. Finns det skriftliga planer/dokument för övergången från förskola till förskoleklass på Din 

enhet? 
Markera alla som gäller. 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

3. Finns det skriftliga planer/dokument för övergången från förskoleklass till årskurs 1 på Din 

enhet? 

Markera alla som gäller. 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

4. Utgår upplägget/underlaget på övergången från skolverkets material (blankett) som rör 

övergångar? 

Markera alla som gäller.  

instämmer helt  instämmer 

i hög grad  instämmer i låg 

grad  instämmer inte alls 

5. Upplever Du att det saknas något i planerna för övergångar, och i så fall vad? 
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6 Genomförs övergångssamtal på Din enhet? Markera 

alla som gäller. 

 Ja från förskolan 

 Ja till årskurs 1 

 Ja både från förskolan och till årskurs 1 

 Nej 

7. Finns det en nedskriven plan kring hur samtalen ska utformas och när de ska äga rum? 

Markera alla som gäller. 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

8. Upplever Du att övergångssamtalen är viktiga för kommande arbete med en ny 

elevgrupp? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

9. Vilka samverkansformer är tydligast på Din skola? Markera alla som gäller. 

 Dokument/planer att följa 

 Överlämningssamtal 

 Besök mellan stadierna 

 Annat 

10. Anser Du att det Du får information om gällandes olika elever stämmer överens med vad 

Du vill få reda på? 
Markera alla som gäller. 

 Ja 

 Nej 

11. Vad hade Du velat få information kring under övergångssamtalen? 

  

  

I mycket låg grad I mycket hög grad 
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12 Vilket elevfokus läggs på övergångssamtalen? Du kan välja flera alternativ. Markera 

alla som gäller. 

 Lärandet/kunskap 

 Socialt  

Emotionellt  övrigt 

; ange vad 

13. Vilket fokus hade Du velat ha på övergångssamtalen? 

 

14. Talas det om elevernas entreprenörskap under samtalen? Markera endast en oval per rad. 

 

15. Ungefär hur många elever med åtgärdsprogram/särskilt stöd lyfts upp under 

övergångssamtalen? 

Markera alla som gäller. 

 0 

 1-2 

 3-4 

 5- 

16. Ungefär hur många elever med behov av extra stöd/extra anpassningar lyfts upp under 

övergångssamtalen? 
Markera alla som gäller. 

  

  

  

  

  

I låg 
utsträckning 

Till viss 
del 

Till stor 
del 

I hög 
utsträckning 

Förmåga att lösa problem 

Förmåga att tänka nytt 

Förmåga att planera sitt arbete 

Förmåga att ta ansvar 
Förmåga att samarbeta med 
andra 



   

  

39 

 

 0 

 1-2 

 3-4 

 5- 

17 Upplever Du att antalet elever med åtgärdsprogram, särskilt stöd och/eller extra 

anpassningar stämmer överens med hur många som behöver detsamma efter 

övergångarna också? 
Markera alla som gäller. 

 Ja det stämmer till stor del 

 Nej det är fler som behöver anpassningar efter övergången 

 Nej det är färre som behöver anpassningar efter övergången 

18. Upplever Du att Du är deltagande i skolans utvecklingsarbete inom samverkan 

och övergångar? 

Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 

 

19. På vilket sätt anser Du att övergångarna kan förbättras på Din skola? 

 

20. Tack för Din medverkan! Nedan kan Du lägga till synpunkter om det är något Du 
känner att Du vill lyfta som gäller övergångar till och från förskoleklass, som inte kommit 
fram under frågorna! 

 

 

Tillhandahålls av 

 

I låg grad I hög grad 

  

  

  

  

  

  


