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Uppsatsen är en kvalitativ studie. Syftet med studien var att undersöka hur 

förskollärares erfarenheter av övergångar används då övergången från förskolan till 

förskoleklass eller årskurs ett i grundsärskolan planeras för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien beskrev hur några förskollärares praktiska 

erfarenheter kom till uttryck vid planeringen och organiseringen av övergångar från 

förskolan till förskoleklass och årskurs ett i grundsärskolan. Datainsamlingen bestod 

av fokusgruppintervjuer. Vid fokusgruppintervjuerna delade informanterna med sig 

av sina didaktiska och praktiska erfarenheter av övergångssammanhang. 

Problemformuleringen handlar om hur förskollärares erfarenheter används då 

övergången planeras och organiseras från förskolan till förskoleklass och årskurs 1 i 

grundsärskolan, för elever med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ 

analys gjordes och resultatet visade att informanterna behövde mer kunskap 

generellt om intellektuell funktionsnedsättning. Resultaten visade att informanternas 

kunskap om varandras styrdokument behövde öka för att en bra samverkan skulle 

kunna utvecklas mellan de skolformer som informanterna arbetade inom. De 
förskollärare som deltog i studien behövde diskutera såväl ämnesdidaktik som allmän 

didaktik för att få mer inblick i varandras verksamheter. Exemplen i studien visade i 

riktningen att förskollärares praktiska erfarenheter och oreflekterade föreställningar 

om varandras uppdrag fick betydelse för elevernas välbefinnande och fortsatt 

kommande skolresultat. Studiens syfte var att bidra med mer kunskap som kan 

underlätta för samverkansaktörer, personal och ledning i förskola förskoleklass och 

grundsärskola. 

Nyckelord: didaktik, förskola, förskoleklass, övergångar, intellektuella 

funktionsnedsättningar, grundsärskolan 
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The study examined the benefit of knowledge and experience of pre-school teachers´, 

when children with learning disabilities approach school start, and the transition 

context is planned for children with special educational needs. The study concerned 

the transition from pre-school to primary school. The focus area highlighted how 

some pre-school teachers´practical experiences were beneficial in the planning and 
organization of the transition context. The data collection consisted of qualitative 

interviews. During the focus group interviews, the informants shared their practical 

experiences of transition. The problem formulation was about how transition is 

planned and organized from pre-school to pre-school class and year 1 in the primary 

school for children with learning disabilities, based on pre-school teachers’ 

experiences of the transition between school forms. The results of the study showed 

that more knowledge about learning disabilities generally is needed in pre-school. 

Knowledge needs to be deepened both from an intercultural perspective and 

knowledge of each others´ governing documents is needed in order for a good 

collaboration between different forms of schools. Pre-school teachers in the 

respective activities need to discuss both subject matter didactics and generic 

didactics for more insight in each others´ activities. The study showed that pre-school 

teachers´ practical experiences and unreflected beliefs about each others´ 

assignments were of importance for the wellbeing of children´s future school results. 
The purpose of the study was to contribute more knowledge that can facilitate 

collaborators, staff and management in pre-, primary and lower secondary school. 

Knowledge can be helpful when routines are to be developed for children`s transition 

between school forms in early school years for children with learning disabilities. 
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Förord 

Alla Resor har dolda destinationer, som resenären är omedveten om.  

Martin Buber. 

Att skriva en uppsats är en process som tar tid. Många hållplatser passeras under 

skrivandets gång när problemformuleringar och teoretiska perspektiv lägger sig till 

rätta i texten. Mer än en gång har jag blivit medveten om att varje uppsatsarbete är 

en process. För mig var det en utmaning att hitta en problemformulering som 

fångade det jag ville undersöka – nämligen informanternas praktiska erfarenheter av 

att organisera det didaktiska innehållet i övergången från förskolan till förskoleklass 

eller grundsärskola. Att få dela informanternas erfarenheter av 

övergångssammanhang, har varit en förmån. Jag vill rikta ett stort tack till de 

informanter som deltagit i studien och delat med sig av sina yrkeserfarenheter. Jag 

vill också tacka min handledare Margareta Sandström för en träffsäker handledning, 

som hjälpt mig hitta rätt i uppsatsarbetet. Sist men inte minst vill jag tacka min 

fantastiska man och dotter som ställt upp med support och hejarop på hemmaplan.   
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Inledning 

I förskolan har vi inte alltid kunskapen att sätta så mycket prägel på vem 

barnet är redan då, men det märks så tydligt nu för jag har ju femårsgruppen 

som ska gå över och man märker skillnaden. Och det som jag bryr mig, det 

är vad händer efter övergången och det slåss jag för och jag är ju bara den 

lilla pricken i alltihopa. Men jag har sett en skillnad från förra övergången 

för ett år sedan till denna övergången. Och då funderar jag på beror det på 

att det är skolplikt nu? (Sagt av en informant som deltog i studien.) 

Den här studien riktar intresset mot förskollärares och lärares erfarenheter av 

organiseringen av övergångsprocessen från förskolan till skolan. Mitt egna intresse 

för samverkan mellan olika skolformer har fördjupats under de senaste åren, då jag 

arbetat som förskollärare i grundsärskolans verksamhet. I augusti 2017 lade 

regeringen fram grundskoleutredningens förslag (2017) om skolplikt från sex års 

ålder. Förskoleklassen blir från och med höstterminen 2018 en obligatorisk skolform 
inom skolväsendet. Efter begäran ska ett barns vårdnadshavare kunna få skolplikten 

uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl. 1998 blev förskoleklassen en egen 

skolform och förskoleklassens uppdrag har varit att stimulera elevernas utveckling 

och lärande och förbereda dem för en fortsatt utbildning. Varje elev i förskoleklassen 

ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och verksamheten ska 

anpassas till varje elevs behov.  

Skolverket (2017) betonar i sin lägesbedömning att det är angeläget att skolorna 

utvecklar arbetet med övergångar i förskolan och skolan för elever i behov av särskilt 

stöd. Med ett extra fokus på anpassningar vid övergångar (Skolverket, 2017). Det 

behöver finnas väl fungerande rutiner i samband med övergångar mellan skolor och 

skolformer (Skolverket, 2017). Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) menar att de 

organisatoriska förutsättningarna för barns lärande är lite beforskat och att 

kunskapen om yngre barns skolgång är betydelsefull att beforska, för att barns 

utveckling inte ska stagnera. Herrlin, Frank och Ackesjö (2012) betonar vidare att 

lärare behöver få ökad kunskap om ramfaktorer, didaktiska frågor och den egna 

betydelsen för lärandet. Kanasén, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2017) menar att 

didaktiken är orienterad mot alla de metoder som används när undervisningen 

organiseras. Det innefattar också alla detaljer och ramfaktorer som bidrar med 

helhetsperspektiv på undervisningen. Vid övergången mellan olika skolformer 

innefattar det ur ett vidare begrepp alla de metoder, rutiner och strukturer som 

läraren använder sig av när man samverkar mellan skolformerna.  

Studiens syfte 
Studiens syfte är att beskriva och analysera några förskollärares uppfattning av hur 

deras praktiska yrkeserfarenheter användes, då övergången till förskoleklassen eller 

grundsärskolan planeras och organiseras för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Forskningsfrågor:  

1. Vilka erfarenheter beskriver några förskollärare att de har av intellektuella 

funktionsnedsättningar samt utredningsprocess för detta?   

2. Hur beskriver de skolstart skolformer och eventuella skillnader därvidlag?  
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3. Hur beskriver de (didaktisk) stöttning av eleverna innan, under och efter 

övergången från förskolan?  

4. Hur kan deras beskrivningar förstås mot bakgrund av Bronfenbrenners 

ekologiska teori om utveckling?  

5. Hur kan deras beskrivningar förstås mot bakgrund av ett didaktiskt perspektiv 
på övergångar? 

Nationella riktlinjer om barns övergångar 
Samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet fastställs i skollagen 

(Sverige, 1998) samt i läroplanerna. Förskolans (Skolverket, 2016), fritidshemmets 

och förskoleklassens läroplaner (Skolverket, 2017) innefattar avsnitt som lyfter fram 

övergångar och samverkan mellan skolformerna.  

Övergång och samverkan  

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 övergångarna 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 (Skolverket, 

2017) 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, 

skolan och fritidshemmet för att stödja barns utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv Inför övergångarna ska de berörda skolformerna och 

fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 

innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och 

progression i barns utveckling och lärande. Det ska även finnas 

samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras 

vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet (Skolverket, 2016) 

Progression vid samverkan kan handla om hur barns erfarenheter från förskolan tas 

tillvara, för att skapa möjlighet till fortsatt utveckling i förskoleklass eller 

grundsärskola. Grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar barns behov av 

anpassning och stöd vid övergång mellan skolformer. Skollagen (2010) fastslår 

samtidigt att barns bästa ska vara utgångspunkt för all utbildning. Barn ska alltid få 

möjlighet att uttrycka sina åsikter i de frågor som rör barnet utifrån barnets ålder och 

mognad. Vid övergångssammanhang betyder det att barnet behöver få uttrycka sina 

åsikter och funderingar som aktualiseras inför bytet till en ny skolform. Enligt 

allmänna råd (Skolverket, 2013) är grundsärskolans målgrupp de barn som inte 

bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning definieras som nedsättning i 

intelligensförmåga konstaterad under uppväxten (före 18 års ålder) och en samtidig 

nedsättning i adaptiv förmåga eller beteende. Alla beslut om mottagande i 

grundsärskolan behöver motiveras. Av motiveringen bör det framgå vilka faktorer 

som vägs in i den sammanlagda bedömningen av elevens förmåga att nå 

kunskapsmålen. Vårdnadshavarens medgivande är en förutsättning för mottagande i 

grundsärskolan.  
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Centrala begrepp 
Två centrala begrepp i studien var barns övergångar och intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Övergångar 
I studien gavs uttrycket övergångar en bred betydelse. Övergångar omfattar ett byte 

av lärmiljön, förflyttning mellan lärmiljöer och ur ett längre perspektiv att finna sig 

till rätta i den nya lärmiljön. Sandström, Axelsson och Lundqvist (2017) menar att 

övergångar kan handla om en separation från en lärmiljö. Det kan även handla om 

förflyttning mellan lärmiljöer. Övergångar handlar även om hur man finner sig till 

rätta i en ny lärmiljö. Övergångar kan förstås som mesosystem. Begreppet är hämtat 

från den bioekologiska utvecklingsmodellen (Bronfenbrenner, The ecology of human 

development : experiments by nature and design, 1996). Mesosystemet kan handla 

om samarbetet mellan mikrosystem till exempel förskola, förskoleklass och 

hemmiljö. Samarbete kan enligt Sandström et al. (2017) förstås som samarbete med 
hemmet som involverar föräldrarnas erfarenheter och förberedelse för övergången 

från förskola till förskoleklass eller grundsärskolan. Sandström et al. (2017) 

framhåller att samarbete mellan systemen i sin tur påverkar barns sociala, 

emotionella, intellektuella och moraliska utveckling. Jacobsson och Lundgren (2013) 

betonar att kommunikation, relationer och samverkan är bärande begrepp för att det 

ska ske ett samspel mellan de olika miljöerna. Miljöerna hänger samman i en helhet 

och påverkan sker åt olika håll inom systemet (Jakobsson & Lundgren, 2013). Jag 

menar i likhet med Jacobsson och Lundgren (2013) att samverkan inom skolan är 

nödvändig för att pedagogiska arbetsformer ska utvecklas för samverkan inom 

elevhälsan. Det är betydelsefullt att öka kunskapen om hur samarbetet mellan olika 

system påverkar barns sociala och emotionella utveckling i samband med övergången 

mellan olika skolformer. Jag menar vidare att lärarens didaktiska kunskaper och 

relationella kompetens är betydelsefullt då långsiktiga strategier för samverkan 

mellan hemmet och skolan ska planeras under elevens fortsatta skolgång (Sandén & 

Wikman, 2017). 

Intellektuell funktionsnedsättning  
Utvecklingsstörning definieras som en nedsättning i intelligensförmåga konstaterad 

under uppväxten (före 18 års ålder) och en nedsättning i adaptiv förmåga eller 
beteende. Kriterierna för att definiera utvecklingsstörning återfinns i flera 

diagnostiska klassifikationssystem bland annat DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Szönyi (2005) menar att klassificeringarna av utvecklingsstörning 

bygger på att samspelet mellan individers egenskaper och miljöns betydelse avgör 

vem som får diagnosen utvecklingsstörning. Rydeman (2015) beskriver att personer 

med utvecklingsstörning har varierande svårigheter med att bearbeta och använda 

kunskap. Utvecklingsstörning delas in i lindrig, medelsvår/måttlig, grav eller svår 

utvecklingsstörning. Rydeman (2015) menar att det är att vanligt att man använder 

Kylens modell ”en helhetssyn på människan” när man beskriver vilka faktorer som 

beaktas för att få en helhetsbild över vad diagnosen medför. Kylen menar att det är 

viktigt och belysa barns sociala miljö, barns fysiska miljö, barns biologiska miljö och 

barnets psykologiska miljö. 
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Samtidigt skildrar inte klassificeringsmanualerna fullt ut vad de innebär att leva med 

utvecklingsstörning. De sammanlagda kognitiva och adaptiva faktorerna vägs också 

in i en utredning.  Sandström et al (2017) framhåller att vardagsfungerandet har 

betydelse i barnets olika lärmiljöer ur ett bioekologiskt perspektiv. Mesosystem kan 

handla om samarbete mellan förskola, förskoleklass och hemmiljö. Samarbetet 
mellan systemen påverkar i sin tur barns sociala, emotionella och intellektuella 

utveckling. Jag menar i likhet med Sandström et al. (2017) att utifrån ett 

bioekologiskt perspektiv är det betydelsefullt att det finns en samverkan mellan 

barnens mikromiljöer. För att det ska skapas progression i barnets utveckling 

behöver det finnas ett utbyte om barns lärande och utveckling mellan hemmet och 

förskolan eller skolan.  

Szönyi (2005) menar att de flesta vuxna som lever med utvecklingsstörning föredrar 

termen intellektuell funktionsnedsättning. I likhet med Szönyi (2005) menar jag att 

det är betydelsefullt att använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning istället 

för utvecklingsstörning. Jag valde att använda termen intellektuell 

funktionsnedsättning i uppsatsen, men vid datainsamlingen använde jag termen 

utvecklingsstörning, för att förenkla för informanterna som deltog i studien. Jag 

menar i likhet med Szönyi (2005) att den standardiserande bilden av diagnosen 

utvecklingsstörning behöver kompletteras med en beskrivning av vad 
utvecklingsstörning innebär i vardagssammanhang. Utvecklingsstörning som diagnos 

behöver belysas från både en medicinsk modell och en social modell för att man ska 

få en bredare bild av vilka svårigheter diagnosen innebär i vardagen.  

Tidigare forskning 
Varje höst börjar en stor andel elever förskoleklass. Siffror från Skolverket (2017) 

visar på att omkring etthundratiotusen elever gick i förskoleklass 2016. Ackesjö 

(2015) och Lago (2014) beskriver med att en vanlig reguljär väg är flytta från 

förskolan till förskoleklass eller fritidshem. Men alla barn följer inte den ordinarie 

vägen utan har istället en annorlunda väg. Barn som är i behov av omfattande 

insatser kan gå ett extra år i förskolan, och sedan börja årskurs ett i grundsärskolan. 

Övergången mellan skolformerna innebär att många saker förändras för barnen. 
Sandström et al. (2017) menar att under en övergångsprocess ska barn både finna sig 

tillrätta i en ny lärmiljö och bekanta sig med en ny lärare. Ackesjö (2016) menar att 

det tar olika lång tid för eleverna att lära sig hitta i skolans lokaler. Hon menar att det 

är individuellt hur barn upplever övergången från förskolan till skolan. Ackesjö 

(2016) menar att internationell forskning om övergångar ofta utgår från 

Bronfenbrenners ekologiska modell. Med utgångspunkt från Bronfenbrenners (1996) 

ekologiska modell går det studera hur olika biologiska, kulturella, sociala och 

psykologiska faktorer påverkar barns anpassning till skolan (Ackesjö, 2016, s. 51). 

Kallberg (2017) menar att inför övergångarna mellan olika skolformer är det viktigt 

att lärare också delar med sig av erfarenheter som rör elevernas sociala kompetens, 

eller om didaktiska metoder som förskollärarna använt sig av i förskolan. 

Anpassningssvårigheter under övergångsprocessen till en ny skolform, visar sig ofta 

som extrovert eller introvert beteende hos eleverna i samband med övergången. 

Lärare behöver då kunskap om hur de kan stötta eleverna med hjälp av sin egen 
relationskompetens. Relationskompetens handlar om förskollärares yttre relationer 
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och samarbete med hemmet. Men relationskompetens handlar också om de sociala 

relationer som läraren formar tillsammans med eleverna i klassrummet. Enligt 

informanterna som deltagit i studien hade barnen ibland eget bildstöd eller egna 

strategier som skapade trygghet i förskolegruppen. Liknande exempel på 

trygghetsstärkande strategier menade informanterna var viktigt att skapa plats för i 
den dokumentation som de lämnade över till mottagande skolform. 

Dokumentationen som lämnas över till mottagande skolform ska enligt förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) beskriva barns utveckling och lärande i förskolan. 

Kallberg (2017) menar att den sociala miljön och lärares sociala och didaktiska 

kompetenser behöver få plats i dokumentationen och erfarenhetsutbytet mellan 

samverkande lärare. Alatalo, Meier och Frank (2014) beskriver att olika 

övergångsaktiviteter kan göra övergångarna mellan lärmiljöerna mjukare.  

Övergångsprocessen – i relation till intellektuell funktionsnedsättning 
Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning kan i augusti det år de fyller sex 

år, börja i förskoleklass, men de kan också gå kvar ett år extra i förskolan om 

vårdnadshavaren begärt uppskjuten skolplikt. De kan då bli mottagna som sju - 
åringar i grundsärskolan. Grundsärskolan riktar sig till elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som inte förväntas uppnå grundskolans kunskapsmål. Lillvist 

och Wilder (2017) menar att grundsärskolan kan vara organiserad på olika sätt. 

Ibland är grundsärskoleklasserna fysiskt integrerade i grundskolans lokaler. För att 

bli mottagen i grundsärskolan krävs en utredning som består av fyra bedömningar: 

en medicinsk bedömning, en social bedömning, en psykologisk bedömning och en 

pedagogisk bedömning (2013). Lillvist och Wilder (2017) menar att 

samverkansprocessen inför övergången till skolstart blir extra viktig för 

vårdnadshavare till barn med intellektuella funktionsnedsättningar, då de ofta har 

kontakt med många professionella. Luttropp (2011) menar att många barn med 

intellektuella funktionsnedsättningar fungerar relativt åldersadvekat under 

förskoleåren men när skolstarten närmar sig synliggörs skillnaderna i läs - och skriv 

utvecklingen. Luttropp (2011) framhåller i sin forskning att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning oftast finner sig väl tillrätta i förskolans verksamhet och är väl 
inkluderade vid gemensamma aktiviteter, däremot är det svårare med ostrukturerade 

aktiviteter. Luttropp (ibid) menar att en medveten satsning på delaktighet från 

förskollärarna ökar barns delaktighet. Lillvist och Wilder (2017) menar att samverkan 
mellan lärare i barns mikromiljöer ökar barns möjlighet till utveckling och lärande i 

den mottagande skolformen. Barn lever sitt vardagsliv i olika mikromiljöer som till 

exempel hemmet, förskolan och skolan. Alla relationer och rutiner som finns i de 

olika mikromiljöerna har betydelse för barnets utveckling och lärande. För att barnet 

ska få progression i sin utveckling och sitt lärande behöver personer som finns i 

barnets nätverk dela med sig av sina olika kompetenser. Utifrån ett livsperspektiv är 

alla aktörer viktiga parter i samverkan inför skolstarten då de har med sig olika 

kunskaper om barnets utveckling och lärande in i samverkan. Lillvist och Wilder 

(2017) framhåller också att förskolan och skolan under de senaste åren fått ett 

förtydligande uppdrag att arbeta för att skapa kontinuitet och likvärdighet vid 

övergångarna (Skolverket, 2017) och (Skolverket, 2016).  
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 Forskning om familjen – i relation till intellektuell funktionsnedsättning 
Olsson, Flygare och Roll-Pettersson (2012) framhåller att nationell och internationell 

forskning beskriver föräldraskapet till barn med funktionsnedsättning som krävande. 
Föräldrar till barn med intellektuell funktionsnedsättning löper en högre risk än 

andra föräldrar att utsättas för stress, depressioner och känslor av att inte klara av 

det dagliga familjelivet. Olsson et al. (2012) menar att barn med 

funktionsnedsättning är mer beroende av familjen och personliga assistenter än 

andra barn. Olsson et al. (2012) menar att samhällets stödsystem kan påverka dessa 

barns förutsättningar för utveckling och lärande. Tillgången till personliga assistenter 

eller kommunikationsträning är exempel på sådant som kan påverkas av beslut och 

normer på övergripande samhällelig nivå och som sedan får effekter på enskilda barn 

och deras familjer. Axelssons, Imms och Wilders (2014) forskningsresultat påvisar att 

känslan av tillhörighet och sammanhang är viktig. För att barn med intellektuell 
funktionsnedsättning ska få större delaktighet i familjens aktiviteter. Människor i 

hemmets omgivning behöver tillrättalägga miljön genom samverkan för att kunna 

skapa strategier, som kan ge dessa barn en bättre livskvalité. Goda kunskaper om 

barnet och en positiv inställning till samverkan, menar de är viktiga förutsättningar 

för en lyckad samverkan i barnets livskontext. Människor som finns i ett barnets 

nätverk kan uppfatta barnets utveckling och lärande på olika sätt. Men när 

personerna får mötas i samverkan och dela sina erfarenheter, så kan det skapas en 

helhet runt barnets livskontext. Gemensamma erfarenheter kan användas för att 

skapa en lärandemiljö som ger barnet mer delaktighet under övergången (ibid). 

Lillvist och Wilder (2017) menar att samverkan mellan familjen och skolan blir extra 

intensiv inför skolstarten samtidigt som många utredningar aktualiseras inför 

skolstarten. Sandström et al (2017) menar att föräldrar kan oroa sig vid övergången 

och skolstarten, för om barnet är tillräckligt moget för skolsituationen och för barnets 

kamrat- och lärarrelationer.  

Internationell forskning påvisar liknande resultat. Cocks (2010) fann i sin forskning 

att barn med intellektuell funktionsnedsättning är mer beroende av familjen. Behovet 

av omsorg från samhället och graden på funktionsnedsättningen påverkar barnet och 

familjens livsvillkor. Dunst, Trivette och W.Hamby (2007) påvisar i sina  

forskningsresultat att både proximala och distala faktorer påverkar familjernas 

livsvillkor. Graden av svårigheter påverkar hur beroende ett barn blir av 

omgivningen, samt vilka relationer som utvecklas i familjens nätverk. Nakken och 

Vlaskamp (2002) påvisar att tron på individernas förutsättning och fungerande 

kommunikation till omgivningen är viktig för att man ska kunna skapa förebyggande 

samhällsinsatser som deltagande i daglig verksamhet. I Storbritannien har försök 

gjorts med att introducera ett samhällsstöd som ger möjlighet till personlig assistent. 

Övergången från förskola till förskoleklass eller grundsärskola 
Ackesjö, Alatalo, Frank och Meier (2014) har forskat om övergången från förskola till 

skola. De framhåller betydelsen av en mjuk och smidig övergångsprocess, för att 

barnen ska uppleva trygghet under övergångsprocessen. Lago (2014) påvisar i sin 

forskning att lärarens presentation av rutiner och aktiviteter styr barnens 

förväntningar och möjlighet att agera inom verksamheten. Organiseringen av 
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undervisningen och lärarens förmåga att forma relationer menar Lago (2014) 

påverkar barnens upplevelse av övergången.   

Lillvist och Wilder (2017) fann i sin forskning att övergången utformas på samma sätt 

för alla barn, med stort fokus på aktiviteterna vid skolstart. När speciallärare och 

förskollärare samverkar med föräldrarna inför skolstart läggs stort fokus på att 
samtala om barnets utveckling och lärande. Barnets välbefinnande, livsstil och hälsa 

får inte lika stort utrymme. Lillvist och Wilder (ibid) menar att föräldrar oftast har en 

stor och unik kunskap om barnets livssituation, utveckling och lärande och att den 

kommer i skymundan vid överlämningen inför skolstarten. Wilder och Lillvist (2017) 

menar att ur ett bioekologiskt perspektiv är den sociala och relationella kompetensen 

hos lärarna viktig då övergångsaktiviteterna inför skolstart planeras. På mesonivå är 

det viktigt att skapa progression mellan det eleven lämnat och den nya skolformen 

(Lillvist & Wilder, 2017). De närmiljöer som finns runt ett barn kan beskrivas som 

mikromiljöer. När närmiljöerna interagerar med varandra kan man beskriva det som 

Mesonivå (ibid).  

Internationell forskning om övergångar betonar att det är viktigt att barn får 

möjligheter att utveckla relationer innan skolstarten. Hogsnes och Moser (2014) 

påvisar i sina forskningsresultat att det är viktigt att barn får möjlighet att utveckla 

relationer före skolstart. Social kontinuitet är viktigt för barn- och vuxenrelationerna 
och det är viktigt att det finns kända pedagoger med som kan skapa trygghet för 

barnen i samband med övergångsprocessen. Det är också betydelsefullt att 

förskoleklasslärarna eller lärarna möter barnet före övergången vid samtalen inför 

skolstart eller vid besöken på förskolan (Hogsnes & Moser, 2014). Hogsnes och 

Moser (ibid) menar vidare att det är viktigt att skolan tillför barnet nya kunskaper, så 

att det kan ske en progression i lärandet för barnet. Dunlop och Fabian (2007) menar 

att relationer, undervisningsmetoder, utrymme och tid är viktiga för att det ska bli en 

bra övergång när barn börjar skolan. Dunlop och Fabian (2007) menar att barn 

generellt sett går igenom fler förändringar och övergångar idag under sin uppväxt, än 

vad barn gjort tidigare, men de kan upplevas olika av olika barn. Peters (2018) fann i 

sin forskning att övergången till skolan, för med sig viktiga konsekvenser för deras 

fortsatta lärande under skolåren.  

Forskning om Förskoleklassen 
Sandberg (2012) menar att internationellt sker skolstarten när barnet är runt sex år. 

Många länder har en utformning som påminner om den svenska undervisningen. 

Undervisningen utgår vanligtvis från lek och skapande. En skillnad mellan den 

svenska förskoleklassen och de internationella formella skolorna menar Sandberg 

(2012) är att förskoleklassen inte har uppnåendemål och att det är förskollärare som 

arbetar i förskoleklassen. Sandberg (2012) menar också att förskoleklassens 

organisation och struktur består av både förskolans värden och pedagogik. Samtidigt 

som den även präglas av skolans tradition och struktur.  Hon menar att 

förskoleklassen kan ses som en bro mellan verksamheterna. Ackesjö och Persson 

(2016) menar att förskoleklassen teoretiskt kan beskrivas som ett gränsland mellan 

förskola och skola. Vilket innebär att relationerna till barnen blir en kärna i 

undervisningen i förskoleklass. Förskoleklassen präglas av att den är både 
tillvaroorienterad och framtidsorienterad, och det präglar förskoleklassens 
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undervisning. Förskoleklassen i nuvarande form är ett svenskt koncept, och skiljer sig 

från våra grannländer främst för att vi inte har uppnående mål och vi har utbildade 

förskollärare som undervisar i förskoleklassen. Även om skolformerna och innehållet 

i läroplanerna skiljer sig åt mellan de nordiska länderna, så finns det likheter mellan 

länderna. Ackesjö (2016) menar att en likhet mellan de nordiska grannländerna är att 
undervisningen i förskoleklassen och första klass innehåller inslag av lek och 

skapande verksamhet. En annan likhet är att undervisningen i förskolan har en 

barncentrering. Einarsdottir (2010) forskningsresultat visar att barn i första klass i 

grundskolan på Island, upplevde matematik och läsning som svåra ämnen. Leken var 

viktig för eleverna och de upplevde att de hade begränsade eller få möjligheter till 

inflytande över skolplanen och undervisningen.  

Brostrøm (2003) som tidigt forskade om övergångar, framhåller att det är viktigt att 

det finns en samstämmighet mellan dagis och dagisklasspedagogik. En slutsats som 

han drog av sin forskning är att det är betydelsefullt att skapa en gemensam 

förståelse för de förutsättningar och intressen som barnet har med sig vid övergången 

till skolan. Brostrøm (2003) menar att förskollärare behöver ta barnets perspektiv 

och ta med deras erfarenheter i utformningen av undervisning. Lillemyr, Søbstad, 

Marder och Flowerday (2011) menar att lek och spel har en stor betydelse för 

barnsutveckling och lärande i förskoleklass. Greve och Løndal (2012) påvisar i sina 
forskningsresultat att det är viktigt att låta barn får egna erfarenheter av att vara 

subjekt och erfara egna upplevelser av vad de lär sig genom leken. Greve och Løndal 

(2012) menar att det är viktig och bevara leken som en del av undervisningen i 

förskolan och skolan, när kraven ökar på uppnående resultat och mer målstyrd 

undervisning redan under förskoleåldern. Greve och Løndal framhåller att 

kartläggning av läsinlärning och formella tester är viktiga, men menar samtidigt att 

det finns en risk, att förebyggande insatser som kan stödja socialt samspel uteblir. 

Greve och Løndal (2012) betonar att förskollärare behöver stödja det sociala 

samspelet för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna utveckla sitt sociala samspel 

med omgivningen. Inom den internationella forskningen återfinns Niesels och 

Griebels (2005) forskning i Tyskland. De menar att de barn som växer upp idag 

utsätts för mer uppbrott och personliga kriser än vad tidigare generationer gjort. Ett 

rörligare samhälle leder till att fler människor flyttar mellan olika länder. Niesel och 

Griebel (ibid) framhåller att ett mer rörligt samhälle, medför en annorlunda 

livskontext för barn idag, än för tidigare generationer. Niesel och Griebel (ibid) 

framhåller i sina forskningsresultat att det är viktigt att skolan organiserar 
övergångsarbetet, på ett sådant sätt, så de tar vara på familjens och barnens 

erfarenheter vid organiseringen av övergångsarbetet. Stabila och känslomässigt 

trygga relationer kan intensifiera skyddsfaktorer inom ett familjesystem. Lärare i 

skolan, släktningar eller vänner till barnet kan vara ett stöd i deras utveckling och 

lärande. Nisel och Griebel (ibid) menar att det är individuellt hur barn upplever 

övergångar. De menar att det är betydelsefullt att ta vara på de erfarenheter som 

fungerar för barnet, när man organiserar undervisningen i den nya miljön.  

Corsaco och Molinari (2008) påvisar, i sina forskningsresultat, italienska 

erfarenheter av övergångar från preeschool to Elementary school. Corsaco och 

Molinari (ibid) framhåller att övergångar är en kritisk period för alla barn och att de 

upplevs på olika sätt av olika barn. I Italien börjar barnet Elementary school när den 
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är sex år. Undervisningen innehåller engelska och musik. Lek, skapande och 

gemensamma aktiviteter är viktiga inslag i undervisningen på Elementary school. 

Barn med särskilda behov har möjligt att gå integrerat i den reguljära 

undervisningen. Corsaco och Molinaro (ibid) beskriver att Italien prioriterat att det 

ska finnas utbildade lärare i de klasser där det finns elever som har särskilda behov. 
De menar vidare att viktiga förebyggande insatser är: längre skoltid för elever med 

särskilda behov, fri skolgång och tre mål mat om dagen. Dockett, Perry och Kearny 

(2011) påvisar i sina forskningsresultat från Australien att övergångar är en 

omställning för alla inblandade. Tiden innan barnen kommit på plats i integrerad 

klass eller fått plats i specialskola, påverkar alla barn. Det är en omställning för hela 

familjen att barnet blir en elev i skolan. Omställningsprocessen påverkar alla de 

personer som finns nära barnet. Dockett et al (2011) menar att samverkan är viktigt 

som förebyggande insats. Relationerna mellan skola och föräldrar är betydelsefulla 

för att föräldrarna ska motiveras att bekosta en utbildning åt sina barn. Peters (2018) 

påvisar i forskningsresultat från Nya Zeeland att en viktig faktor för att skapa 

skolframgång är engagemanget hos lärarna. Peters (2018) framhåller vidare att 

ömsesidiga relationer till de vuxna som finns i barnets nätverk är viktiga 

socioekonomiska förebyggande insatser vid övergångar mellan skolformerna.  

Mayfield (2003) påvisar i sin forskning att det är betydelsefullt med en kontinuitet 
mellan läroplanerna i de olika skolformerna. Hon menar att det är centralt att lärare i 

olika skolformer har kunskap om varandras läroplaner. Kunskapen om varandras 

läroplaner är betydelsefull för progressionen av barnets lärande och utveckling. Det 

är också viktigt menar att skolformerna har kunskap om varandras 

undervisningsmetoder. För att det ska skapas sammanhang mellan skolformerna. 

Sandberg (2012) menar att faktorer som forskningen ringar in som betydelsefulla för 

övergångar är aktivt lärande och samverkan mellan pedagogerna. Det bidrar till en 

likvärdighet vid övergångar.  

Teoretisk inramning 

Utvecklingsekologi 
Studien har en utvecklingsekologisk teoretisk tolkningsram. Utvecklingsekologin 

betonar samspelet mellan miljön och individen. Utgångspunkten är att barn 

konstruerar sin verklighet i samspel med den omgivande miljön. Bronfenbrenners 

(1996) klassiska utvecklingsekologiska miljömodell visar att barns utveckling 

påverkas av en hierarkisk sammansättning av strukturer som utgör ett nätverk av 

olika system runt ett barn. Sandström et al. (2017) beskriver att den bioekologiska 

och utvecklingsekologiska teorin innefattar välkända begrepp som biosystem och 

mikrosystem. Den innefattar också mesosystem (som till exempel samverkan mellan 

mikromiljöer och övergångar). Vidare ingår exosystem (till exempel kommunala 

resurser), makrosystem (regelverk och styrdokument). Teorin innefattar också 

kronosystem (tid). Systemen kan vara proximala eller distanserande i relation till 

barnen. Jakobsson och Lundgren (2013) menar att delaktighet uppstår i mötet 

mellan individen och närmiljön. Närmiljön kan vara klassrummet eller 

förskoleklassen (1996) Det beskrivs också som proximala processer. Pramling, 

Sheridan och Samuelsson (2009) beskriver det som att de olika systemen samverkar 
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med varandra. Tillsammans bildar de olika systemen den värld där barn lär, 

utvecklas och påverkar eller påverkas av andra.  

Utvecklingsekologi från ett vardagsperspektiv 
Pramling, Sheridan och Samuelsson (2009) beskriver hur föräldrarnas arbetsliv och 

yrkeserfarenheter påverkar förskolan. Makrosystem som ideologiska, juridiska eller 

politiska värderingar påverkar de yttre ramarna för övergången. Systemnivåerna 

påverkar varandra och interagerar med varandra då övergången planeras och 

organiseras (Sandström, Axelsson, & Lundqvist, 2017). Norling (2015) beskriver att 

förskolan, beskriven från ett bioekologiskt perspektiv, kan utgöra ett mikrosystem för 

de som befinner sig inom förskolans kontext och sammanhang. Norling (ibid) menar 

att personalens förhållningssätt påverkas av de olika bioekologiska systemen mikro, 

meso, exo och makro. Utbildning, kompetensutveckling och kunskaper om 

funktionshinder påverkar personalens möjlighet att utforma lärmiljöer för barn med 

intellektuella funktionshinder (makrosystem). Sheridan, Pramling Samulesson och 

Johansson (2009) menar att inom ekologiska system kan policyförlopp beskrivas 

som transformationsprocesser. Inom transformationsprocesserna finns olika aktörer 
som tolkar, förstår och implementerar idéerna till praktik i till exempel förskola eller 

skola. De menar vidare (ibid) att på ett sådant sätt får, diskurser, föreställningar och 

synsätt på vad som räknas för relevant kunskap för barn att utveckla, fäste i 

förskolans och skolans verksamheter. Förskollärares olika erfarenheter får ur de olika 

bioekologiska systemen betydelse för hur vi resonerar om utbildningsvägar, 

övergångar mellan skolformer och utbildningsmiljöer.  

Didaktik och utbildningsvetenskap 
Masteruppsatsen är ett examensarbete i didaktik och utbildningsvetenskap. Didaktik 

som forskningsområde berör undervisningsprocesser och alla de faktorer och 

processer som omgärdar en undervisningsprocess. Den didaktiska inramningen i 

teoriavsnittet belyser hur allmändidaktiken bidrar till ett helhetsperspektiv på 

övergångar. Kanasén, Hansén, Sjöberg och Kroksmark (2017) menar att didaktiken 

är orienterad mot alla de metoder som används när undervisningen ska organiseras. 

Alla detaljer och ramfaktorer bidrar till ett helhetsperspektiv på undervisning. 

Sanden och Wikman (2017) menar att arbetsro, samarbete med hemmet och lärares 

sociala och relationella kompetens ökar möjligheterna för eleverna att nå goda 

skolresultat. Nybro och Larsson (2014) menar att förskollärares vardag präglas av att 

den i stor utsträckning är handlingsorienterad. Lärare planerar och genomför 

undervisningen, men de måste alltid kunna anpassa den till den situation som 
uppstår i stunden. Denna förmåga att växla mellan praktisk erfarenhet och didaktisk 

kunskap kallar Nybro och Larsson (2014) för didaktisk intuition. Didaktisk intuition 

innefattar hur lärare praktiserar mål som inte alltid synliggörs som en enskild del i 

undervisningen. En verksam lärare behöver behärska förmågan att växla mellan 

praktisk erfarenhet och didaktisk kunskap. Bengtsson (1997) menar att den praktiska 

didaktiken kan delas upp i två olika områden som kan kallas lärardidaktik eller 

vardagsdidaktik. Vardagsdidaktiken handlar om den erfarenhet lärare använder sig 

av i vardagen. Jank och Meyer (1997) menar att erfarna lärare har didaktiska 

färdigheter med sig i grunden som påverkar hur den egna praktiska erfarenheten 

utvecklas i yrkesrollen. Men då lärare reflekterar över sina subjektiva teorier och 

föreställningar om lärande, får de en effektivare undervisningspraktik. Därför 



16 

 

behöver lärare reflektera över vilka didaktiska koncept som ligger till grund för de 

rutiner, strukturer och metoder man använder i undervisningen, även då det handlar 

om rutiner eller metoder som man använder sig av mer omedvetet i vardagen (Jank & 

Meyer, 1997). Vid övergångssammanhang kan det till exempel vara att man använder 

samma aktivitet från år till år, utan att vara reflekterade och diskuterade i arbetslaget. 
Shedrian, Pramling, Samuelsson och Johansson (2009) beskriver det som att subjekt 

och värld är sammanflätande med varandra. Utifrån ett interaktionistiskt synsätt 

utvecklas och formas lärandet i förskoleklass genom det komplexa samspel som 

lärare och barn befinner sig inom. 

Undervisning 
Lärare i förskoleklass behöver kunna växla mellan didaktisk intution och målstyrd 

undervisning, då eleverna har olika erfarenheter med sig till skolan och uppfattar 

undervisningen på olika sätt. Den didaktiska triangeln belyser relationen mellan 

lärare, elev och lärostoff som viktiga hörnstenar i undervisningen. Lindström och 

Pennlert (2013) menar att undervisning och lärande alltid sker i ett socialt 

sammanhang. Lärare arbetar ständigt med andra människor och behöver kunna 
skapa goda relationer till eleven, mellan elever och till andra människor. Lindström 

och Pennlert (2013) menar att elever behöver bli sedda, bekräftade och att de behöver 

få känna sig som en del av den grupp eller de sammanhang de tillhör. Lärares 

ledarskap kräver att de har en social kompetens som innefattar både teoretiska och 

praktiska kunskaper. Utifrån begreppet ”övergång” innebär det att läraren behöver 

reflektera över vilka rutiner, metoder eller struktur, som läraren använder för att 

skapa balans mellan socialt samspel och ämnesundervisning. Kallberg (2017, ss. 43-

55) påvisar i sina forskningsresultat att relationerna mellan elever och lärare är 

betydelsefullt för att det ska utvecklas gemensamma strategier vid övergångs 

sammanhang. Hur lärare samverkar mellan skolformerna får betydelse både för 

elevernas välbefinnande och för elevernas skolresultat. Inför övergångssammanhang 

medför det att lärare behöver göra medvetna didaktiska val. De didaktiska 

strukturerna påverkar vilka möjligheter eleverna upplever i den nya skolmiljön. 

Lärarna behöver samtidigt förhålla sig till kunskapen om hur det bioekologiska 
systemet påverkar övergångs sammanhang då olika skolformer ska samverka inför 

skolstarten. Utifrån ett interaktionistiskt synsätt utvecklas och formas lärandet i nära 

relation till elevens skolvardag, undervisningen i klassrumsmiljö är ständigt påverkad 
av elevernas livsvärld. Förskollärares olika erfarenheter får betydelse för hur vi 

resonerar om utbildningsvägar. Det påverkar även hur lärare utformar didaktiska val 

och aktiviteter inför övergångssammanhangen.  

Metod och forskningsstrategi 
Jag valde att använda mig av en kvalitativ ansats då jag designade studien. Studiens 

syfte hade en beskrivande förståelse inriktning. Jag ville beskriva och analysera några 

förskollärares uppfattningar av hur deras praktiska yrkeserfarenheter användes, då 

övergången planerades och organiserades för elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Bryman (2011) framhåller att kvalitativa studier är ett 

paraplyberepp, som återger olika sorters design på forskningsstudier och uppsatser. 

Lindholm (2007) menar att hermeneutik är en bra metod då man vill undersöka hur 

kulturer, samhällen, skeenden, händelser, eller hur sakförhållanden gestaltar sig. Den 
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hermeneutiska cirkeln handlar om hur tolkningen av olika delar och helheten 

samspelar. Utifrån förförståelsen formas till exempel en problemformuleringen i en 

studie, gradvis växer ny kunskap fram i en spiral. På ett liknande sätt har studiens 

design, metoder, teorival formats under arbetets gång och vuxit fram utifrån min 

tolkning och förförståelse av forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna växte fram 
under arbetets gång, då jag läste den forskning som presenteras i studien. Jag hade 

kunnat använda enskilda kvalitativa intervjuer, men valde fokusgrupper för att kunna 

beskriva några förskollärares gemensamma och egna erfarenheter av arbete med 

övergångssammanhang. Larsson (2005) menar att ordet kvalitativ härstammar från 

latinets ”quiltas” och betyder beskaffenhet, egenhet och sort. Kvalitativ metod kan 

beskrivas som systematisk kunskap om hur man går tillväga för att gestalta hur något 

eller beskriva hur något upplevs. När man vill undersöka en grupps erfarenheter av 

ett fenomen inom kvalitativ forskning, är det vanligt att man använder sig av 

fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. Libeck (2010) menar att 

fokusgrupperna vinner mark inom den samhällsvetenskapliga forskningen och 

används i många olika sammanhang. Den passar bra som metod när man vill 

beskriva hur något upplevs inom en viss kulturell kontext, och kan användas när man 

vill beskriva erfarenheterna av ett gemensamt ämne eller fenomen.   

Urval  
Urvalet var en kombination av ett strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval. Via 

internet skickades missivbrev om förfrågningar om deltagande i studien. 

Förskolecheferna valde vilka informanter som skulle delta i fokusgruppsintervjun. En 

av informanterna kontaktades via e-post med missivbrev med förfrågan om 

deltagande i studien. Hen kontaktade i sin tur ytterligare informanter, och missivbrev 

skickades ut till informanterna om deltagande i studien. Alla informanter valdes 

utifrån att de har erfarenhet av planering och organisering av övergångar mellan 

förskolan och förskoleklass, samt årskurs ett i grundsärskolan. Åtta informanter 

deltog i fokusgruppsamtalen.  

Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen bestod av fokusgruppsintervjuer. Bryman (2011) framhåller att de 

flesta som använder sig av fokusgrupper arbetar med forskningsfrågor som kan 

placeras inom den kvalitativa forskningen. Wibeck (2010) menar att 

fokusgruppsintervjuer är en bra metod, när frågor som rör olikheter ska förstås, 

eftersom de kan upplevas olika av olika människor. Fokusgrupper kan användas om 

man vill få fram mer erfarenheter av ett gemensamt fenomen. Individuella intervjuer 

kan till exempel bara ge en informants upplevelse av en erfarenhet – men deltagandet 

i fokusgrupper kan leda till att informanterna får inlevelse i varandras erfarenheter av 

ett fenomen. I den här studien valdes informanterna utifrån att de hade relevant 

kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och övergångssammanhang för 

berörd elevgrupp (Bryman, 2011, s. 435). Kroksmark (2014) menar att fokusgrupper 

kan vara en användbar metod då man vill intervjua en yrkesgrupps erfarenheter av 

ett fenomen. För att det skulle bli enklare att skapa en struktur över de teman som 

växte fram under datainsamlingen fick fokusgruppssessionerna en strukturerad form 

vid planering av datainsamlingen. En intervjuguide (Bilaga 2) användes för att en 

överblick över de teman som växte fram under transkriberingen. Bryman (2011) 
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menar att ett mer strukturerat tillvägagångssätt kan underlätta vid genomförandet, 

då forskaren har förförståelse för problemformuleringen. Bryman (2011) menar att 

ostrukturerade fokusgrupper kan generera en stor mängd data som kan vara svår att 

hantera, men ett strukturerat tillvägagångssätt kan göra det enklare då 

datainsamlingen ska analyseras och diskuteras.  

Genomförande 
Fokusgruppsintervjuerna genomförandes vid tre tillfällen på geografiskt spridda 

platser i Sverige. Totalt intervjuades 8 informanter i 3 fokusgrupper. Den första 

fokusgruppen bestod av tre deltagare och fokusgruppintervjun genomfördes i en lugn 

miljö. Fokusgruppsintervjun var ca. 60 minuter. Två informanter var förskollärare, 

en var specialpedagog. En av informanterna var verksam inom förskoleklass, den 

andra informanten hade erfarenhet från både förskoleklass och förskola. 

Specialpedagogen arbetade på barn- och ungdomshabilitering, men hade även 

arbetat inom skolan. Den andra fokusgruppsintervjun genomfördes på en skola i ett 

avskilt rum. Tre informanter deltog, alla var förskollärare och arbetade på olika 

förskolor inom samma kommun. Den intervjun var ca. 60 minuter. Den tredje 
fokusgruppsintervjun hade två deltagare som arbetade inom grundsärskolan, de var 

verksamma som assistenter och arbetade både i grundsärskolan och i grundskolans 

fritidshemsverksamhet. Intervjun var ca. 40 minuter lång. 

Vid fokusgruppintervjuernas genomförande användes en intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjuguiden var tänkt som stöd under genomförandet av fokusgruppintervjun –  

men intentionen var att vara öppen för de erfarenheter och ämnen som 

informanterna valde att dela. Fokusgruppintervjuerna hade en strukturerat 

inramning, men informanterna påverkade vilka samtalsämnen de ville dela. Vid den 

första fokusgruppsintervjun användes intervjuguiden strikt och frågorna 

diskuterades i turordning utifrån guiden. Vid den andra och tredje 

fokusgruppsintervjuerna fanns en öppen karaktär och nya samtalsämnen tillkom som 

inte fanns med i intervjuguiden. Vid fokusgruppsintervju två och tre ledde 

informanternas svar och diskussioner till att nya samtalsämnen uppkom som 

handlade om terminen innan övergången sker. Samtalsämnena berörde allmänt olika 
samlingars innehåll på förskolan, samt läs- och skrivutvecklingen. Informanterna 

diskuterade hur de arbetade språkutvecklande på de olika arbetsplatserna och 

fördjupade den didaktiska diskussionen om övergången.  

Wibeck (2010) menar att det finns både ostrukturerade och strukturerade former av 

fokusgruppsintervjuer. När fokusgrupperna har en mer strukturerad inramning, är 

en viktig roll för moderatorn att hålla balansen under fokusgruppsintervjun. Det kan 

handla både om att styra frågorna i den riktning moderatorn vill eller styra 

interaktionerna så informanterna deltar lika mycket i diskussionen. Som moderator 

utgick jag från en mer lyssnande inställning under fokusgruppsintervjuerna. Ibland 

fördelade jag ordet mellan informanterna utifrån deras samtalsämnen eller aspekter 

som kom upp till diskussionerna. När jag fick direkta frågor bad jag att få återkomma 

till dem efter att vi avslutat intervjuerna. Vid alla intervjuer använde jag slutfrågor 

som till exempel – känner ni att nu fått dela med er av det ni ville säga? Eller – har ni 

något ni vill tillägga till diskussionen. En del frågor ledde till att samtalen fick ny fart 

och nya frågor tillkom i diskussionen. Wibeck (2010) menar att ett gott betyg för en 
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lyckad fokusgruppsinterjvu är att deltagarna efter hand diskuterar mer med varandra 

och mindre med moderatorn. Samtidigt har moderatorn en viktig funktion, då risken 

är stor att en del ämnen kanske inte kommer upp till ytan. Hur moderatorn väljer att 

vinkla diskussionen menar Wibeck (2010) får betydelse för resultatet och 

diskussionen av studiens resultat. Alla intervjuer spelades in med två 
inspelningskällor för att säkerställa ljudupptagningen under 

fokusgruppsintervjuerna. Inspelningsredskap var en iPad med extern mikrofon och 

en mobiltelefon med intern mikrofon. 

Dataanalys 
Vid dataanalysen lyssnade jag igenom intervjuerna flera gånger och sökte efter 

likheter och skillnader i informanternas svar. Under transkriberingen försökte jag 

kategorisera svaren under temarubriker mot bakgrund av forskningsfrågorna. De 

teman som beskrevs i resultatet var: 1. informanternas erfarenheter av intellektuella 

funktionsnedsättningar och utredningsprocessen. 2. skolstarten, skolformer och 

skillnader däremellan. 3. Didaktiska perspektiv på läs-och-skrivutvecklingen inför 

skolstarten. Didaktiska perspektiv på stöttning av eleverna och praktiska erfarenheter 
av övergångar. Jag läste materialet flera gånger och använde datorn för att klippa och 

sortera och kategorisera in svaren under gemensamma likheter och skillnader. Under 

de olika forskningsfrågorna beskrivs de olika teman som uppkom under 

transkriberingen som en löpande text. Innehållsanalysen hade en horisontell 

struktur. De ämnen som tas upp i redovisningen återkommer i flera grupper. Wibeck 

(2010) menar att det att innehållsanalyser av fokusgruppsdata kan vara horisontella 

eller vertikala. En vertikal analys diskuterar istället varje grupp och de ämnen som 

kommer upp där separat. Jag hämtade även inspiration från en innehållsanalys som 

utvecklats av Sandström et al. (2017). Vid arbetet med innehållsanalysen försökte jag 

identifiera skillnader och likheter i informanternas erfarenheter av 

övergångssammanhang. Skillnader och likheter beskrivs i studien, som olika synsätt 

på övergångar eller olika uppfattningar om vad en övergång innebar för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Trovärdighet 
Wibeck (2010) menar att en fara för trovärdigheten under en fokusgruppstudie kan 

vara att informanterna känner att de inte fått föra fram sina åsikter ordentligt. En 

annan fara menar Wibeck (2010) kan vara att valet av plats som 

fokusgruppintervjuerna äger rum på, medför att det finns risk att informanterna 

känner sig obekväma i miljön där fokussessionen genomförs. Informanterna fick 

själva vara med och välja platsen fokusgruppsintervjun ägde rum på. Svaren på 

utvärderingsblanketten, som flertalet informanter fick fylla i, visade att 

informanterna upplevde att de fått föra fram sina erfarenheter om övergångar på ett 

positivt sätt. Svaren från utvärderingsblanketterna visade även att de tyckte att 

deltagandet i studien genererade nya kunskaper och funderingar till informanterna 

själva. Det var intressant att notera, att det fanns likheter mellan informanternas 

svar, trots att informanterna kom från olika orter och län i Sverige. Det var få 

informanter som deltog i studien, det medför att det finns en låg generaliserbarhet. I 

kvalitativa studier genererar samtidigt kunskapstillskottet och helheten i studien 

trovärdighet. Jag menar att studien ger exempel på hur förskollärares praktiska 
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erfarenheter kan användas då övergången planeras och organiseras för barn med 

intellektuella funktionsnedsättningar.  

Etiska aspekter 
Jag försökte följa de forskningsetiska principerna som finns för humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Missivbrev skickades ut till 

informanterna som beskrev studiens syfte i stora drag, intervjuguide skickades ut i 

förväg för att informanterna skulle få en inblick i vad fokusgrupp intervjuerna skulle 

handla om. Missivbrevet informerade om att deltagandet var frivillig och att 

informanterna när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vid inledningen av 

fokusgruppssessionerna togs informations- och samtyckesreglerna upp igen för att 

informanterna skulle känna att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande om de 

önskade. Wibeck (2010) menar att det kan vara lättare för de som ingår i en 

fokusgrupp att få uttrycka det man vill eller vara tyst i en fokusgrupp, då det är fler 

deltagare som ingår, och att man ibland kan välja att vara tyst när gruppen glider in 

på samtalsämnen som kan vara känsliga för informanten. Namnen togs bort i 

transkriptionen, och innehållet anonymiserades. Konfidentialitetskravet beaktades 
och inför sammanskrivningen av dataresultatet transkriberades innehållet utifrån 

forskningsetiska principer. Studiens resultat och informanternas berättelser om sina 

yrkeserfarenheter kommer enbart användas för forskningsändamål. Informanterna 

kommer få ta del av studiens resultat i samband med att studien publiceras på Diva. 

Länkar till studien kommer skickas till informanterna via e-post.  

Resultat 
Fokusgruppsintervjuerna inleddes med att deltagarna fick berätta om sin bakgrund 

och sina erfarenheter av intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). 

Tillsammans hade de lång erfarenhet av att arbeta inom förskolan/förskoleklass och 

grundsärskolan. Den som hade arbetat kortast tid hade arbetat ett år som 

förskollärare och de som hade mest erfarenhet hade 15-20 års erfarenhet från 

förskola, förskoleklass och grundsärskolan. Flera av informanterna hade också 

personliga intressen och erfarenheter av fokusområdet som också medförde en 

nyfikenhet till att delta i fokusgruppsintervjuerna. Resultatet redovisas mot bakgrund 

av de forskningsfrågor som finns med i studien. 

Informanternas erfarenheter av intellektuell funktionsnedsättning 
Flertalet informanterna kommenterade inte hur de definierade intellektuell 

funktionsnedsättning. De kunde inte beskriva vad det innebar ur ett 

vardagsperspektiv, utan pratade runt frågan och beskrev barns allmänna utveckling. 

De menade att alla barn är kompetenta och behövde olika slags stöd i vardagen. 

Informanterna menade också att förskolan bemöter barnet som ett kompetent barn i 

första hand, och att det saknas kunskap om när de behöver initiera att det behövs 

särskilt stöd i förskolans verksamhet.  

Ja, alla behöver vi ju stöd, så känner jag sedan kan det vara olika hur lång tid och varför 

det är ju sånt som ger sig med tiden. Just i förskolan har vi inte alltid kunskapen att 

sätta så mycket prägel på vem barnet är redan då. 
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Vid alla fokusgruppsintervjuer gav informanterna uttryck för att utredningar av barn 

som har medfödda svårigheter, startar tidigt och leder till att barnet får stöd i 

förskolan. Ofta initierar personalen i förskolan att det behövs en utredning.  

Utredningarna startar vid tre till fyra års ålder, men det kan dröja ända upp till 

årskurs 1 eller årskurs 2 innan utredningarna blir klara. 

Det som är tror jag, att barn som får diagnos relativt tidigt som till exempel när det är 

uppenbart eller medfött vet man ju redan på BB att här är det Downs syndrom eller 

någonting, de barnen kommer ju inte direkt in i förskola eller förskoleklassen utan de 

kommer ju direkt in i de mindre grupperna eller specialförskolorna.  Alltså special från 

början, ända från förskolan, förskoleklass och särskolan hela vägen och de barnen ser vi 

ju inte så mycket av. Däremot de barnen som är autistiska eller Aspergers, alla sådana 

varianter finns det ju väldigt gott om. 

 
Informanterna menade att vanliga faktorer som gör att utredningar startar först när 

barnen fyller tre eller fyra år, är att det är lång väntetid inför att en utredning ska äga 

rum. Informanterna gav uttryck för att det blivit vanligare att kulturella värderingar 

påverkar vårdnadshavarnas acceptans och förståelse av barnets diagnos. 

 

Men det blir nog allt vanligare att man har svårt att acceptera och då tar man hjälp från 

utlandet andra råd och rön. 

 

Informanterna gav uttryck för att olika länder har olika kulturella sätt att värdera de 

svårigheter som det innebär att ha en diagnos som intellektuell funktionsnedsättning. 

De menade att det var viktigt att lyfta olika kulturella sätt att förstå en diagnos i 

samverkan mellan förskolan och hemmet. De betonade skolans uppgift att förmedla 

en positiv bild vad det innebar i vårt samhälle att ha en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Skolformer 
När barnen närmade sig skolåldern ökade kraven och behoven av utredning enligt 

informanterna och inför skolstarten aktualiserades frågan om vilken skolform barnet 

behövde. Först när barnen var runt fem år väcktes frågan om vilken skolform eleven 

behöver.  

Föräldrarna började utreda barnet sedan vet jag inte hur långt de har kommit, för de 

har inte velat delat med sig av det till oss och det är från ett år tillbaka sedan vi gjorde 

en handlingsplan, med vårt arbete, så har det hänt otroligt mycket med detta barnet 

och han har kommit jättelångt men det vill till att de håller i det för de måste arbeta så. 

 

Även de informanter som arbetade i förskoleklassens verksamhet menade att det tog 

lång tid innan eleverna fick diagnoser. När eleverna var på plats i förskoleklassen så 

synliggjordes elevernas behov ganska snart efter förskoleklass starten, även då det 

signalerades ett behov av stöd, så dröjde det innan utredningsprocesserna blev klara.  

Ofta kommer ju barnen direkt från förskolan och har ingen diagnos och sedan är det 

ligger det stora arbetet som jag upplever, jag jobbar ju så att jag, för varje år jag jobbar i 
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förskoleklass. Då är det ofta ett hundår - både för oss och för barnen, de kommer ju ofta 

från miljön som förskolan jobbat fram ordentligt, och har vad ska man säga, en och 

under det här året så påbörjas ju ofta det här arbetet. De är oftast inte förrän i första 

eller andra klass som arbetet är klart. Eftersom du vet också det tar tid. 

 

Fördelarna med en diagnos menade informanterna var att diagnosen gjorde det 

enklare att få del av samhällets stödinsatser. De såg även fördelar med att eleven fick 

gå i ”rätt skolform” i ett mindre sammanhang. Informanterna menade att 

upplevelserna av vilka svårigheter ett barn/en elev kan ha skiftar mellan 

verksamheterna. Det påverkade vilken skolform informanterna föreslog, när 

vårdnadshavare vände sig till dem för att få råd inför skolstarten. 

Får du den diagnosen är det som de flesta föräldrar säger, man kan hitta rätt skolform, 

man kan söka stöd i samhället. Eller man vet hur man kan tänka, men för andra 

föräldrar rasar ju hela livet, det finns liksom inte, det blir inte någon läkare, det blir 

inte, då blir de ju frustrerade eller så. En del föräldrar vill inte, de vill att barnen ska gå 

med sina jämnåriga kompisar och så går det ju inte så bra, Det går till en viss gräns 

sådär. 

 

Informanterna menade att det var viktigt att sprida kunskap om vilka 

utbildningsvägar barnen hade rätt att välja mellan och beskrev att föräldrarna ibland 
rådfrågade dem som förskolepersonal inför skolvalen. 

Vi har en som kommer ut och observerar våra barn. Sedan brukar vi ge tips och råd, vi 

rekommenderar att ni går till särskolan, men sedan får föräldrarna välja själva.  

 

Flera av informanterna var samtidigt själva osäkra på vilka skolval som var möjliga 

utbildningsvägar när förskoleklassen blir obligatorisk. De menar också att de fått 

arbeta med att sprida information, om vad det innebar att gå i grundsärskola. 

Informanterna menade att många vårdnadshavare inte alltid såg obligatorisk 

skolgång som det viktigaste för sina barn. Flera av informanterna uttryckte att 

fokuset på överlämningsprocessen förändrats under 2017 och relaterade det till att 

förskoleklassen blir obligatorisk hösten 2018.  

Jag tycker att det här med överlämning mellan förskola, det att få hop en klass. Det har 

inte satsats så mycket på det förut och det är väl det här att förskoleklassen blir 

obligatorisk, man har lagt mer tid på det nu det här året. Innan dess har det inte varit, 

det har inte varit så mycket kontakt däremellan är min erfarenhet de senaste två åren. 

 

Informanterna beskrev att det inte alltid var självklart hur samverkan skulle initieras 

mellan de olika skolformerna. 

Det står i vår läroplan att förskolan ska skapa en god kontakt med skolan, men står det 

i skolans läroplan att de ska ta kontakt med oss? Jag tror inte det är så uttalat som i vår. 

 

 Likheter och Skillnader mellan övergångar 
En av forskningsfrågorna handlade om vilka likheter och skillnader informanterna 

upplevde att det fanns på övergången mellan olika skolformer.  Alla informanterna 

gav uttryck för att det var vanligt med  övergångsaktiviteter. Informanterna besökte  

skolan med barnet. De besökte skolgården på den nya skolan tillsammans med 
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barnet. Antalet aktiviteter varierade mellan 1–3 stycken. Tre informanter gav en 

beskrivning av hur övergångsaktiviterna planerades: 

Det som händer nu på våren när förskolan bjuder in skolan med samverkan med 

femåringarna. Sedan så gör vi tre besök på skolan, ibland på fritids, men fritids är svårt 

att nå för det är morgonen eller eftermiddagar, men det är otroligt viktigt att för det är 

ofta det de möter när de börjar skolan. Sedan gör vi ett besök i skolan när vi äter frukt 

med barnen, sedan gör vi ett besök när vi försöker gå på skolgården, det är väl ungefär 

det barnen får. 

 

Enligt informanterna pågick samverkan från början av vårterminen fram till september, på 

höstterminen. Erfarenheterna från informanterna beskriver liknande upplägg från de olika 

fokusgrupperna. Alla informanter i fokusgrupperna nämnde att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning behövde mer förberedelse och betonade samverkan med 

vårdnadshavarna under övergångsperioden när skolformerna samverkade med varandra.  

Alla informanter hade fler samtal med de vårdnadshavare som hade barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar.  

 

Vid övergången, samtalar vi med föräldrarna hela tiden, hur vill de ha det. Sedan 

samtidigt så är det viktigt att se den där längtan och spänningen som ligger i luften 

kring någonting nytt. 

 

En skillnad som jag fann mellan informanterna var att informanterna tolkade sitt ansvar för 

övergångarna på olika sätt. Tre av informanterna menade att det var specialpedagogen som 

hade huvudansvaret för övergången. När skolplaceringen var klar minskade deras ansvar 

enligt informanternas beskrivning och assistenten hade ansvaret för utformningen av 

övergången till grundsärskolan tillsammans med specialpedagogen. 

  

När skolplaceringen är klar, och en personal varit och observerat barnen, då tar vår 

specialpedagog, hon finns med både på mötet med habiliteringen, kontakt med 

särskolan och med föräldrarna, så föräldrarna får titta på särskolan. Sedan har vi ju 

träningsskolan och särskolan när det börjar närma sig sommaren så får eleven komma 

dit någon dag i veckan.  

 

Informanterna menade också att ett mottagande i grundsärskolan enligt deras 

erfarenhet ledde till att eleverna fick egen assistent.  

Hos oss är det så att man lyssnar på grundsärskolan och förbereder barnet på deras 

bildstod, de här rutinerna som kommer på särskolan. Den här rutinen inför vi redan. 

De har ett samarbete, assistenten och grundsärskolan. Så att de lyssnar väldigt noga på 

hur den här övergången blir för just det här barnet i specifika delar. 

 

Några informanter gav istället uttryck för att de deltog i samtalen med föräldrarna 

tillsammans med habiliteringen, logopeder och specialpedagoger. För att de sedan skulle 

kunna stötta eleven under övergångsperioden, utifrån sin roll som förskollärare.  

 

När utredningen börjar, ofta börjar samtalen med att de kopplar in logopeder och då 

försöker jag vara med i största möjliga mån.  

 

Samma informanter menade att från ett förskollärarperspektiv var det viktigt att stötta 

vårdnadshavarna vid övergången. De menade att vårdnadshavare hade med sig en sorts 
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frågor till skolan och att deras pedagogiska perspektiv kompletterade föräldrarnas 

perspektiv. 

 

Jag tycker det är så otroligt viktigt att följa med som pedagog alltså till skolan. Följer 

föräldrarna med, ja då har de helt andra frågor, än när vi som pedagoger följer med. 

Jag tar barnet i handen och går med, för då finns ju jag med som en bro, jag blir den 

där brobyggaren, en trygg person som barnet känner.  

 

Flera av informanterna uttryckte att fokusen på överlämningsprocessen förändrats 

under 2017 och relaterade det till att förskoleklassen blir obligatorisk hösten 2018.  

Jag tycker att det här med överlämning mellan förskola, det att få hop en klass. Det har 

inte satsas så mycket på det förut och det är väl det här att förskoleklassen blir 

obligatorisk, man har lagt mer tid på det nu det här året. Innan dess har det inte varit, 

det har inte varit så mycket kontakt däremellan är min erfarenhet de senaste två åren. 

 

Informanterna beskrev att det inte alltid var självklart hur samverkan skulle initieras 

mellan de olika skolformerna. 

 

Det står i vår läroplan att förskolan ska skapa en god kontakt med skolan, men står det 

i skolans läroplan att de ska ta kontakt med oss? Jag tror inte det är så uttalat som i vår. 

  

Informanterna menar att det borde finnas samverkan i alla kommuner men att det 

kan variera. Finns det många skolor kan det vara svårare att samverka menar 

informanterna, men i en mindre borde förskolan ha kontakt med skolan och tvärtom.  

 

Det borde inte bara var föräldrarna, utan vi borde också kunna ha kontakt med skolan, 

framför allt på våren innan de ska börja. Tittar man på en större kommun är det ju 

svårare men i små kommuner borde det finnas kontakter med skolan. 

 

Didaktiska metoder 
En forskningsfråga handlade om informanternas erfarenheter av didaktisk stöttning 

av eleverna under övergången, innan, under och efter övergången till förskoleklass 

eller grundsärskola. Här hänvisade övervägande delen av informanterna till 
ämnesdidaktik och läs- och skrivförberedande aktivitet i förskolan. 

Jag tänker mer när man planerar för barnen att det är mer ämnesinriktat. Utan att för 

den skull trötta ut dem. Jag är allergisk mot att man kanske skriver bokstaven a i fsk 

klass, eller i förskolan, sedan får de göra samma sak i förskoleklassen, för att man inte 

kommunicerat. Då har man släckt deras låga. Så det klart man tänker, men jag 

personligen tänker mer ämnesinriktat. 

 

Informanterna menade att det var viktigt att värna om läs- och skrivutvecklingen i 

lekform eftersom det var moment som återkom i förskoleklass. De menade att de inte 

pressade barnen att skriva sina namn men uppmuntrande, eftersom de visste av 

erfarenhet att förskoleklassen ställde det kravet.  
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Jag tänker ju på, barnen är ju intresserade av att skriva och så, jag känner att det vill jag 

värna om i leken. Kan du skriva ditt namn på en teckning, kan du skriva ditt namn så vi 

inte tappar bort dina grejer.  

 

Informanterna från förskoleklassen lyfte även de sociala relationernas betydelse som 

en viktig del i stöttningen av eleverna och menade att den startade redan under 

förskolebesöket.  

 

…sedan när man gör besöken bygger man ju en relation med barnen redan där. Då blir 

ju det naturligtvis positivt. Då vet man att det här kommer, hon kommer finnas där när 

jag börjar skolan. 

 

Stöttning av barn/elev 
En av forskningsfrågorna handlade om vilken erfarenhet förskollärarna hade av att 

använda didaktisk stöttning under övergångsprocessen. Informanterna menade att 

Stöttning handlade om att samtala med barnen och vara nära barnen när besöken 
sker i skolans lokaler. Stöttningen handlade även om att förskolebarnen behövde lära 

sig vissa praktiska saker för att klara förskoleklassens krav.  

Barnen behöver kunna klä på sig själv, för annars kommer de inte ut och vi har ju barn 

som har svårt med motorn, där får man lägga extra krut för att inte det här barnet ska 

stå i hallen ensam, alltså man får den känslan av att alla försvann ut. Vi jobbar med 

lunchen, för att barnen ska få känslan av att kunna bestämma själv över vad min kropp 

vill äta, utan att nämna skola. 

 
Informanterna menade att bildstod och AKK (alternativ kompletterande 

kommunikation) var viktiga hjälpmedel för att förbereda barn med intellektuell 

funktionsnedsättning på vad som skedde vid de olika aktiviteterna. 

 

Jag hittade på egna bilder, jag är inte bara arg eller ledsen jag är arg/ledsen eller jag är 

glad/ledsen. Jag hade gjort egna bilder och det var ju sånt som var viktigt att förmedla 

dem vidare till skolan. Ge dem vidare och förklara varför vi hade gjort dem och vad det 

var som fungerade med dem. Jag tycker det där, varför vi gör saker som vi gör är 

jätteviktigt, och försöker ju i de här överlämningsdokumenten men det blir ju när jag 

arbetar försöker jag ju skriva det så att jag gör det ganska enkelt till de här 

dokumentationen, bilderna och materialet som finns. 

 

Informanterna hade även erfarenhet av egentillverkad bildstod som de menade var 

en strategi som underlättade för eleverna under övergången. 

Praktiska erfarenheter av övergångar 
När informanterna beskrev sina praktiska erfarenheter av övergångssammanhang 

betonades vikten av samverkan med föräldrarna. Andra viktiga erfarenheter var att 

barnen behövde ha kamrater med sig till den nya klassen.  

 

Jag tänker framför allt både styrkor och svårigheter, att kunna ta det och jobba utifrån 

och kunna parera det som är svårt. Sedan kan det hända jättemycket under sommaren 

och att man får med sig någon eller några kompisar. Ett bra tips, ibland har 
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mottagande skola varit i kontakt med vårdnadshavarna, vi har sedan skrivit ett brev om 

barnets styrkor och svårigheter och det har jag upplevt som väldigt bra. Jag har ibland 

låtit barnen filma själva, förskolans miljö, favoritgrejor som vi lämnat över till skolan. 

Olika signaler, kramdjur som låter, gester som talar om när vi ska gå upp till matsalen. 

 

Informanterna upplevde att de talade för lite om övergången och diskuterade hur de 

presenterade övergångsaktiviteterna för barnen som var i behov av tecken som stöd. 

 

Tecken som stöd är jättebra. Men när man sitter och pratar såhär då inser man ju att 

man lägger alldeles för lite tid på övergången. Men de kanske måste ha materialet 

presenterat med bildstod eller i korta versioner. De behöver förberedelser. Vid en 

aktivitet behöver man kanske vara nära det barnet samtidigt som en annan pratar. 

Varje dag har man en oro för att det ska räcka. För att det inte finns en assistent. Jag 

brukar tänka utifrån att alla barn ska få lyckas. 

 

Informanternas diskussioner ledde dem vidare till insikten att de diskuterade 

övergångar för lite i verksamheten. De gav uttryck för att det var positivt att få den 

insikten i samband med deltagandet vid fokusgruppsintervjun. De gav uttryck för att 

det var positivt att få diskutera övergångar tillsammans i en fokusgrupp och att det 

genererade dem själva nya frågor att fundera på liknande den som nämns i exemplet 

här ovan. 

Analys 
Uppsatsen var en kvalitativ studie. Studiens syfte var att beskriva hur några 

förskollärares praktiska yrkeserfarenheter användes då övergången till 

förskoleklassen eller grundsärskolan planerades och organiserades för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Forskningsfrågorna var att undersöka vilka 

erfarenheter några förskollärare beskrev att de hade av 1. Intellektuella 

funktionsnedsättningar samt utredningsprocess för detta?  2. Hur beskrev de 

skolstart skolformer och eventuella skillnader därvidlag? 3. Hur beskrev de 

(didaktisk) stöttning av eleverna innan, under och efter övergången från förskolan? 4. 
Hur kan deras beskrivningar förstås mot bakgrund av Bronfenbrenners ekologiska 

teori om utveckling? 5. Hur kan deras beskrivningar förstås mot bakgrund av ett 

didaktiskt perspektiv på övergångar?  

Resultatet visade att informanterna inte kunde beskriva vad en intellektuell 

funktionsnedsättning innebar. Bronfenbrenner (1996) beskriver de relationer som 

utvecklas mellan barnets närmiljöer som mesosystem. I mesosystemet återfinns 

barnens vardagsmiljö. Bronfenbrenner (1984) menar att alla händelser och processer 

som sker i familjen kan påverka barnets utveckling och framsteg i skolan. Omvänt 

kan allt som sker i relationerna på förskolan eller skolan påverka barnets livssituation 

hemma. Det är därför betydelsefullt att det finns kunskaper om barnets 

vardagsfungerande och barnets funktionsnedsättning för att det ska finnas en bra 

samverkan mellan förskola och hem, samt vid övergången och under barnets 

fortsatta skolgång. Informanterna hänvisade till att förskolan i första hand bemöter 

barn som kompetenta och att de inte har kunskap nog att beskriva vad en diagnos 
som intellektuell funktionsnedsättning innebar i vardagen. Barns fungerande 

beskrevs utifrån gruppsammanhanget och verksamheten. Barnets individuella 
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utveckling var inte lika viktig. Informanterna beskrev det som att en utredning som 

fastställde barnets behov av stöd, som var viktigare än barnets individuella behov. En 

diagnos medförde att barnet kunde få stöd i förskolans verksamhet i form av till 

exempel en egen assistent. Informanternas samlade erfarenhet beskrev att barn som 

har medfödda funktionsnedsättningar får sina utredningar tidigt. När diagnosen 
intellektuell funktionsnedsättning var fastställd framhöll informanterna att det ledde 

till adekvat stöd under förskole vistelsen. Det är tydligt att informanternas erfarenhet 

visade att utredningsprocesserna och en fastställd diagnos var en biljett som gav 

möjligheter till bättre stöd i förskolan. Bättre stöd innebar enligt informanternas 

erfarenhet underförstått mindre sammanhang, rätt till grundsärskola, assistent eller 

hjälpmedel inom gruppen där barnet befann sig. Med utgångspunkt från 

Bronfenbrenner (1996) bioekologiska perspektiv är tid ”kronosystem” en 

påverkansfaktor, utifrån den miljö som ett barn har runt om sig. Miljön förändras 

hela tiden. Samverkan mellan barnens mikromiljöer skola och hem menade alla 

informanter var betydelsefulla för att barnet ska finna sig tillrätta i den nya 

skolmiljön. 

När det gällde skolstart och skolformer fanns det en tydlig likhet i svaren som 

informanterna gav utryck för. Informanterna gav uttryck för att vårdnadshavare 

rådfrågade dem inför utredningsprocesser och skolval. Informanterna menade att det 
var vanligt med samtal som rörde kulturella uppfattningar om skolval, eller 

utbildning. Exemplen i studien visade enligt informanternas erfarenhet i riktningen 

att på exonivå kunde kulturella värderingar och samverkan med det omgivande 

samhället påverka hur föräldrarna vårdnadshavarna upplevde barnens svårigheter. 

De menade att på makronivå krockade ibland lagar, förordningar med exonivån och 

de upplevde att det fanns mer press på att samverkan mellan exonivå och makronivå 

skulle fungera i år än vad det gjort under tidigare år.  Bronfenbrenner (1984) 

framhåller att relationerna mellan barnens mikro och mesomiljön påverkar varandra 

i båda riktningarna. Lärare kan påverkas av relationerna med barn och familjer och 

processer inom den mikromiljö där de arbetar. Hem och skola kan se olika på val av 

skolform utifrån den situation de befinner sig inom. Bronfenbrenner (1996) beskriver 

att på exo -nivå kan släkt, vänner eller kulturella uppfattningar om utbildning 

påverka föräldrar uppfattning om skolformer och skolval. Skolan kan påverkas av de 

ramar som omgärdar skolan på makronivå till exempel lagar och policydokument. 

Informanter beskrev att klasstorlek och lärartäthet var faktorer som påverkade vilken 

skolform de ansåg att barnen behöver. Även om det inte direkt uttalades vid 
fokusgruppintervjuerna, föreföll det underförstått, vara så att det var grundsärskolan 

som kunde ge eleverna mindre grupp och egen assistent enligt informanternas 

erfarenhet. Enligt Bronfenbrenner (1996) utvecklingsekologiska perspektiv kan lagar 

och policydokument vara exempel på hur beslut på makronivå kan påverka ramarna 

för den pedagogiska verksamheten i förskoleklass. Informanterna gav uttryck för att 

en obligatorisk förskoleklass medförde mer fokus på samverkansprocesserna inför 

övergången till förskoleklassen och grundsärskolan, än tidigare år. Det är viktigt att 

fråga sig vad den obligatoriska förskoleklassen kommer innebära för förändringar på 

makronivå framöver. Distala beslut kan också påverka individen i ett direkt 

sammanhang. Här kan tillgången till olika skolformer eller kommunens utformning 

av olika skolformer vara exempel på distala beslut som kan påverka en elevs situation 

vid övergången.  
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En av forskningsfrågorna handlade om vilken erfarenhet lärarna hade av didaktiska 

perspektiv och metoder. När förskollärarna beskrev vilka didaktiska metoder de 

använde, rörde det sig mest om ämnesdidaktik. Läs- och skrivförberedande aktivitet 

menade informanterna var nödvändiga inför skolstarten. Resultat visade en likhet i 

att alla informanter betonade de skolförberedande ämnesdidaktiska aktiviteterna 
som en viktig del av övergången. Samtidigt använde informanter en stor del av tiden 

under sista året i förskolan använde till att träna eleverna på rutinsituationer.  Inför 

förskole starten tränades eleverna vid situationer som påklädning, kunna vänta, 

kunna delta i en samling. Kunna förstå instruktioner och utföra instruktioner 

självständigt. Informanterna från förskoleklassen lyfte i större utsträckning att en 

stor del av undervisningen handlade om lek och socialt samspel. De arbetade mycket 

med leken som pedagogiskt verktyg. De talade i mindre utsträckning om att de hade 

lektioner med barnen i förskoleklassen. 

Lindström och Pennlert (2013) menar att all undervisning sker i ett socialt 

sammanhang. Lärares ledarskap kräver att lärare kan hantera både teoretiska och 

praktiska kunskaper. I förskoleklassen där eleverna ofta gör två övergångar inom 

loppet av ett år, innebär det att läraren hela tiden behöver skapa balans mellan socialt 

samspel och ämnesundervisning. Ackesjö (2015) och Kallberg (2017) menar att det är 

viktigt att lyfta fram den sociala relationskompetensen för att visa på hur lärare 
använder sin relationskompetens vid övergången. Lärare arbetar hela tiden med 

andra människor. Att kunna balansera och hantera relationer till eleven, till hemmet 

och till andra professionella är en viktig del av relationen mellan den didaktiska 

triangeln, läraren och hörnstenar i undervisningen. 

Bronfenbrenner (1996) menar att samspelet i miljön som omger ett barn påverkar 

vilken utveckling och lärande ett barn får. Bronfenbrenner (1984) menar att alla 

processer och händelser som sker i barnets omgivning påverkar barnet på olika sätt i 

olika miljöer, Det är först när barnet placeras i ett större sammanhang som helheten 

kan studeras. Bronfenbrenner menar att helheten i systemet som omger barnet kan 

hjälpa till att förstå hur ett barns utveckling bäst stödjs. Vid övergångar mellan 

skolformer betonas samverkan mellan mikro och makromiljöer som betydelsefulla 

för barnets fortsatta skolgång. Samverkan innefattar alla aktörer som finns i barnets 

livsmiljö och vardagskontext. Informanternas erfarenheter beskriver att samverkan 

ofta sker utifrån gruppen eller verksamhetens kontext när de utbyter dokumentation 

om barns utveckling och lärande. Med bakgrund mot ett didaktiskt perspektiv, 

beskriver informanterna att mycket av färdighetsträningen, rutinerna och formerna 

för övergångarna inte är reflekterat vare sig av arbetslaget eller vid samverkan mellan 

skolformerna. De drar själva slutsatsen att de diskuterar övergången för lite, både när 

det gäller de yttre formerna och det didaktiska innehållet. Jank och Meyer (1997) 

påvisar att det är betydelsefullt att lärare reflekterar över den delen av 

undervisningen som är mer rutiniserad, för att det ska bli en effektivare 

undervisning.  

Metoddiskussion  
Jag valde att använda mig av en kvalitativ ansats då jag designades studien. Då jag 

ville beskriva och analysera några förskollärares erfarenheter av organisering och 

planering av övergångar för barn med intellektuella funktionsnedsättningar, valde jag 
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att använda mig av fokusgrupper. Jag kunde använt mig av kvalitativa intervjuer, 

men svaren hade då blivit mer individuellt utformade. Då jag ville beskriva 

informanternas erfarenheter passade fokusgrupper bättre. Fokusgrupper har också 

den fördelen att de har en mer samtalsliknande form, som kan öppna upp för olika 

samtalsämnen under fokusgruppssessionerna. Jag valde medvetet en 
problemformulering som lyfte fram andra förskollärares erfarenheter, för att jag ville 

komma bort från mig egen förförståelse så mycket som det var möjligt. Samtidigt är 

jag medveten om att min innehållsanalys, diskussion och tolkningar av resultatet kan 

vara färgade av min förförståelse av problemformuleringen. Men min medvetenhet 

om min förförståelse innebär samtidigt att jag varit vaksam vid tolkningen av 

resultaten. Mina metodval och forskningsstrategier, menar jag ändå visar att det 

finns en röd tråd genom uppsatsen olika delar. Jag har försökt följa de etiska 

riktlinjer som finns för vetenskapligt arbete under studiens gång (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Diskussion 
Studiens problemformulering handlade om hur några förskollärare uppfattade och 
beskrev att deras praktiska yrkeserfarenhet användes vid planeringen och 

organiseringen av övergången från förskolan till förskoleklass eller grundsärskola för 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Studiens forskningsfrågor var:  

1. Vilka erfarenheter beskriver några förskollärare att de har av intellektuella 

funktionsnedsättningar samt utredningsprocess för detta?   

2. Hur beskriver de skolstart, skolformer och eventuella skillnader därvidlag?  

3. Hur beskriver de (didaktisk) stöttning av eleverna innan, under och efter 

övergången från förskolan?  

4. Hur kan deras beskrivningar förstås mot bakgrund av Bronfenbrenners 

ekologiska teori om utveckling?  

5. Hur kan deras beskrivningar förstås mot bakgrund av ett didaktiskt perspektiv 

på övergångar? 

Diskussionen är indelad efter forskningsfrågorna och de resultat som framkom vid 

datainsamlingen.  

Informanternas erfarenheter av intellektuella funktionsnedsättningar samt 

utredningsprocessen för detta 
Exemplen från resultatet i studien visade att informanterna hade begränsad kunskap 

om vad intellektuell funktionsnedsättning medförde för barn ur ett medicinskt och 

socialt perspektiv. Informanterna beskrev att det var viktigt att barnet fick en 

diagnos, för det medförde att barnet kunde få stöd i förskolans verksamhet. I 

verksamheten menade de att de kunde se om ett barn hade större behov än de andra, 

men de saknade relevant kunskap om barnets funktionsnedsättning. De menade 

också att de mötte alla barn som kompetenta i verksamheten. Därför var inte det 

individuella barnets behov det viktigaste, utan det viktiga var hur barnet fungerade i 

verksamheten. För mig leder informanternas resonemang till att jag tycker det är 

relevant att diskutera: 
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Vilken stöttning och anpassning får barnen i förskolans verksamhet om 

förskollärarna saknar kunskap om barnets svårigheter?  Relationerna till vuxna och 

barn kan se olika ut i de närmiljöer som utgör barnets vardag. De vuxna behöver 

utbyta kunskaper om vardagsfungerande och utveckling och lärande för att en 

progression ska kunna skapas i barnets utveckling. När samverkan inte fungerar, 
finns det stor risk att det blir en sämre övergång för det individuella barnet. 

Kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning hos förskolläraren är betydelsefull 

för att barnen ska få stöd i sin vardag och få en optimal möjlighet till utveckling och 

lärande. Jakobsson och Lundgren (2013) menar att det har stor betydelse när en 

diagnos ges under uppväxten. Sandström et al. (2017) menar att samarbetet mellan 

mesosystem som till exempel hem och förskola är viktigt för att det ska skapas 

progression i barns utveckling och lärande. Sandström et al (2017) påvisar i sin 

forskning att det är vanligt att föräldrar oroar sig för om barnet är tillräckligt moget 

för att börja skolan. Den internationella forskningen som till exemel Dunst et al. 

(2007) och Niesel och Griebel (2005) påvisar betydelsen av tidiga stödåtgärder som 

viktig för barns utveckling. Cocks (2010) och (2002) påvisar att kommunikationen 

mellan skolan, samhället och hemmet är viktig för att det ska kunna utvecklas en 

samverkan som leder till högre livskvalité för barn/tonåringar med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt från ett bioekologiskt perspektiv menar 
Bronfrenbenner (1984) att allt som sker på mesonivå påverkar ett barns utveckling 

och lärande. Alla relationer och händelser som finns runt ett barn påverkar barnets 

lärande och välbefinnande.  

 

Informanternas erfarenheter av skolstart, skolformer och eventuella likheter och 

skillnader därvidlag 
Informanterna menade att när diagnosen intellektuell funktionsnedsättning väl var 

fastställd, gav det barnet rätt förutsättningar i samhället. Underförstått innebar det 

rätt till grundsärskola, rätt till egen assistent och rätt till ett mindre sammanhang. 

Informanterna beskrev att klasstorlek och lärartäthet var faktorer som påverkade 

vilken skolform de ansåg att barnen behöver. Det var både proximala och distala 

faktorer som lärartäthet, klassens storlek och skolornas organisering av 

verksamheten som påverkade vilken skolform informanterna rekommenderade till 

vårdnadshavarna. Samtidigt gav informanternas uttryck för att på makronivå krockar 

lagar och nationella policydokument med föräldrarnas livsperspektiv, erfarenheter 

och personliga förväntningar på skolformer och utbildningsvägar. Bronfenbrenner 
(1996) beskriver att på exonivå kan släkt, vänner eller kulturella uppfattningar om 

utbildning påverka föräldrar uppfattning om skolformer och skolval. Skolan kan 

påverkas av de ramar som omgärdar skolan på makronivå till exempel lagar och 

policydokument. Om förskolan och förskoleklassen ska kunna samverka mellan 

skolformerna förutsätter det att det finns en organisation om hur de ska kunna utbyta 

kunskaper om barns utveckling och lärande i förskolan. Ytterst är det en 

ledningsfråga att öka kunskapen om det gemensamma ansvaret för övergångarna 

mellan skolformerna. De nationella riktlinjerna i skollagen (1998) fastställer 

samarbetet mellan förskola, förskoleklass och fritidshemmet och påverkar 

övergångens utformande. Förskolans läroplan (2016) och grundskolans läroplan 
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(2017) innefattar avsnitt som lyfter fram övergångar och samverkan mellan 

skolformerna.  

Ur ett bioekologiskt perspektiv (1996) kan lagar och policyramar påverka 

förutsättningarna för övergången för individen. Förutsättningarna förtydligar 

ramarna för övergången. Samtidigt kan kulturella värderingar och distala faktorer 
påverka hur professionella ser på skolformer och samverkan i olika kommuner. 

Tillgången till grundsärskola och personlig assistent i en kommun är ett sådant 

distalt exempel som kan få betydelse för den enskilda eleven i samband med 

övergången. Lillvist och Wilder (2017) menar att förtydligande skrivningar i 

läroplanen leder till mer likvärdiga förutsättningar för samverkan över 

utbildningsmiljöerna. Internationell forskning som till exempel Corsaco (2008), 

Peters (2018) och Dockett (2011) betonar att förebyggande insatser kan ges i form av 

goda relationer mellan lärare och föräldrar. De är av stor betydelse för att föräldrar 

ska motiveras att ge sina barn en skolgång. Det är en socioekonomisk viktig 

förutsättning att ge stöd till hemmet och elevens nätverk under starten av 

skolperioden. Kommunikationen mellan samhället och hem har betydelse för barnets 

totala livskontext och vardagsfungerande, vilket påvisas i Nakken och Vlascamp 

(2002) och Dunst et al, (2007) forskning. 

Informanternas erfarenheter av (didaktisk) stöttning av eleverna innan, under och 

efter övergången från förskolan  
De exempel som framkom i min studie visade att informanterna från förskolan 

ägnade mycket tid åt träning av skolförberende färdigheter som var relaterat till 

vardagsfungerande. Det fanns skillnader i svaren från informanterna som var 

verksamma i förskolan jämfört med svaren från informanterna i förskoleklass. 

Informanterna från förskolan uttryckte att de lade ner mycket tid på att träna 

färdigheter och praktiskt vardagsfungerande. Informanternas erfarenheter från 

tidigare överlämningar, var att eleverna behövde klara mer saker själva när de 

började i förskoleklassen. Det kunde handla om ADL-baserade funktioner som 

påklädning, toalettbesök och måltider. När samma informanter beskrev vad de tyckte 

var didaktiska perspektiv vid övergången, uttryck för att de ägnade en hel del tid åt 

ämnesförberedande undervisning i förskolan under vårterminen. Läs- och 

skrivutvecklingen uppmuntrades av förskollärarna generellt i förskolan. De tränade 

även barnen i att kunna sitta med under en samling. De pratade direkt med barnen 

om de mål som de skulle lära sig enligt läroplanen, till exempel i naturkunskap eller 

matematik. Informanterna i förskoleklass beskrev att de arbetade mycket med 
didaktisk stöttning i det sociala samspelet. De hittade strategier och anpassningar 

som kunde fungera i verksamheten, så barnen kunde delta i aktiviteter. De arbetade 

mycket med lekbaserad ämnesundervisning. Barnen fick skriva skyltar i leken och 

arbeta med skrivuppgifter i lekform. De uttryckte att det sociala samspelet och leken 

var ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Det leder till att det är intressant att fråga 

sig: Vilken betydelse har förskollärarnas didaktiska kunskaper för organisationen av 

övergångsaktiviteterna i förskolan? En viktig fråga är också hur tiden innan 

övergången organiseras i förskolan. 

Den nationella och internationella forskningen som till exempel Lago (2014) och 

Einarsdottir (2010) påvisar att ur ett barnperspektiv är leken betydelsefull för barnen 
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under det första skolår. Ett liknande resultat återger Corsaco (2008), Lillemyr et al 

(2011) och Brostrøm, (2003) i sin forskning. De senaste åren har debatten om 

förskoleklassen varit omdiskuterad och undervisningsuppdraget har förtydligats i 

politiska styrdokument. Samtidigt menar Greve och Løndal (2012) och Luttropp 

(2011) att barn med särskilda behov eller intellektuell funktionsnedsättning kan 
behöva stöd för att de ska kunna delta i det sociala samspelet. De påvisar i sina 

exempel att när förskolan får uppdraget att dokumentera barns individuella 

kunskapsutveckling utifrån ämnen, medför det att lekförebyggande insatser riskerar 

att missas. Greve och Løndal (ibid) menar att leken och det sociala samspelet i sig är 

viktiga förebyggande insatser för barnets helhetsutveckling. Därför behöver 

förskollärare vara medvetna om hur de kan skapa förebyggande strategier som 

stärker barnet ur ett helhetsperspektiv i förskolan och skolans undervisning. Ackesjö 

(2015) menar att det är betydelsefullt att lyfta förskollärares relationella kompetens 

som ett didaktiskt verktyg i förskoleklassens verksamhet, i diskussionerna vid 

övergången. 

Förståelse av informanternas beskrivningar och erfarenheter mot bakgrund av 

Bronfenbrenners ekologiska teori om utveckling 
Jag menar att resultaten påvisade att informanterna behövde diskutera vad 

vardagsfungerande och anpassningar av stöd kan innebära under en 

övergångsperiod. Ur ett vidare perspektiv innebär det att personer från barnets olika 

mikromiljöer behöver diskutera barnens vardagsfungerande och lärande. De olika 

perspektiven kan tillsammans underlätta formandet av anpassning och stöd i barnets 

livssituation. Förskollärare har ansvar för att organisera stödjande strategier och 

anpassningar under övergången, som utgår från svårigheter och styrkor. Med 

utgångspunkt från ett bioekologiskt perspektiv, är alla människor alltid involverade i 

interaktioner med andra människor i sin miljö. Norling (2015) beskriver att 

personalens förhållningssätt påverkas av de olika bioekologiska systemen mikro, 

meso, exo och makro. Utbildning, kompetensutveckling och kunskaper om 

funktionsnedsättningar påverkar personalens utformning av övergångar för barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar. Sheridan, Pramling Samulesson och 

Johansson (2009) menar att inom ekologiska system kan policyförlopp beskrivas 

som transformationsprocesser. Inom transformationsprocesserna finns olika aktörer 

som tolkar, förstår och implementerar idéerna till praktik i till exempel förskola eller 

grundskolan.  

Förståelse av informanternas beskrivningar mot bakgrund av ett didaktiskt perspektiv 

på övergångar 
Informanterna var från förskola, förskoleklass och grundsärskola. Resultaten 

påvisade att informanterna i den här studien behövde få mer kunskap om varandras 

verksamheter. Detta för att kunna reflektera över innehållet och organiseringen av 

sin egen verksamhet i samband med övergången mellan skolformerna. Övergången 

påverkar inte bara innehållet, utan även utformningen av förskolans verksamhet för 

femåringarna under barnets sista termin i förskolan. Vid samverkan inför skolstart, 

behövs det en samsyn om elevens hela livsperspektiv. Då förskolan, skolan och 

hemmet ska samverka inför övergångar mellan förskolan, förskoleklass och 

grundsärskolan. Kallberg (2017) menar att det också medför att lärare behöver vara 
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medvetna om vilka didaktiska strukturer och metoder som de använder sig av i 

verksamheten. Den internationella forskningen om övergångar som till exempel 

Mayfield (2003) och Hogsnes och Moser (2014) samt Dunlop och Fabian (2007) 

påvisar att samverkan mellan skolformer är betydelsefull, vid samverkan mellan 

skolformer.  

Slutsats 
Inför övergångarna behöver lärare reflektera över innehållet i varandras skolformer. 

Lärare behöver reflektera över vilka rutiner, metoder eller strukturer, som läraren 

använder för att skapa balans mellan socialt samspel och ämnesundervisning. 

Lärares relationskompetens innebär att de behöver skapa fungerande relationer till 

hemmet och till eleven. Tiden innan, under och efter övergången är en kritisk period 

för alla barn, även om det är individuellt hur övergången upplevs. Förskollärare har 

ansvar för att organisera stödjande strategier och anpassningar under övergången, 

som utgår från svårigheter och styrkor. Ur ett undervisningsperspektiv innebär det 

att förskollärare behöver diskutera vilka anpassningar och strategier som barnen i 

deras verksamhet behöver. I förlängningen berör frågan om lärarens 
relationskompetens även hur läraren involverar de eventuella assistenterna i den 

befintliga verksamheten. Kunskapen om funktionsnedsättningar påverkar inte bara 

utformningen av övergångar för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Den 

påverkar även utformningen av undervisningen och strukturen på 

övergångsaktiviteterna under övergångssammanhangen. Lillvists och Wilders (2017) 

forskning visar att övergången utformas på samma sätt för alla barn, med stort fokus 

på aktiviteterna vid skolstart. När speciallärare och förskollärare samverkar med 

föräldrarna inför skolstart läggs stort fokus på att samtala om barnets utveckling och 

lärande. Barnets välbefinnande, livsstil och hälsa får inte lika stort utrymme. Wilder 

och Lillvist (2017) menar att ur ett bioekologiskt perspektiv är den sociala och 

relationella kompetensen hos lärarna viktig då övergångsaktiviteterna inför skolstart 

planeras.  

Resultatet av min studie vill jag sammanfatta i tre punkter 

Informanterna visade okunskap om vad intellektuell funktionsnedsättning innebär. 
För mig leder det till frågan - Vilken anpassning och stöttning får barnen i förskolan 

om förskollärarna saknar kunskap om barnens svårigheter?   

Informanterna hade dålig kunskap om de olika skolformernas ansvar för att få till en 

gemensam samverkan mellan skolformerna. Informanternas svar visade att det fanns 

ett behov av mer kunskap om övergångar generellt. Informanterna hade också lite 

kunskap om sitt eget ansvar för samverkan utifrån läroplanerna. 

Den visar också att förskollärarna fokuserar på ämnesdidaktik men glömmer 

vardagsdidaktiken. Här behöver lärarna se helheten för att få en effektivare 

undervisningspraktik. 

 

Förskolläraren har ett ansvar för att barnet ska få stöd i sin vardag och få optimal 

möjlighet till utveckling och lärande. För att det ska kunna skapas en progression i 

barnets utveckling behöver vuxna utbyta kunskaper om barnets vardagsfungerande i 

samverkan. 
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Min förhoppning är att studiens kunskapstillskott ska kunna generera ett didaktiskt 

perspektiv på övergångar för elever med intellektuella funktionsnedsättningar.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

Hej 

Jag heter Ann Kronberg Larsson och är förskollärare och specialpedagog och jag 

arbetat många år inom förskolan/förskoleklass och grundsärskola. Jag läser 

speciallärarutbildningen mot utvecklingsstörning. Samtidigt läser jag även 

masterutbildningen i didaktik på Mälardalens högskola.  

Jag skriver en masteruppsats som vill undersöka hur övergångssammanhangen för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning planeras inför skolstart i olika 

kommuner. Syftet med studien är att bidra med ökade kunskaper om didaktiska 

perspektiv på övergångar och samverkan mellan skolformer. 

Jag söker förskollärare och speciallärare som vill dela med sig av sina erfarenheter 

om samverkan och kan tänka sig att avsätta tid och delta i en intervju, antingen 

enskilt eller i grupp tillsammans med någon kollega. Samtalen kan i sin tur bidra till 

att ni tillsammans får formulera era yrkeserfarenheter i arbetslaget, så att ni kan 

fortsätta samtalet tillsammans i verksamheten. Uppsatsen följer vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så 
kan du avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast användas i 

forskningsändamål.  

Hör av er till mig via e-post eller på telefon.  

Med vänlig hälsning 

Ann Kronberg Larsson 

 

 

 

Handledare 

Margareta Sandström  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Berätta om er själva hur länge har du eller ni har arbetat tillsammans? 

Berätta lite kort om vilken erfarenhet ni har av utvecklingsstörning “intellektuell 

funktionsnedsättning” och vad ni tänker att det innebär för de barn ni mött i er 

verksamhet? 

Berätta hur ni planerar övergångsprocessen inför överlämningen till åk 1 för 

barn med intellektuella funktionshinder? 

Vilka övergångsaktiviteter har ni och hur har ni organiserat era aktiviteter?  

Vilken stöttning behöver barnen under övergångsprocessen och hur talar ni om 

vad det innebär att börja skolan? 

Finns det några didaktiska erfarenheter eller metoder som är viktiga för att det 

ska bli en bra övergång från förskola till skola? 

Hur stöttar ni de barn som väljer att gå ett år extra i förskolan och sedan börja 

direkt i åk1 i skolan? 

Vilka praktiska erfarenheter är viktigast att lämna över till mottagande lärare när 

det handlar om vardagsfungerande eller socialt samspel? 

Finns det några didaktiska erfarenheter eller metoder som är viktiga för att det 

ska bli en bra övergång från förskola till skola? 

Vad är era viktigaste erfarenheter av övergången till förskoleklass eller årskurs 

ett på grundsärskolan? 

 

Vilka skillnader finns det när ni jämför olika erfarenheter av övergång, när 

övergången planeras för barn med intellektuella funktionsnedsättningar?  
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Bilaga 3 

Utvärdering av fokusgruppsintervjuer  DATUM:  

1. Jag har fört fram mina synpunkter 

a. Nej, inte alls 

b. Nej, bara delvis 

c. Ja, i viss mån 

2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a. En känsla av grupptryck 

b. Rädsla att såra/genera någon 

c. Mina synpunkter kom fram ändå 

d. Annan orsak 

Kommentarer:  


