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Sammanfattning 

Denna studie genomfördes med syftet att undersöka och analysera hur relationsskapande 
underlättar i övergången från förskolan till förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd. 
Studien var inspirerad av fenomenologin och utgick ifrån det relationella perspektivet. Våra 
forskningsfrågor var: Hur beskriver pedagogerna att de arbetar på de utvalda skolorna med 
överskolningen av barn som kommer till förskoleklass? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar 
på de utvalda skolorna med överskolningen av barn i behov av särskilt stöd som kommer till 
förskoleklass? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att skapa goda relationer, särskilt för 
barn i behov av särskilt stöd? Vi använde oss av kvalitativa intervjuer som utfördes med hjälp av 
en intervjumall. Intervjuerna la grunden till sammanställningen som analyserades i teman. Flera 
faktorer framkom som viktiga för en gynnsam övergång. Dessa var trygghet, goda relationer och 
samarbete. Vi kunde dock se stor skillnad på hur skolor arbetade med dessa faktorer. En slutsats 
var då att det ansågs vara viktigt för både förskolor och skolor att arbeta med 
övergångsprocessen i ett långt gående perspektiv. Det var viktigt att skolor och förskolor 
samarbetade och hade ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete för att inte bara övergången 
skulle bli lyckad utan även för att kvalitetssäkra barnens utbildning i ett längre perspektiv.  
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1. Inledning 

 
Vi som skriver detta arbete befinner oss i två olika skolverksamheter. En i förskolan och den 
andra i skolan. Vi ville gärna undersöka ett område som berörde oss båda och att undersöka hur 
övergången från förskolan till förskoleklass gick till var någonting som vi båda fann intressant. 
Då vi båda har upplevt att övergången från förskolan till skolans värld är något som länge finns 
kvar hos barnen tycker vi det är viktigt att den övergången blir så bra som möjligt. Detta stöds 
också av Dockett och Perry (2017) som skriver att övergången till skolan är något som får 
konsekvenser för barnen direkt i mötet med den nya miljön men också för deras framtida 
skolgång. Författarna menar att det är extra betydelsefullt för de barn som inte har gynnsamma 
förutsättningar. De menar då att en positiv skolstart är en betydande faktor för barnens fortsatta 
lärande och utveckling.  

Övergångar är något som barn kommer att göra många gånger under sin skolgång. 
Läsåret 18/19 var drygt 97 % av alla barn i 6-årsåldern inskrivna i förskoleklassen (Skolverket 
2019) och från och med höstterminen 2018 är den tidigare frivilliga förskoleklassen obligatorisk 
för alla barn. Detta gör att övergången till förskoleklassen från förskolan är en övergång de flesta 
barn kommer att göra. Skolverket (2019) beskriver flera viktiga delar i en övergång som är 
lyckosamma för barnen. Samverkan, individualisering, uppföljning och utvärdering är några utav 
dessa delar. Hur relationsskapande är en viktig faktor i detta arbete är inget som Skolverket 
(2019) uttryckligen säger men vi tänker att det kan ingå i begrepp som samverkan och 
individualisering (Ackesjö 2014).  

Fokuset för den här studien är hur de mottagande pedagogerna arbetar för att mottagandet 
till en ny skolform ska bli så fördelaktig som möjligt för barnen i behov av särskilt stöd. 
Forskning vi tagit del av under våra år som aktiva lärare och studenter visar att barnens trygghet 
och känsla av tillhörighet påverkar studieresultaten (Hattie 2014) och det är någonting vi vill 
undersöka närmare.  

Ackesjö (2014) tar upp i sin studie att hälften av eleverna känner en oro inför övergången 
till förskoleklass tillsammans med en känsla av rädsla att hamna utanför gemenskapen. Vissa 
elever klarar av detta på ett bra sätt men de flesta har ett behov av begriplighet och en tydlighet 
för att kunna hantera detta. Barn i behov av särskilt stöd kan utan denna tydlighet gå miste om 
förutsättningar som för dem är nödvändiga i skolgången som till exempel anpassad lärmiljö och 
bemötande. I skollagen (2010) kan vi läsa om att alla barn har rätt till likvärdig utbildning och i 
diskrimineringslagen (2008) fastställs det att bristande tillgänglighet i skolan är en grund för 
diskriminering. Detta gör att det är av högsta vikt att alla barn får rätt till de stöd som varje 
enskild individ har rätt till.  

Ahlberg (2015) skriver om det relationella perspektivet som innebär att svårigheter i 
skolan anses uppstå först när eleven möter en viss typ av skolmiljö, alltså relationen mellan elev 
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och miljö, istället för att svar söks på individnivå. Är processen med att skola över eleverna en 
gemensam angelägenhet för skolans personal som man aktivt är medvetna om eller är det 
relationella perspektivet, samverkan mellan individ och miljö, inget man har i åtanke? Då 
övergången från förskolan till förskoleklassen och skolans värld är en väldigt omvälvande 
händelse är det en viktig företeelse att studera. Detta för att öka medvetandet och kunskaperna 
om övergången så att det inte finns en risk att något går förlorat. Som till exempel information 
om elevers styrkor och utvecklingsmöjligheter, möjlighet till samverkan mellan förskola och 
förskoleklass och samverkan mellan föräldrar och pedagoger. Mer information om de nya 
eleverna och samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger ökar tilliten och tryggheten till 
pedagogerna. Vilket i sin tur skapar en bättre relation mellan alla parter. Relationsskapande är 
således en viktig del i övergångsarbetet. En viktig aspekt att ha i åtanke är att barn i behov av 
särskilt stöd riskerar att bli en utsatt grupp om det systematiska kvalitetsarbete som innefattar 
övergångar har brister.  

Fördelning av arbetet  
Vi har samarbetat och delat upp intervjuerna vilket innebär att vi har gjort fyra stycken var. Vi 
har sedan transkriberat intervjuerna och sedan läst varandras transkriptioner så båda fick ta del av 
allt råmaterial. Den litteratur och forskning som finns med i arbetet har vi också delat upp och 
läst och bearbetat hälften var. Under rubrikerna har vi båda varit aktiva och författat innehållet. 
Vi har använt oss av ett skrivprogram som gör att vi kan skriva samtidigt i dokumentet och man 
kan också lägga in kommentarer i arbetet. Vi har även träffats vid ett flertal tillfällen och 
diskuterat och författat textmassa ihop.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagogerna på några skolor beskriver att de arbetar 
för att bygga relationer till de nya eleverna i skolan med fokus på eleverna i behov av särskilt 
stöd. 

1.2 Forskningsfrågor 
  
Studiens forskningsfrågor är: 
 

● Hur beskriver pedagogerna att de arbetar på de utvalda skolorna med överskolningen av 
barn som kommer till förskoleklass? 

● Hur beskriver pedagogerna att de arbetar på de utvalda skolorna med överskolningen av 
barn i behov av särskilt stöd som kommer till förskoleklass? 

● Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att skapa goda relationer, särskilt för barn i 
behov av särskilt stöd? 
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2. Bakgrund 
 
I denna del presenteras arbetets teoretiska utgångspunkt. Här kommer vi också redogöra för lagar 
och styrdokument som är väsentliga för arbetet med övergångar. Vi avslutar med att redogöra för 
tidigare forskning som vi anser är relevant för studien.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Vår infallsvinkel är bland annat att ett relationellt perspektiv på lärande gynnar barnen i skolan. 
Genom att pedagogerna skapar relationer till eleverna ökar elevernas trygghetskänsla och 
därmed även deras förmåga till lärande (Hattie 2014; Aspelin 2012). Det innefattar både teoretisk 
och praktisk kunskap samt sociala färdigheter. För att vidare kunna belysa olika 
påverkansfaktorer kring barnens övergång från förskolan till förskoleklass har vi också använt 
oss av systemteori som modell för vår studie.  

2.1.1 Relationellt perspektiv 

 
Ahlberg (2015) berättar att det relationella perspektivet har sin historia i handikappforskningen 
men inom skolan innebär det relationella perspektivet att skolsvårigheter studeras utifrån ett 
relations- och interaktionsfokus. Ahlberg (2015) menar att ett relationellt perspektiv på 
utbildning handlar om just relationer och samspel. Det innebär att fokus ligger på skolans 
bemötande av eleverna på olika nivåer och hur samspelet mellan dessa nivåer fungerar. Nivåerna 
som författaren syftar på är individ, grupp, skola och samhälle. Vi, individen och miljön, 
påverkar alltid varandra. I det relationella perspektivet poängteras det att svårigheter kan uppstå i 
relationen mellan individen och omgivningen. En elev som är i behov av särskilt stöd eller som 
är i svårigheter är en angelägenhet som är gemensam för hela skolans personal (Ahlberg 2015).  

2.1.2 Systemteori 

 
Öquist (2008) menar att det finns vissa faktorer inom systemteorin som gör att man kan förstå 
närhet och distans i olika kontexter. Konceptet med systemteorin är att utgå ifrån att världen är 
en helhet som består av flera olika delar, men viktigt att poängtera är att helheten är större än 
summan av de olika delarna. I denna helhet är människan en aktiv aktör som själv kan skapa sin 
verklighet. Ett grundläggande begrepp inom systemteorin är att det finns olika nivåer, vilket går 
att jämföra med Bronfenbrenners utvecklingsmodell där han kallar nivåerna system.  Dessa 
nivåer inom systemteorin hänger ihop som i en cirkel eller en spiral vilket innebär att alla delar 
hänger ihop och påverkar varandra. 

5 



 
 

 
 

 

Figur 1. Bronfenbrenners utverklingsekologiska modell  
 
Öquist (2008) menar att det är i gränslandet mellan olika nivåer och delar som viktiga fenomen 
oftast sker, till exempel i en övergång från en situation till en annan. Detta är precis vad som sker 
under en övergångsprocess från förskolan till förskoleklass. I denna övergång så växlas fokus 
från ett till ett annat och för att göra denna övergång så smidig och gynnsam som möjligt för 
barnet är det viktigt med samverkan mellan de olika miljöerna.  

En annan viktig faktor som Öquist (2008) tar upp är det som han kallar för fjärilseffekten 
vilket innebär att små förändringar kan påverka fler olika delar i systemet. Som ringar på vattnet 
kan en liten förändring få konsekvenser, både positiva och negativa konsekvenser.  

2.2 Arbetet med övergången till förskoleklass och fritidsverksamheten 
 
Skolverket (2019) har definierat vad de anser är viktigt i arbetet med övergångar. Det är bland 
annat att ledning i en verksamhet ska stödja och tillhandahålla adekvata resurser och att 
verksamheterna ska ha en tydlig struktur för hur arbetet med överskolningar sker. Det är också 
viktigt att ha en samsyn på hur dokumentation sker i arbetet med överskolningar. Detta handlar 
bland annat om att dokumentationen ska vara saklig och relevant, att den ska syfta till att ge 
mottagaren information som hjälper till i progressionen med barnens kunskapsinhämtning.  

Förskolans läroplan (Lpfö 98/16, Skolverket, 2016) beskriver att det ska finnas 
samarbetsformer mellan förskolan och förskoleklassen, fritidshemmen och skolan. Dessa ska 
sträva efter att skapa en trygg och förtroendeingivande övergång till den nya verksamheten för de 
blivande eleverna och deras vårdnadshavare. Även läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr 11, 2011) beskriver att verksamheterna ska samverka på ett 
förtroendefullt sätt samt stödja barnen i deras utveckling och lärande i ett långt perspektiv. Inför 
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övergångarna ska också de berörda verksamheterna utbyta information, kunskaper och 
erfarenheter för att på så sätt hjälpa barnen att skapa sammanhang och kontinuitet i deras lärande 
och utveckling. Förskolans läroplan säger också att förskolan ska samverka på ett bra sätt som 
syftar till att förbereda både vårdnadshavare och deras barn inför övergången från förskolan till 
förskoleklass, skolan och fritidshemmet. Enligt skolans läroplan (Lgr11) ska läraren: 

● i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 
fritidshemmet utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i 
utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande, 

● i samverkan med arbetslaget i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och 
fritidshemmet förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar, 

● vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd, och ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om undervisningen i 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. (Lgr11 rev. 2016, s 16.) 

2.3 Arbetet med övergången till förskoleklass och fritidsverksamhet för barn i 
behov av särskilt stöd 
 
Skolverket (2019) menar att samverkan och bra rutiner var viktigt för att en bra övergång från 
förskolan till förskoleklass ska kunna ske. De tog också upp vikten av ett bra informationsutbyte 
när det kommer till anpassningar, individuella förutsättningar, individuella stödbehov och 
utvecklingsplaner. I skollagen (2010) berättades att det från och med juli 2019 kom en ny 
bestämmelse som innefatta garanti för tidiga stödinsatser för de barn som är i behov av det. 
Skolverket (2010) visade att verksamheter, under ett tidigt skede, behöver synliggöra ett 
stödbehov så att barnet snabbt kan få adekvat stöd. Detta innebar att arbetet med övergången till 
förskoleklass behövde kvalitetssäkras så ingen värdefull information gick förlorad längs vägen. 
Detta var särskilt viktigt för barnen i behov av särskilt stöd då avsaknad av ett sådant 
informationsflöde kan hämma deras kontinuitetsskapande i skolan. Som värdefull information 
för barnen i behov av särskilt stöd sågs till exempel individuella utvecklingsplaner. Ackesjö 
(2014) förklarade att det är av högsta vikt att rätt stöd skyndsamt kommer på plats för dessa barn. 

Jakobsson och Nilsson (2011) menade att en stödjande skolmiljö var ett förslag på hur 
skolverksamheter kan öka möjligheterna för en god övergång för barn i behov av särskilt stöd. 
En bra skolmiljö tillsammans med engagerade stöttande lärare, samarbete med hemmet, struktur, 
tillgänglighet och nödvändiga resurser var andra utmärkande drag på hur barn i behov av särskilt 
stöd kunde få den undervisningen de hade rätt till enligt skollagen (2010). Utredningen (SOU 
1998:66) Funktionshindrade elever i skolan menade att relevant stöd var en förutsättning för att 
ingen elev ska stå utanför delaktighet och gemenskap. Detta stöd bör komma på plats skyndsamt, 
vilket ett bra övergångsarbete underlättar för.  
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2.4 Tidigare forskning 
 
Lundqvist och Sandström (2018) förklarade att en övergång innebar mer än en fysisk förflyttning 
mellan olika lärmiljöer. De nämnde tre sätt att se på övergångar. De benämnde dem som: 

● en separation från en lärmiljö, 
● en förflyttning från en lärmiljö till en annan samt 
● som ett införlivande i en ny lärmiljö. 

  
Ackesjö (2017) förklarade att en övergång är något som sker över tid och inte vid ett speciellt 
tillfälle. Övergången började redan när samtalet om den kommande övergången startade och 
pågick ett tag till efter att den fysiska förflyttningen gjordes. För att underlätta denna övergång 
menade författaren att en kontinuitet skapas så att barnen kunde känna igen sig i den nya miljön. 
Det var alltså en fråga om att skapa en likhet trots skillnaden. Författaren menade att lärarna i de 
olika verksamheterna, genom att samarbeta, kunde skapa denna känsla av kontinuitet för barnen. 
Begreppet kontinuitet användes i flera olika perspektiv: 
  

● Kommunikationsmässig kontinuitet: som står för lärarnas kommunikation över 
skolformernas gränser. 

● Organisatorisk kontinuitet: vilket innebär verksamheternas organisation, exempelvis fler 
barn på varje lärare och större barngrupper under fritidstiden. 

● Filosofisk kontinuitet: här handlar det mycket om den värdegrund som verksamheten 
vilar på och vilka syften, mål och metoder som styr verksamheten. 

● Utbildningskontinuitet: innebär förståelsen för hur själva undervisningen går till i 
respektive skolform. 

● Fysisk kontinuitet: här diskuteras barnens fysiska förflyttning från en miljö till en annan. 
● Social kontinuitet: som innefattar vikten av att behålla vänner och relationer i övergången 

samt att bli en del att ett nytt socialt sammanhang. 
 

Lundqvist och Sandström (2018) lyfte i sin studie fram fler förslag till förbättringsåtgärder av 
överskolningsprocessen. Forskarna såg att samarbetet mellan förskola, förskoleklass och 
fritidshem behövde utökas för att kontinuitet, sammanhang och progression säkerställs i barnens 
lärande. Ekström (2018) beskrev att synen på barnens kompetens förändrades från förskolans 
sista år till förskoleklass. Från att pedagogerna i förskolan har sett barnen som utforskande 
individer som är aktiva och delaktiga i sitt lärande blev barnen i förskoleklass mindre delaktiga 
och aktiva och mer reproducerande. Författaren menade att barnens kontinuitet och progression i 
utvecklingen och lärandet bröts eller hämmades eftersom förskoleklassens verksamhet inte 
byggde vidare på de kunskaper barnen redan besatt. Lundqvist och Sandström (2018) visade på 
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resultat som sa att barnens perspektiv på sin egen överskolningsprocess skulle kunna tas mer i 
beaktande. De aktiviteter som erbjöds i övergångsprocessen var uttänkta av personalen från 
förskolan och förskoleklassen utan att de lyssnade till vad barnen ansåg sig har för behov eller 
önskningar. 

Karila och Rantavouri (2014) har forskat på hur det finska skolsystemet arbetade kring 
övergångar. De ville ta reda på hur skolan arbetade så att övergången från förskolan till skolan 
kunde bli så smidig som möjlig. Studien de gjort var en del av en utvecklingsprocess på 
kommunal nivå i Finland. Syftet har varit att ta fram gemensamma metoder som förskolor och 
skolor kan jobba med så att övergången skulle bli så gynnsam som möjligt. Men också för att 
eleverna skulle kunna starta sin skolgång i grundskolan på sina egna premisser och med sina 
individuella förutsättningar. I kommunen där studien bedrivits har alla skolor och förskolor 
deltagit. Karila och Rantavouri (2014) kom fram till tre olika aspekter i sin studie. Dessa tre var: 
resurser och kompetenser vid övergången, ramar för arbetet med övergången och relation och 
samarbete. Avslutningsvis diskuterade forskarna resultatet och menade att det fanns en viss 
variation hos de olika förskolorna och skolorna. De menade att det var oerhört viktigt att skapa 
ett samarbete som ledde till en gemensam samsyn och praxis för hur man arbetade med 
övergången från förskola till skola. Det var också viktigt att det finns tillräckligt med tid för 
pedagoger så att de kunde fokusera på att samarbeta och dela med sig av sina kompetenser till 
varandra. Även om det redan fanns ett visst samarbete kunde detta förbättras.  

2.4.1 Övergångsakiviteter  

Bulkeley och Fabian (2006) har gjort en studie på övergången från det som de kallar foundation 
stage till key stage, vilket är den övergången som barn i den engelska skolan gör när de är i ålder 
5 och 6 år. Bulkeley och Fabian (2006) ville problematisera och få syn på vad som hände i denna 
övergång. De ville också synliggöra vad för aktiviteter och strategier som stödjer barnens 
fortsatta välbefinnande i skolan, även efter övergången var klar. I sin studie kom Bulkeley och 
Fabian (2006) bland annat fram till att det var viktigt att anpassa övergången efter barnens behov 
och att det inte fanns en mall som passade alla. Men det fanns några nyckelfaktorer som 
påverkade övergången. Detta var först och främst att förbereda barnen inför vad som skulle 
hända, att personal till exempel hälsade på i den nya miljön gjorde skillnad för barnen. Ett bra 
samarbete mellan personal var viktigt, likaså samarbete och kommunikation med föräldrarna. 
Denna skola hade ett väldigt tätt samarbete med föräldrarna då de bland annat en morgon i 
veckan var inbjudna till skolan för att hjälpa till med olika inlärningsaktiviteter. Detta gjorde att 
föräldrarna kunde känna en trygghet och även barnen då de såg att skolan och hemmet 
samarbetade och klyftan blev då mindre mellan övergången. En annan viktig faktor som blev 
tydlig var barnens individuella förutsättning att klara av skoldagen och miljön. Här hade skolan 
en strategi för att hjälpa till med detta, nämligen att barnen de första fyra veckorna kunde få delta 
i skolan under endast halva skoldagen. På så sätt blev barnen inskolade till nya rutiner och 
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miljöer på ett milt sätt. 
I studien som Einarsdottir, Perry och Dockett (2008) gjort hos både isländska och 

australiensiska förskolor och skolor var den vanligaste aktiviteten som rapporterades besök på 
barnens blivande skola. De isländska barnen genomförde dessa besök innan de började sitt första 
skolår. Besöken var vanligtvis planerade av förskolan i samarbete med skolan och oftast följde 
förskolepersonalen med barnen vid besöken. Den näst vanligaste övergångsaktiviteten som 
användes av både förskolans och skolans lärare var att bjuda in förskolebarnen att delta i 
aktiviteter på skolan. I vissa fall besökte de respektive lärarna varandras klassrum, men detta var 
inte vanligt förekommande. För lärarna i skolan i NSW (förkortning av New South Wales som 
kommer att användas i arbetet), den del av Australien som deltog i studien, så var de vanligaste 
övergångsaktiviteten informationsmöten med föräldrarna och möten med barnen innan skolan 
började. Mötena med barnen hölls oftast under årets sista termin innan barnen skulle börja i 
skolan. Antalet träffar varierade från ett tillfälle på två timmar till en dag i veckan under tio 
veckor. Det var också relativt vanligt att förskolans lärare anordnade informationsmöten inför 
övergången för föräldrarna på förskolorna. I NSW förekom det också att skrivna dokument om 
barnen skickades till den mottagande skolan. Detta skedde inte per automatik utan blev först 
tvungna att godkännas av föräldrarna. En vanligare strategi var att ha möte med varje enskilt 
barn innan skolstarten. En del lärare från skolan skickade ett brev till barnen några dagar innan 
skolan började där barnen och föräldrarna bjöds in till en träff med läraren. Generellt, både i 
NSW och på Island, träffas inte förskolläraren och läraren för att diskutera enskilda barns behov 
förutom de strukturerade mötena som ordnades inför övergången för de barn som är i behov av 
särskilt stöd.  

Några av de rapporterade övergångsaktiviteterna från förskolan till skolan var:  

● Förskolebarnen besöker skolan innan skolstart. 
● Skolan bjuder in förskolebarnen att delta i aktiviteter i skolan. 
● Förskollärarna besöker skolan för att observera verksamheten. 
● Mottagande lärare i skolan besöker förskolan. 
● Möten mellan lärare och förskollärare för att samtala om individuella barns liv och 

utveckling. 
● Förskolläraren och läraren träffas för att diskutera utbildning och för att säkerställa 

kontinuitet och progression i barnens utbildning. 
● Barn från skolans första år besöker förskolan för att dela med sig av sina erfarenheter om 

skolan. 
● Skriftlig information om enskilda barn följer med dem till skolan. 
● Ett brev sänds till barnet innan skolan börjar. 
● Ett möte med barnet innan skolan börjar. 
● Ett informationsmöte hålls för alla föräldrar innan skolan börjar. 
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Studien visade en intressant skillnad. Det var mer vanligt förekommande att lärare från skolan i 
NSW besökte förskolan än det var på Island trots att lärarna från båda länderna tyckte att det var 
en väldigt användbar strategi. Anledningen, tror forskarna, var syftet med besöken. På Island var 
syftet med besöken att samla information om de individuella barnen och grupper eller att 
observera förskolans verksamhet. I NSW var det troligare att besöken gick ut på att förmedla 
information till förskolorna och föräldrarna vars barn skulle börja skolan, för att få dem att välja 
just ”deras” skola. Besöken fungerade lite som ”reklampelare”.  

Huvudfokuset för Ackesjös (2013) studie var att få kunskap om hur övergångsprocessen 
kunde se ut i slutet av förskoleperioden innan den faktiska övergången till förskoleklassen hade 
skett. Resultaten visade att övergångsprocessen snarare borde ses som en cirkulär process, eller 
kanske till och med en spiralprocess som rörde sig fram och tillbaka, än en linjär process. I 
studien visade det sig att fler möten vid och över gränsen mellan verksamheterna tog plats på 
våren innan själva övergången till förskoleklass skedde. Efter varje möte med förskoleklassen 
återgick barnen till förskolan för att återskapa sina erfarenheter och förväntningar på 
förskoleklassverksamheten. Med denna böljande process lämnade barnen sakta sin roll som 
förskolebarn för att axla rollen som elev i förskoleklass. Det var en process som tog tid och 
studien visade att den startade långt innan den fysiska förflyttningen till skolan ägde rum. 
Studien lyfte också fram att ett samarbete mellan lärarna i de olika verksamheterna var viktig för 
att barnen skulle få en bra övergång. Studien lyfte också fram att läraren från mottagande 
förskoleklass gjorde besök hos barnen på förskolan vid ett par tillfällen på våren. Besök på 
skolan ordnades också. Vid besöken fick barnen möta sina nya klasskompisar och lärare samt 
besöka sitt nya klassrum och den övriga skolmiljön. 

2.4.2 Arbetet med övergången för barn i behov av särskilt stöd 
 
Barn i behov av särskilt stöd behöver kanske i större utsträckning än andra barn ha ett bra 
samarbete mellan skolan/fritids och hemmet finns. Detta samarbete menade Nordahl, Sørlie, 
Manger & Tveit (2007) bör vara gränsöverskridande och var en viktig insats för barn i behov av 
särskilt stöd. Lundqvist och Sandström (2018) presenterade i sin studie att det förekom olika 
typer av övergångsaktiviteter under överskolningsprocessen på den deltagande skolan. 
Författarna delade upp dem i generella och extra aktiviteter samt proximala och distala 
aktiviteter. De generella aktiviteterna genomfördes för alla barnen, samt deras föräldrar, medan 
de extra aktiviteterna tillkom för de barn som hade behov av det. Det kunde exempelvis vara 
extra enskilda besök i förskoleklassen eller extra överlämnande samtal mellan pedagoger och 
vårdnadshavare. De proximala aktiviteterna var de aktiviteterna som hade med kontaktskapandet 
mellan barn och pedagog eller med samarbetet mellan pedagogerna i de olika verksamheterna att 
göra. Det kunde innebära rollbyten mellan pedagogerna, besök i förskoleklassen eller att äta 
lunch med mottagande pedagog. De distala aktiviteterna var riktade gentemot vårdnadshavarna 
och/eller pedagogerna, som exempelvis föräldramöten, överlämnande samtal och 
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sammansättning av förskoleklasserna. De generella aktiviteterna räknas till sammanlagt 13 
stycken. Var barnet som skulle börja i förskoleklass i behov av extra stöd så tillkom vid behov 
nio aktiviteter till. Det innebar att barn i behov av särskilt stöd fick 22 aktiviteter kopplade till sin 
överskolning. Författarna lyfte bland annat fram att det uppstod utmaningar i arbetet med de 
extra övergångsaktiviteterna. En viktig poäng i deras studie var att det var färre proximala 
aktiviteter för barn i behov av särskilt stöd. Deltagarna i studien beskrev att det var svårt att hitta 
tiden som behövdes för att genomföra dessa aktiviteter eftersom personalen i förskoleklassen 
dessutom skulle lämna över sina ”gamla” elever till årskurs ett samt utföra det dagliga arbetet i 
klass. Dessutom saknades tid för att tillsammans sitta och reflektera och diskutera vilka 
stödinsatser som kunde passa. Även Wikholm (2017) presenterade i sin studie olika aktiviteter 
som genomfördes för att barnen skulle få en så trygg övergång som möjligt. Författaren nämnde 
bland annat extra överlämningssamtal med vårdnadshavare och ett samarbete mellan 
verksamheternas specialpedagoger och andra instanser som var inblandade i hur elevens 
skolvardag skulle läggas upp på bästa sätt. Författaren lyfte också fram positiva upplevelser av 
assistenter som följt med barn från förskolan in i förskoleklassens verksamhet. Upplevelsen var 
att det bidrog till en ökad trygghet för eleven. Assistenten var redan bekant med elevens behov 
och styrkor och eleven fick då rätt stöd på en gång i den nya verksamheten. Wikholm (2017) 
liksom Kallberg (2017) framhävde att eftersom lärare ska arbeta för att bedriva undervisning i en 
inkluderande miljö måste läraren också vara medveten om att barnen kommer att behöva olika 
typer av anpassningar för att kunna bilda goda relationer i en ny verksamhet. Kallberg (2017) 
hävdade också att det var extra viktigt i början av den nya relationen mellan lärare och barn och 
det krävdes att läraren arbetade på ett medvetet sätt för att stärka dessa relationer. 

Einarsdottir et al (2008) förklarade i sin studie att förskollärarna och lärarna på Island och 
i NSW, endast genomförde strukturerade mötena inför övergången för de barn som var i behov 
av särskilt stöd. Då arbetade team med föräldrar, skolpersonal, specialpedagogisk personal från 
distriktet, förskolepersonal och annan stödpersonal tillsammans, ibland upp till 12 månader 
innan, för att göra en så bra övergång som möjligt till skolan för barnet och dennes familj. På 
Island genomfördes träffar där pedagogerna kunde diskutera individer från särskilda grupper av 
barn, det kunde gälla exempelvis barn i behov av särskilt stöd. Vid dessa fall fördes även 
dokumentation gällande dessa barn över till skolan. 

2.4.3 Goda relationer  

 
Aspelin (2012) har gjort en studie vars syfte var att diskutera hur relationer påverkar studenternas 
prestationer. Den första frågeställningen som undersöktes var: Hur påverkar relationer 
studenternas prestationer, sett från ett empiriskt perspektiv? Studiens andra frågeställningen var: 
Hur kan relationens betydelse för elevernas lärande utforma undervisningen? För att ta reda på 
det var forskaren tvungen att ta reda på vad som karaktäriserar ett undervisningssätt som stödjer 
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studenternas prestationer. Efter att ha genomfört empiriska studier i verksamheten kunde bland 
annat dessa drag sammanfattas: 

● Läraren är aktiv, engagerad och omtänksam i sin relation till eleverna. 
● Relationen mellan lärare och elev är personlig och tillitsfull. 

Aspelin (2012) lyfte också fram att skolor som levererade goda elevresultat karaktäriserades av 
en strategi där lärandet var i fokus och där en respekt- och tillitsfull relation mellan lärare och 
elev existerade. Vidare förklarades också att vikten av att kommunikationen mellan lärare och 
elev ägde rum samt att lärarens sociala kompetens var betydelsefull. Slutsatsen som han drog var 
att relationen mellan lärare och elev var nyckeln till att förstå varför eleverna lyckades i skolan. 
Aspelin (2012) förklarade att det kunde vara vilseledande att titta på varje enskild lärare och 
elevers färdigheter. Troliga svar hittar vi istället genom att ta elevens rådande relationella kontext 
i beaktande. För att förstå vad som uppmuntrar eleverna att lyckas i skolan behöver vi inte bara 
titta på elevernas handlingar utan undersöka i vilka relationer dessa handlingar utförs. För att 
skapa en nyanserad bild av elevernas prestationer behöver handlingarna i sig ses som ett uttryck 
för ”sammanflöde” eller samverkan istället för effekter av individuellt och strukturerat 
inflytande. Det forskaren menade var att konceptet relationer stod för de grundläggande 
förutsättningarna för lärande. 

Ackesjö (2017) beskrev hur lärare i hennes studie lyfte fram vikten av att arbeta med 
relationer för att skapa en trygg övergång. Här lyftes även fritidshemmens verksamhet fram som 
en trygg bas där barnen kunde känna sig ”hemma” medan de senare också gjorde övergångar 
inom skolan. Vikten av ett relationellt arbete visade sig på fler sätt. Hur kvaliteten i relationen 
mellan elever och lärare var, menade Kallberg (2017), påverkade också barnens välmående och 
känsla av samhörighet och det i sin tur påverkade inte bara barnens attityder till skolans 
verksamhet utan också deras förmåga att prestera i skolan.  

Dockett och Perry (2016) har gjort en studie vars syfte var att undersöka och identifiera 
effektiva arbetssätt som stödjer positiva övergångar till skolan och SAC, som står för School Age 
Care och är en australiensisk motsvarighet till vad vi i Sverige kallar fritidshem. För många barn 
och familjer innebär övergången till skola även en övergång till fritidshemsverksamheten. I 
studien så framgick det att om det skapades en relation till barnen och föräldrarna i skolan så gav 
det fortsatta positiva och respektfulla interaktioner. Dels mellan elever och lärare men också 
mellan elever och elever. Detta var kärnan i de effektiva fritidshemsverksamheterna. Barnens 
egna upplevelse var att fritidsverksamheten var det bästa med skolan för att det gav dem 
möjlighet att vara tillsammans med sina kompisar. Även föräldrarna berättade om positiva 
effekter de upplevde hos sina barn tack vare de starka relationerna till personalen i 
fritidsverksamheten. 

I Bulkeley och Fabians (2006) studie framkom det att relationer och kompisar också var 
viktigt för att barnen skulle få en bra övergång till skolan. De flesta barnen utökade sin vänkrets 
när övergången var gjord vilket blev lyckosamt. I de fall där barn hade sociala 
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samspelssvårigheter blev det desto mera negativa konsekvenser då kraven blev för höga vilket 
kunde resultera i en motvilja att gå till skolan. 

Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) förklarade att ömsesidig tillit var en stor del av 
en god relation. Men tillit var inget som man automatiskt fick utan det var någonting som 
förtjänas och därmed gavs av någon annan. För att barn skulle känna tillit till vuxna måste de 
vuxna visa en positiv inställning gentemot barnet. Barnet måste också uppleva den vuxne som 
rättvis, pålitlig och att det gick att tala med den vuxne för att en god relation skulle kunna skapas. 
Frelin (2010) menade att tillit var någonting som byggdes upp mellan människor, det ansvaret 
låg inte enbart hos den ena parten utan hos båda. Läraren hade alltså ett lika stort ansvar att 
bygga en tillitsfull relation till eleven som eleven har till läraren. För att skapa tillit mellan lärare 
och elev lyfte författaren bland annat vikten av att hålla löften och behandla eleverna rättvist 
utefter deras individuella förutsättningar. Att visa eleverna att de var betydelsefulla genom att 
vara nyfiken på deras liv utanför skolan och deras tankar kring framtiden var ytterligare redskap 
för att bygga tillit. Ytterligare beskrivs det i studien att om lärare är benägna att erkänna att de 
begått misstag och sedan be om ursäkt för det så bygger även det tillit mellan elev och lärare. 

Hallman och Nyman (2017) lyfte fram att det var väldigt viktigt i övergångsprocessen att 
lärare och elever kunde skapa en relation till varandra där de kunde känna både förtroende och 
trygghet. De lyfte fram att chansen att lyckas med dessa relationer ökade genom att pedagogerna 
utgick från varje barns individuella behov och förutsättningar. Detta skulle också innebära en 
bättre inlärningssituation för eleverna. 

2.4.4 Påverkansfaktorer  
 
Kallberg (2017) skrev att övergångar, mellan och inom skolformer, kunde upplevas som en 
period av osäkerhet för både lärare och barn som försökte finna sina nya roller och relationer i ett 
nytt sammanhang. För att underlätta denna övergång menade författaren att det var viktigt att det 
fanns en känsla av sammanhang och samhörighet till både vänner och vuxna. Elever som gick i 
en klass som hållits homogen från förskolan menade Kallberg (2017) hade större möjlighet att 
känna gemenskap och sammanhang i den nya miljön, förutsatt att det var ett tryggt klimat i 
barngruppen. Vidare förklarade författaren att det även kunde finnas anledningar till att splittra 
förskolegrupper, mixa dem och forma nya förskoleklasser. Det kunde vara att det fanns 
gruppsammansättningar som gav små möjligheter för vissa barn att känna tillhörighet i gruppen. 
Fördelen med att skapa nya grupper kunde vara att det gav barnen möjligheter att skapa nya 
relationer och gemenskaper. Barnen i en nysammanslagen klass tenderade också att se läraren 
som “social kompass”. Eleverna riktade sig mer till läraren för att se hur de skulle förhålla sig till 
varandra och till den nya miljön. 

I Dockett och Perrys (2016) studie lyfte de fram att det fanns kopplingar mellan positiva 
erfarenheter av SAC och engagemanget i skolan, både hos barnen och familjerna. Trots detta, 
menade forskarna, att det fanns begränsat med undersökningar som visade på hur dessa två 
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övergångar överlappade med varandra och hur de bäst interagerade med familjerna. Materialet 
visade att flera olika processer och handlingar förekom vid övergången till skolan och SAC. 
Verksamheter som varit effektiva vid övergångsarbetet lyftes fram. Dessa var bland annat: 

● Besöka den nya miljön och etablera en kontakt med barnen. De flesta lärarna som 
arbetade i SAC rekommenderade att barnen och deras familjer gjorde besök innan de 
officiellt började i verksamheten. Det beskrevs inte nödvändigtvis som en 
övergångsaktivitet men hade som syfte att skapa en kontakt med barnen och för barnen 
att skapa en kontakt till varandra samt för att bekanta sig med den nya miljön. 

● Deltagande i övergångsprogram: en del skolor anordnade besök i SAC verksamheten. 
Föräldrar berättade att detta gjorde att barnen fick en känsla för verksamheten och lärarna 
hävdade det var ett bra sätt att få barnen att känna sig trygga med miljön och pedagogerna 
som arbetar där. 

● Förmedla information: Information om SAC verksamheten delades ut till föräldrarna men 
ingen sådan fanns riktad till barnen. Många skolor gjorde dock broschyrer riktade till 
barn om hur det skulle bli att börja i skolan. På ett ställe fungerade barnen som en bra 
informationskälla. Barnen som nyss börjat SAC gick tillbaka till sina gamla förskolor för 
att berätta om sina upplevelser. Att ge barnen information om SAC var annars något som 
missades överlag. 

● Etablera kontakt med familjerna. Lärare i SAC menade att ju mer information familjerna 
fick desto mer framgångsrik blev övergång för barnen och familjerna. 

 
Ackesjö (2016) beskrev att övergången som gjordes till skolans värld inte bara innebar en 
övergång till förskoleklass utan också en övergång till fritidshemmet. I själva verket var det ofta 
fritidsverksamheten som de nya eleverna träffade på först. Många barn började på fritids någon 
eller några veckor innan själva skolstarten. Eftersom det fortfarande var semestertid för många 
arbetande så var fritidshemmen ofta sammanslagna i andra gruppkonstellationer, och med 
tillfällig personal, veckorna innan skolstarten. Författaren menade att det kunde innebära 
svårigheter för de nya barnen eftersom de inte blivit förberedda eller överskolade i den 
verksamheten med den personalen. Det brast således i kontinuitetsskapandet för barnen. 
Författaren hävdade att lärare var medvetna om att det var stor skillnad för barnen att gå från 
förskolan till fritids även om verksamheterna liknade varandra. Verksamheten krävde att barnen 
kunde ta större ansvar för sig själva i och med att barngrupperna var större och även friheten att 
aktivera sig själv. Överskolningen till fritidshemmet menade Ackesjö (2016) innefattade ett fåtal 
besök före själva övergången och ibland skedde dessa besök i samband med besöken till 
förskoleklassen. Författaren menade att för att övergången skulle bli så bra som möjligt för 
barnen måste fritidshemmet och personalen som arbetade där vara involverade i arbetet med 
överskolningen. Lundqvist och Sandström (2018) såg också att ett förbättrat arbetssätt där 

15 



 
 

fritidshemspersonalen var mer delaktig i överskolningen var att föredra. 
Goble, Eggum-Wilkens, Bryce, Foster, Hanish, Martin, och Fabes (2017) har gjort en 

longitudinell studie i USA på hur relationerna mellan akademiska prestationer, engagemang hos 
skolan och barns sociala förmåga påverkade kvaliteten på övergången mellan förskola och 
förskola. Deras deltagare bestod av mexikanska och amerikanska barn vars familj hade en låg 
socioekonomisk status. Goble et al. (2017) ansåg att det inte fanns tillräckligt med studier som 
longitudinellt har granskat detta område. De ansåg att det var av högsta vikt att identifiera hur 
och vem som kunde hjälpa barn som växer upp i en familj med låg socioekonomisk status så att 
de får en positiv bild av skolan och sätter en positiv kurs för deras framtida skolgång. 
Pedagogerna i förskolan tyckte i studien att det var en primär faktor att det fanns ett bra 
engagemang hos mottagande skola för att det skulle bli en bra övergång för barnen. Studien 
visade också att det var av högsta vikt att de sociala förmågorna fick utvecklas och frodas för att 
övergången och vidare framgång skulle bli så bra som möjligt. Trots detta var styrdokument 
inom denna typ av skola fokuserade på främst akademiska färdigheter och inte den sociala 
interaktionen. Goble et al. (2017) kunde se att det till skillnad mot tidigare forskning som antyder 
att akademiska prestationer kan påverka skolgången först i ett senare skede faktiskt påverkade 
skolgången redan i tidig ålder. De menade att deras studie var den första som lyfte att den sociala 
sampelsförmågan kunde vara en faktor i hur barn presterade och engagerade sig i skolan. De 
säger då att man kan fundera över om barn som redan i förskoleåldern är akademiskt 
kvalificerade har lättare att bli accepterade av kompisar och på så sätt har större framgång i att 
utveckla förmågor som gör att de får mer positiva känslor när det gäller skolan. 

Cuconato, du Bois-Reymond och Lunabba (2015) har samlat in kvalitativ data från 
Finland, Nederländerna, Italien och Tyskland i sin studie och ställde sig bland annat frågan om 
lärare var mera som vakter eller som supporters till barnen. Deras studie handlade om 
övergångar överlag och inte bara övergången från förskolan till förskoleklass. Forskarna ville ta 
reda på vilka strategier lärarna använde för att på ett så bra sätt som möjligt guida sina elever 
genom övergångar.  Resultatet visade bland annat att lärarna hade en funktion som supporter till 
elever i en övergångsprocess och att lärarna hade strategier för att vägleda sina elever genom 
denna process. Forskarna kunde se att det i denna process fanns olika faktorer för förutsättningar. 
Dessa var bland annat elevens individuella förutsättningar men också familjens förutsättningar 
och hur utbildningssystemet är uppbyggt. Detta kunde skilja sig en hel del länderna emellan.  

Hugo, McNamara, Sheldon, Moult, Lawrence, Forbes, Martin och Miller (2018) 
beskriver ett forskningsprojekt som genomfördes av lärare på en förskola i Australien. Projektet 
innefattade olika intressenters perspektiv på övergången till skolan och begreppet ”school 
readiness” som betyder hur redo ett barn är för skolan. Studien fokuserade på barnen som fyllde 
fem år eftersom de skulle flytta över till skolan nästkommande år. Syftet med studien var att leta 
likheter i synen på ”school readiness” mellan intressenterna för att använda dessa som styrkor vis 
ett samarbete. Dessutom ville forskarna identifiera likheter mellan förskolans lekbaserade 
pedagogik och skolans didaktik för att kunna koppla ihop dem och skapa en kontinuitet i 
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övergången. På så vis utvecklades en mall för hur verksamheterna gemensamt skulle arbeta med 
övergången till skolan. Flera komplexa faktorer för att barnen skulle få en lyckad övergång till 
skolan identifierades. Termen ”readiness”, att vara redo för förskolan, kan definieras på flera sätt 
beroende på om det handlar om en individ eller om en grupp. Det kan förklaras utifrån barnens 
ålder, vilka färdigheter barnen besitter eller vilket sammanhanget barnen befinner sig i. När det 
gäller inkludering syftar ”readiness” inte på det individuella barnets akademiska och sociala 
förkunskaper utan mer på om skolan är anpassad att tillmötesgå de behov barnet har. Hugo et al. 
(2018) menade att övergången till skolan var en stor omställning för barnen. När barnet börjar 
skolan kliver barnet in i en annan roll och förväntningarna på barnet ändras. Nya förväntningar 
från familjen, lärarna och kamraterna påverkar barnet som måste anpassa sig till nya sociala 
regler i skolan och hur deras nya roll blir i de nya relationerna. Tillsammans med familjerna 
måste lärarna ta en aktiv roll för att hjälpa barnen att förstå de nya rutinerna och ritualerna som 
hör till skolan. Lärarna måste hjälpa barnen i övergången till skolan. Skillnaden i pedagogiken 
och didaktiken mellan de olika verksamheterna kan försvåra övergången till skolan, både för 
barnen och familjerna. På grund av det är det viktigt att samarbetet mellan förskola och skola går 
ut på mer än att dela information om barnen och stötta initiativ som stödjer att lärarna delar med 
sig av den pedagogisk och didaktiska verksamheten. Det handlar om att utveckla gemensamma 
projekt och använda leken som en övergångsaktivitet för att bygga en bro från en verksamhet till 
en annan. När vårdnadshavarna fick frågan om vad som kunde hjälpa deras barn i övergången till 
skolan så nämnde föräldrarna oftast övergångsprogram eller aktiviteter som gav barnen tillfällen 
lära sig och delta i skolans nya rutiner. Skolpersonalen lyfte precis som vårdnadshavarna vikten 
av sociala och emotionella färdigheter som behövs för att klara dagliga rutiner. Studien belyste 
viktig information att ta hänsyn till vid arbetet med övergången till skolan. Dessa är:  

● Skapa en grupp där pedagoger från skolan och förskolan finns med för planerandet, 
analyserande och utvärderingen av arbetet med övergångsaktiviteterna. 

● Se över och använd gemensamma projekt för att stödja kontinuiteten i undervisningen, 
pedagogiken och relationsskapandet när barnen övergår till skolan. 

● Lyft lekens betydelse som en övergångsaktivitet och som ett verktyg, särskilt under 
skolans första år. 

● Uppmuntra föräldrar och vårdnadshavare att engagera sig i övergångsaktiviteterna och 
försäkra att det finns en struktur som tillåter förskolans personal att delta aktivt i 
övergångsaktiviteterna.  

● Fortsätt att arbeta med aktuell forskning och reflektera kring hur forskningsresultaten 
relaterar till verksamheten 

Rantavouri (2018) har gjort ett forskningsprojekt som heter Flexible Preschool and School. Hon 
ville i det ta reda på vilka typer av problemlösningsprocesser som finns när barnen ska göra sin 
övergång från förskola till skola. Därefter ska de deltagande skolorna och förskolorna skapa en 
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gemensam modell för att göra detta till en gynnsam och smidig process. Rantavouri (2018) 
kommer fram till att det fanns identifikationspunkter som alla har ett samband och hela tiden 
påverkar och påverkas av varandra. Dessa punkter handlade bland annat om vad som tidigare 
fungerat i en övergång, det praktiska arbetet med övergångar och hur pedagoger kan utvärdera 
och fortsätta arbete för en kvalitativ övergång.  Rantavouri (2018) menade också att pedagogerna 
som var involverade behövde lita på sig själva och sin kompetens och på så sätt bygga upp en 
kärna kring problem som uppstår. Rantavouri (2018) menade också att det var viktigt att se till 
övergångens komplexitet och därigenom använda sig av olika typer av kunskap. Därför var det 
av högsta vikt att alla deltagare i övergången är nyckelpersoner i problemlösningsprocessen. 
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3. Metod 
Under denna rubrik kommer vi att beskriva hur vår studie genomfördes med följande 
underrubriker: forskningsansats, intervjuer som metod, urval, tillvägagångssätt, dataanalys, 
etiska överväganden och tillförlitlighet.  

3.1 Forskningsansats 
 
Våra forskningsfrågor har krävt en kvalitativ forskningsansats (Ahlberg, 2009) då vi ville få fatt 
på personernas upplevelser och erfarenheter inom området överskolning från förskola till 
förskoleklass. Som metod har vi använt oss av kvalitativa intervjun som är inspirerade av den 
fenomenologiska metodansatsen. 

3.2 Intervju som metod 
 
För att få en tydligare bild över hur övergångarna till förskoleklass och fritidshemmet sker så har 
vi intervjuat mottagande pedagoger om deras arbetssätt kring överskolningar. Detta har vi gjort 
för att vi ville ta reda på synen på relationens betydelse och hur den i så fall implementerades. Vi 
valde den kvalitativa intervjun som metod då vi sökte information hur det rent praktiskt går till 
vid en överskolning till förskoleklass och fritidshem samt för att undersöka vad pedagogerna 
utgick ifrån i sitt bemötande med barnen. Kvale & Brinkmann (2009) berättar om den kvalitativa 
intervjun som ett verktyg som passar bra när vi vill få fram upplevelser och tankar hos dem vi 
intervjuar. Även Creswell (2013) säger att detta är en bra metod då man vill få fram detaljer ur 
en människas berättelse. 

När vi skrev våra intervjufrågor utgick vi ifrån Kvale och Brinkmanns (2009) olika typer 
av frågor. Som exempelvis inledande frågor, uppföljningsfrågor och strukturerade frågor (se 
bilaga 8.1) 

3.3 Urval 
 
Den begränsade tiden för vår studie gjorde att den geografiska spridningen inte blev så stor. Vårt 
urval bestod av 8 pedagoger från 8 olika förskoleklasser på 4 olika skolor belägna i 
Mellansverige. Vi valde ut skolorna utifrån vår geografiska närhet, Bryman (2011) kallar detta 
bekvämlighetsurvalet som görs utifrån närheten till forskarna eller författarna. Eftersom denna 
studie är begränsad i omfång och därmed möjligheten till hur många respondenter vi kunde 
intervju så hade vi det i åtanke när vi formulerade våra forskningsfrågor. Göransson och Nilholm 
(2009) tar upp begreppet som de kallar smygrepresentativitet. Detta begrepp handlar om att 
forskare inte ska hävda att deras egen forskning är representativ för en större population, något 
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som vi var helt medvetna om när vi påbörjade vårt arbete. Alla våra respondenter var kvinnor 
som arbetar eller nyligen arbetat som lärare i förskoleklass. Några av dem var utbildade 
förskollärare och några var utbildade lärare mot de yngre åren. En av de intervjuade saknade helt 
lärarutbildning. 

3.4 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att maila ut till rektorerna på berörda skolor och informerade om vårt arbete och 
fick ett muntligt godkännande på att vi fick göra denna studie tillsammans med personalen. Efter 
det bokade vi in dag, plats och tid för intervjuerna. Vi använde oss av semistrukturerade 
intervjuer då vi ville skapa en viss struktur vilket kan vara gynnsamt enligt Jepson Wigg (2015) 
men ändå lämna det fritt för att följa berättelserna hos de vi intervjuar. 

I enlighet med tipsen vi fick under föreläsning (M. Sandström, personligt meddelande, 4 
oktober, 2018) så försökte vi att placera oss i 90 graders vinkel från den vi intervjuade då det kan 
uppfattas som konfrontation om vi skulle sitta mitt emot. Vi kollade av att inspelningsfunktionen 
i mobilen fungerade och började sedan med att presentera oss. 
Under själva intervjun var det viktigt att försökte tänka på följande förmågor och vi försökte 
vara: 
  

● Känsliga 
● Öppna 
● Flexibla 
● Kritiska 
● Alerta 
● Tolkande 
● Balanserade 

(M. Sandström, personligt meddelande, 4 oktober, 2018) 
  
Vi valde att inte maila ut intervjuguiden i förväg då vi ansåg att respondenterna inte skulle 
riskera att bli låsta vid ett svar de tänkt ut att de skulle svara, utan istället under intervjuns gång 
kunde vi samarbeta på ett sätt som gjorde att viktiga erfarenheter kom fram med hjälp av till 
exempel följdfrågor.  

Vi startade intervjuerna med att återigen informera om de forskningsetiska principerna 
(Kvale & Brinkmann 2009; Vetenskapsrådet 2002) för att sedan ställa samma öppningsfråga till 
alla. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?. Då vi ville ha ett avslappnat samtal och 
inte ville att respondenterna skulle känna sig obekväma eller bedömda började vi samtala lite 
mer allmänt om deras utbildning och tidigare karriär som inte alltid hade med vårt syfte att göra. 
Efter det så snävade vi in oss mer på detaljnivå och de mera strukturerade frågorna. Vi 
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rekommenderade att respondenterna hörde av sig i efterhand om de kom på något ytterligare som 
de ville förmedla.  

Vi avslutade intervjuerna med att ge personerna möjlighet att ställa frågor till oss eller 
förtydliga något de sagt under intervjun. Vi sparade intervjuerna och när vi fick möjlighet så 
sparade vi ner allt på USB-minne så att vi kunde förvara det på ett säkert sätt. Vi spelade in allt 
intervjumaterial så att vi efteråt kunde transkribera intervjuerna. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver i sin bok om det som de kallar intervjuandet som ett 
hantverk. De menar att hur intervjun ter sig och vilka resultat som kommer fram beror mycket på 
intervjuarens praktiska erfarenhet. Vi märkte, precis som Kvale och Brinkmann menade, att ju 
fler intervjuer vi genomförde desto mer information fick vi ut av intervjuerna.Vi utförde våra 
intervjuer utifrån en semistrukturerad modell där vi utgick från några förutbestämda frågor och 
fördjupade intervjuerna genom att bygga följdfrågor utefter respondenternas svar. 

3.5 Dataanalys 
 
Fejes och Thornberg (2015) menar att analys och empirisk bearbetning av data är en central del 
av den fenomenologiska forskningsmetoden. En av dessa metoder är den så kallade Giorgis 
analysmetod. Denna metod innehåller ett metodiskt tillvägagångssätt i olika steg. Vi har 
analyserat med inspiration av Giorgis analysmetod som Fejes och Thornberg (2015) tar upp och 
menar att denna metod innehåller ett strukturerat tillvägagångssätt som innehåller olika steg. 
Efter transkriberingen började vi med att läsa igenom våra transkriberingar ytligt för att 
bestämma helhetsbetydelsen av resultatet vi fick fram. Detta var relativt enkelt då det 
överensstämde med vår förväntan på resultatet. Helheten kom fram väldigt tydligt då alla pratade 
om det i sina intervjuer. Efter detta så gick vi in i transkriberingen på en detaljnivå för att göra en 
avgränsning av meningsbärande enheter. Vi läste båda två alla transkriberingar för att vara 
säkra på att inte gå miste om viktiga detaljer eftersom man lätt blir hemmablind på sina egna 
transkriberingar.  Efter detta steg gick vi direkt till steg 5. Det vi gjorde här var en framställning 
av fenomenets generella struktur för att få fram essensen av resultatet. Vi försökte också här 
dela in resultatet i olika teman utifrån våra frågeställningar. Dessa teman är övergångsaktiviteter, 
barn i behov av särskilt stöd, goda relationer och påverkansfaktorer.  

3.6 Etiska överväganden 
 
Vi utgick ifrån de fyra etiska principerna som både Kvale och Brinkmann (2009) och 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp. De etiska principerna är följande: 
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● Informationskravet  
○ Innebär att deltagarna här ska få information om studien och deras uppgift i 

studien. Här är det också viktigt att det framgår all information som kan tänkas 
påverka den deltagandes villighet att delta. 

■ Informationen kring vår studie och dessa krav gav vi i första steget vid ett 
mail till rektor för skolan Där framgick vårt syfte och upplägget för vår 
studie.  Sedan fick våra tilltänkta respondenter information skriftligt, 
genom ett informations – och samtyckesbrev. Missivbrev (se Bilaga 2) 
innehöll information om studiens syfte. Vi informerade också om studien 
och deltagandet vid intervjutillfället.  

 
● Samtyckeskravet 

○ Kravet betonar vikten av att den deltagande själv ger sitt godkännande till 
deltagande av studien och när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande.  

■ Det framgick att deltagandet var frivilligt och att deltagarna när som helst 
kunde avbryta intervjun i vårt missivbrev. Vi informerade också om detta 
vid intervjutillfället.  
 

● Konfidentialitetskravet 
○ Här handlar det om att informera om att känslig information inte kommer att 

avslöjas. Personerna som deltar ska kunna känna sig trygga med att lämna ut 
information som ibland kan vara känslig.  

■ Vi beskrev både muntligt och skriftligt hur genomförandet skulle ske och 
hur vi skulle använda resultatet.  Vi informerade om att vi skulle spela in 
intervjuerna på våra mobiltelefoner och sedan spara över det på 
USB-minne och transkribera. Efter vi transkriberat intervjuerna så skulle 
filerna raderas från USB-minnet och under själva transkriberingen så 
kodade vi om namn på deltagarna och även skolor och kommunerna. Detta 
gjorde vi för att kunna garantera konfidentialitetskravet.  

 
● Nyttjandekravet 

○ Detta krav ska säkerställa att informationen som samlas in under studien endast 
används i den aktuella studien 

■ Även detta krav blev deltagarna informerade om i vårt missivbrev. Vi 
informerade också om det vid intervjutillfället. 
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3.7 Tillförlitlighet 
 
Hantverksskicklighet kan påverka trovärdigheten i en studie enligt Kvale och Brinkmann (2009), 
inte bara vilka metoder som används utan också hur forskarna i praktiken använder sin kunskap, 
erfarenheter och förutfattade meningar. Vi ville vara säkra på att inte missa någon fråga vilket 
gjorde att vi använda oss av samma intervjumall. Eftersom vi är två olika männsikor som vid 
olika tillfällen gjorde intervjuerna så är det svårt att få resultaten hela objektiva. Vi har dock 
försökt att få en reflexiv objektivtet (Kvale & Brinkmann 2009) genom att vi reflekterade över 
våra medverkan i intervjuerna men också att vi läste igenom varandra transkriberingen för att 
synliggöra sådant som den andra kan ha missat. Detta gjorde att tillförlitligheten ökade något. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att tillförlitlighet alltid hänger på forskarens frågor och 
huruvida svaren är sanningsenliga eller inte. Detta är något som vi aldrig kan garantera utan vår 
studie utgår ifrån att svaren gavs med goda intentioner och det var det resultatet som vi tolkade 
och analyserade.  
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4. Resultat 
Under denna rubrik presenteras resultatet av genomförda intervjuer som sammanställts och sedan 
har vi kategoriserat detta i teman utifrån studiens forskningsfrågor. Vi avslutar varje del med en 
analys. 

4.1 Övergångsaktiviteter  
 
I en kommun finns det kommungemensamma riktlinjer för hur processen ser ut med 
överskolningarna. Detta arbete börjar redan i januari där föräldrar tillsammans med sina barn 
bjuds in till informationsträff och får titta på lokalerna och höra lite allmänt om hur arbetet går 
till i förskoleklassen och med själva inskolningen. Denna träff sker tidigt under året i kommunen 
så att föräldrarna efter detta kan göra skolvalet för sina barn. I några av kommunerna har de 
gemensamma riktlinjer för att säkerställa att alla enheter arbetar på samma sätt i processen med 
överskolning. Detta är alltifrån hur dokument är utformade, hur mötestider är utspridda över 
läsåret till vad för information som tas upp på möten med föräldrar och upplägg för hur barnen 
först introduceras till de nya skollokalerna. I några av kommunerna finns det speciella 
övergångsdokument där det ska framgå var barnet befinner sig utvecklingsmässigt i aspekter som 
samspel, lek, kommunikation och motorik.  

I en av kommunerna pågår nu ett arbete för att utveckla och förbättra arbetet med 
övergången från förskola till förskoleklass. Skolan ser över organisationen av 
överskolningsprocessen för att se hur de kan förbättra den ytterligare. Det genomförs redan nu 
besök på förskolan och i förskoleklassen, förskollärarna auskulterar i förskoleklassen ett tillfälle 
vid varje överskolningsperiod samt att det genomförs överlämnande samtal mellan pedagogerna 
(ibland tillsammans med vårdnadshavare). Det hålls också två informationsmöten för 
vårdnadshavarna, ett på våren innan sommarlovet och ett på hösten, ett par veckor efter att 
skolan har startat. När blivande elever sedan kommer till skolan för att hälsa på sker olika 
aktiviteter för att öka barnens trygghet och förståelse för vad skolan innebär.  Barnen får besöka 
nuvarande elever, träffa sina blivande lärare och bekanta sig med lokalerna och rutiner. Barnen i 
den ena av kommunerna får delta i en samling och sedan färglägga sina namnskyltar tillsammans 
med sin blivande lärare och blivande klasskamrater. Dessa skyltar sparas till hösten och barnen 
får då ha dem på sina sittplatser i klassrummet. Denna typ av aktiviteter är mycket viktiga, säger 
flera av våra respondenter, eftersom detta är barnens första intryck av vad förskoleklass innebär, 
vilket i sin tur kan lägga grunden till elevernas syn på skolan. 

Vid intervjuerna av pedagogerna i en av kommunerna kom det fram att att det saknades 
behörig personal på fritidshemmen. De som arbetade på fritids och som extra personal i 
klasserna var obehöriga ungdomar. De intervjuade pedagogerna ansåg att detta påverkade det 
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pedagogiska arbetet med barnen och även i överskolningsperioden på våren. Eftersom 
förskolläraren var enda behöriga personal i barngruppen ansåg de att det var komplicerat att göra 
överskolningen bra nog. Dels har förskolläraren allt ansvar för eleverna i förskoleklassen och den 
undervisning som pågår där. Samtidigt ska samma förskollärare göra besök hos de nya barnen på 
deras nuvarande förskolor, planera aktiviteter och ta emot barnen när de kommer på besök till 
skolan, ordna och hålla i föräldramöten samt påbörja överlämningen av sina nuvarande elever till 
årskurs 1. Pedagogerna är även kritiska till att det tagits sena beslut om vilka pedagoger som ska 
ta emot nya elevgrupper och att detta också påverkar själva övergångsprocessen. Respondenterna 
kunde även se brister i mottagandet av de nya förskoleklasseleverna. Pedagogerna menar att det 
ofta är så att barnen börjar på fritids innan själva skolan startar, och även om barnen blivit 
inskolade i den nya fysiska miljön så är det ofta sommarvikarier som tar emot de nya barnen de 
första veckorna och inte de pedagoger som varit med under själva överskolningsprocessen på 
våren.  

 

4.1.1 Resultatanalys 

 
Resultatet visar att alla barn som ska göra en övergång får möjlighet att träffa sina nya lärare och 
uppleva den nya miljön innan själva övergången är gjord. Studiens resultat visar att samverkan 
mellan de olika verksamheterna anses vara viktigt för att barnen ska få lära känna sin nya miljö 
och få en förståelse för vad skolan innebär. I en mjuk övergång som detta innebär det att barnen 
blir trygga och bekanta med vad som kommer hända i den nya miljön. Ahlberg (2015) menar att 
ett relationellt perspektiv på utbildning handlar om just relationer och samspel och att fokus 
ligger på skolans bemötande av eleverna på olika nivåer och hur samspelet mellan dessa nivåer 
fungerar. Nivåerna som författaren syftar på är individ, grupp, skola och samhälle.  

4.2 Barn i behov av särskilt stöd  
 
När skolorna ska ta emot elever i behov av särskilt stöd kan det se lite olika ut. Men det som 
varit gemensamt med tre av kommunerna är att de startar upp med ett samtal med förälder, 
pedagoger från förskolan, specialpedagog, rektor eller biträdande rektor samt mottagande lärare. 
Det samtalas om barnets nuvarande situation men också behoven som finns inför starten i 
förskoleklass. Det som några pedagoger lyfte fram var vikten att samtala om barnets styrkor. 
Detta för att kunna bygga vidare på detta när barnen väl kommer till skolan. Några pedagoger 
uttryckte ibland en frustration över att samtalet ibland förskönades och att den fullständiga 
problematiken inte kom fram. De upplevde att de inte riktigt vågade ha ett öppet och ärligt 
samtal vilket ledde till att det kunde ställa till problem vid en uppstart när det helt plötsligt kom 
fram andra saker än vad som sagts på överlämningen. En pedagog förklarade det som att detta är 
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av högsta vikt eftersom vid ett ärligt öppet samtal kan de direkt lyfta behoven till deras chef som 
kan tilldela passande resurser i ett tidigt skede. Flera lyfte fram behovet av information om de 
barn som är i behov av särskilt stöd. De upplevde att de ofta inte fick den information de skulle 
behöva på grund av att föräldrarna inte godkänner att pedagogerna i förskolan för vidare 
information om barnen till mottagande lärare i förskoleklass, vilket lärarna uttrycker stor 
frustration över. En pedagog berättade också om hur hon brukade sätta ihop ett bildspel som 
bestod av bilder på skolan, pedagoger och olika miljöer. Detta för att barnet i sin egen takt kan 
bekanta sig med skolan även när barnet är hemma.  

Barnet som ska börja i förskoleklassen kan följa med på de ordinarie träffarna med sina 
blivande lärare men det finns också möjlighet att vid behov komma enskilt tillsammans med en 
förälder. Flera pedagoger berättade också att de barn som var i behov av fler besök fick komma 
på fler besök på skolan med en pedagog och/eller med pedagog plus flera barn. Utefter det 
enskilda barnets behov så gjorde man en inskolning som passade just det barnet. Flera av 
pedagogerna påpekade vikten av att vara flexibel när det kom till inskolning av barnen i behov 
av särskilt stöd, att det var viktig av vara lyhörd och följsam i inskolningen.  

4.2.1 Resultatanalys 

 
Bronfenbrenner (1979) menar att systemen i den utvecklingsekologiska modellen påverkar 
varandra och Öquist (2008) nämner att i systemteorin hänger de olika delarna ihop som ett 
kretslopp. Vilket innebär att om ett barn inte får en bra övergång från förskolan så kan det få en 
negativt effekt på det som händer i skolan. Vilket kan vara att lärandet hämmas eller att 
progressionen inte sker så bra som den hade kunnat göra. Öquist (2008) nämner också att det är 
viktigt att vara lyhörd för att på så sätt kunna upptäcka det som kan behöva förändras. 

4.3 Goda relationer 
 
“Låt barnen få möjlighet att växa in i skolan! “sa en utav pedagogerna vid en intervju. Vad hon 
menade här var att det var viktigt att se att barnen inte kan vara helt redo för skolan när de 
kommer utan att det är en process. Vad som var fokus i denna process var det sociala och att 
känna trygghet. “Med trygghet kommer glada barn och med glada barn kommer lärandet.” Även 
övriga pedagoger var inne på det som handlar om tryggheten för barnen. En pedagog använde sig 
av rutiner och samlingen för att skapa förutsägbarhet och trygghet. En annan pedagog påpekade 
vikten av att under en längre period arbeta med de sociala målen och att goda relationer var 
grunden till allt. Att detta var extra viktigt för barnen i behov av särskilt stöd blev tydligt då flera 
pedagoger pratade om att relationen var A och O för dessa barn innan de kunde ta till sig den nya 
miljön och nya rutinerna som förskoleklassen innebar. Pedagogerna i en av kommunerna 
förklarade att de under de två första veckorna i skolan arbetar de med värdegrundsfrågor för att 
skapa trygghet i den ny miljön samt med de nya pedagogerna och de nya kamraterna. 
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Pedagogerna uppnådde sina goda relationer med eleverna på flera olika sätt men ett av sätten var 
att de alltid var ute med sina förskoleklassbarn. Även om det fanns andra rastvakter ute så såg de 
till att de var med “sina” barn. Detta för att alltid finnas till hands om det är något och att se 
barnen i deras fria lek och miljö. En annan pedagog uttryckte tid och tillgänglighet som 
värdefulla verktyg vid relationsskapande ” ...att man är där och tröstar och att de frågar…att 
man finns där och svarar på frågor…att ge sig tid det är jätteviktigt.”  

Vissa av pedagogerna nämnde också övrig personal som fanns med i en överskolning. 
Fritidspersonal är ett exempel på fler personer som är involverade. Det kan också vara 
matsalspersonal eller andra lärare som rör sig i verksamheten. I den verksamhet som en skola är, 
oavsett om den är stor eller liten kommer barnen ha många olika relationer. Vissa relationer blir 
av uppenbara skäl djupare än andra men oavsett djup så är det relationer som barnen är 
involverade i. I alla dessa olika relationer kan det också vara så att mötet sker på olika platser i 
verksamheten. Barnen träffar inte bara på nya människor utan det är också flera olika nya 
miljöer. Pedagogerna nämnde att man ibland glömmer bort hur många olika personer barnen 
träffar på en dag. Vad som var viktigt då enligt pedagogerna är att alla försöker göra sitt yttersta 
att se och bemöta varje enskilt barn på ett bra sätt.  

4.3.1 Resultatanalys 

 
Ett av barnens mikrosystem (Bronfenbrenner 1979), de närmiljöer runt individerna i ett samhälle, 
är förskolan och skolan. I dessa mikrosystem finns pedagoger som har åsikter och attityder som 
påverkar övriga i dess närhet. Pedagogerna i sin tur blir påverkade av sin chefer som blir 
påverkade av yttre faktorer som ekonomi och styrning, som i sin tur är påverkad av lagar och 
samhällets förändring. På detta sätt hör systemen eller nivåerna ihop och bildar det som Öquist 
(2008) kallar ett kretslopp. I detta kretslopp finns en mängd olika relationer mellan dessa 
individer som möts. I en övergång så nämnde pedagogerna i vår studie att barnen kunde träffa 
många människor på en dag. Alltifrån ordinarie lärare till fritidspersonal och eventuella vikarier.  

Ahlberg (2015) skriver om det relationella perspektivet som innebär att svårigheter i 
skolan anses uppstå först när barnet möter en viss typ av miljö, alltså relationen mellan elev och 
skolmiljö. Detta diskuterade också flera av våra intervjuade pedagoger kring då de menade att 
barnen inte bara ingår i flera olika relationskonstellationer utan också i olika typer av miljöer.  

4.4 Påverkansfaktorer  
 
Flera av pedagogerna uttryckte en önskan om att ha ett tydligt och bra samarbete mellan de som 
var involverade i överskolningen. Det var lika viktigt att föräldrar och nuvarande pedagoger var 
inblandade likaväl som blivande pedagoger, rektor och specialpedagog. Det är många aktörer 
och viktigt att alla dessa kommunicerar och samarbetar på ett sätt som är gynnsamt för barnen. 
Vad som är ett bra samarbete kan såklart diskuteras men ett flertal uttryckte just tydlighet som en 
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viktig faktor för ett fördelaktigt samarbete. Dels tydlighet om vilka behov som finns men också 
tydlighet i vem som gör vad under denna process som i vissa kommuner startade så tidigt som ett 
halvår innan själva överskolningen skulle starta. Flera av de intervjuade pedagogerna ansåg att 
samarbetet mellan förskolorna och skolan kunde förbättras. De önskade mer information om 
barnen i behov av särskilt stöd samt en mer samlad kompetens hos barnen de tog emot från 
förskolan. En pedagog ansåg att barnen från de olika förskolorna i upptagningssområdet hade 
väldigt varierande förskunskaper när de kom till förskoleklass och önskade att förskolorna 
arbetade mer likvärdigt för att de lättare skulle kunna möta de nya eleverna på “rätt” nivå. Alla 
pedagoger vi intervjuade nämnde vad som är viktigt för barnen att kunna när de kommer till 
förskolan, dock skiljde sig detta en hel del mellan pedagogerna. En del hade fokus på det 
kunskapsmässiga, som att känna till siffror och bokstäver och kunna skriva sitt namn, medan 
andra fokuserade på det sociala samspelet.  

I flera av kommunerna så arbetade pedagogerna tätt med specialpedagog i de fall där de 
hade barn i behov av särskilt stöd. Då var specialpedagogen med på samtal med både föräldrar 
och blivande pedagoger. Det var även specialpedagogen som var ansvarig för att göra den 
kartläggning som några utav skolorna lämnade ifrån sig till den blivande skolan. I en kommun 
var specialpedagogen från förskoleenheten med vid det överlämnade samtalet till skolan av de 
barn som var i behov av särskilt stöd. Förskolans specialpedagog kan även delta i själva 
överskolningsaktiviteterna tillsammans med förskolans pedagoger om det behövs.  

4.4.1 Resultatanalys 

 
I studien framkommer det att pedagogerna vi intervjuade ibland kände en viss frustration över att 
processen inte alltid fungerade så bra som den kunde göra. Här kan det alltså finnas utrymme för 
vidare utveckling och förtydligande i processen. Tillgänglighet som brister och gör att 
skolverksamheten blir exkluderande är realitet som finns på flera skolor. Vad detta gör med den 
enskilda eleven kan ses från flera olika perspektiv. En yttre påverkan kan ge den fjärilseffekt som 
Öquist (2008) pratar om i systemteoretiskt perspektiv. Det kan räcka med en liten påverkan i 
miljön runt individen för att skapa stor effekt i det långa loppet. 

Skillnader mellan fokusområdet för kunskaper hos barnen som kom till förskoleklassen 
framkom i vår studie. Utbildningen skiljde hos våra respondenter då vissa var förskollärare och 
vissa var lärare. Kanske kan man söka förklaringen på utbildningsnivå till varför vissa 
fokuserade på sociala mål och andra på kunskapsmål? Kanske kan det också ha sin förklaring i 
vad yttre påverkan säger oss är viktigt? På en makro- och exonivå kan vi enligt Bronfenbrenners 
(1979) utvecklingsekologiska modell bli påverkade av vad lagar, regler och politiken förmedlar 
till oss.  
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5. Diskussion 
I den sista delen börjar vi med en metoddiskussion när vi diskuterar studien i sin helhet. Studiens 
resultat och analys diskuteras och vi avslutar kapitlet med förslag på vidare forskningsområde 
och några avslutande ord. 

5.1 Metoddiskussion 
 
Vi fick en god inblick i hur några lärare menade att deras arbete med överskolningar fungerade. 
Vi valde att använda oss av en intervjumall för att vara säkra på att alla frågor blev ställda trots 
att vi försökte ha ett flexibelt intervjuande som följde lärarnas upplevelser. Det hjälpte oss också 
så att intervjun skulle höra ihop med våra forskningsfrågor och syfte.  

Nackdelen med att inte ge ut frågor i förväg var att det kunde finnas mer erfarenheter och 
djupare svar än vad som kanske kom fram i intervjuerna. Ibland kan det ju vara så att man 
kommer på kloka viktiga saker i efterhand, dessa kan vi ha missat i och med att vi valde att inte 
maila ut frågor i förväg. Fördel med att ha en intervjuguide att utgå ifrån var att vi kunde vara 
säkra på att frågorna vi ville ha svar på verkligen blev ställda. Vid vissa intervjuer behövde vi 
inte titta så mycket på intervjuguiden medan det vid andra intervjuer kunde vara skönt att ha den 
att luta sig emot. 

Av hänsyn till att vårt forskningsarbete inte är så stort så kunde vi tyvärr inte ta med alla 
delar av de fakta som uppkom under intervjuerna utan vi skalade av datamängden så att endast 
essensen av våra frågeställningar kom fram i resultatet. Vi är medvetna om att detta var en 
småskalig studie och respondenterna var få i antalet. Så tillförlitligheten i resultatet var inte lika 
stor som för en fullskalig studie som pågår under flera år. 

Att genomföra intervjuerna har varit både lärorikt och stundtals svårt. Vissa intervjuer 
flöt på lättsamt och innehållsrikt medan andra var mera svåra att genomföra. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att det kan vara svårt att lära sig intervjua utifrån beskrivningar i 
facklitteratur. Det håller vi verkligen med om då det kunde skilja sig väldigt mycket hur bra en 
intervju blev. Detta är nog ett hantverk vi bäst lär oss när vi får träna och öva. Först då kan vi bli 
skickliga intervjuare. Svårigheter med intervjuerna är också bland annat att vi var två personer 
som intervjuade på varsitt håll vilket kan påverka resultatet då alla inte fick samma 
förutsättningar. Dessa förutsättningar kan ju också ändras av både yttre och inre faktorer som vi 
inte kan styra över.  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om risken för att transkriberingen ibland blir färgad 
av personlighet av den som transkriberar och att det ibland faller bort viktiga delar av samtalet då 
transkriberingen är flera steg ifrån det verkliga som hände under själva intervjun. Detta är 
absolut en svårighet vi upplevde i transkriberingen och eftersom detta är en småskalig studie som 
inte alltid hade tid eller förutsättningar att dyka helt på djupet och göra det under en längre tid så 
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blev resultatet inte helt optimalt. Dock försökte vi öka tillförlitligheten genom att vi läste igenom 
varandras transkriberingar för att få syn på det som den andra kan ha missat.  

5.2 Resultatdiskussion 
 
I vår studie har vi kommit fram till att pedagogerna vi intervjuade arbetade med överskolningen 
på lite olika sätt. De beskrev att de arbetade mycket med olika aktiviteter, som till exempel besök 
för att träffa blivande lärare och bekanta sig med den nya miljön. Några av lärarna hade också 
kommungemensamma riktlinjer för hur överskolningen skulle gå till. Brofenbrenner (1979) och 
Wilder och Lillvist (2017) menar att en viktig del i den utvecklingsekologiska modellen är att 
mikrosystemen samverkar för att göra påverkan så minimal som möjligt på barnet i fråga. Detta 
kunde vara det som pedagogerna i vår studie nämnde om kommungemensamma riktlinjer. 
Gemensamma upplägg för möten, träffar och aktiviteter var något som kommunerna arbetat fram 
som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete. Allt för att kvalitetssäkra övergången och för att 
barnen i sin tur skulle få en övergång som var mjuk, flexibel och trygg. På vilket sätt barnen 
kunde uppnå en trygghet hade bland annat med förberedelse och förståelse att göra. Ackesjö 
(2017) tog upp att övergången börjar långt innan den själva fysiska förflyttningen görs, detta 
gjorde pedagogerna när de i ett tidigt skede hade föräldramöten och informationsträffar så att 
både föräldrar och barn skulle få chansen att bekanta sig dels med miljön men också med de nya 
vuxna som fanns i den nya verksamheten. Lärarna i vår studie beskrev också att de arbetade 
mycket med olika aktiviteter, som till exempel besök för att träffa blivande lärare och bekanta sig 
med den nya miljön. 

Det framkom dock tydligt i intervjuerna att lärarna i förskoleklass var missnöjda med det 
faktum att det inte fanns utbildad personal i fritidsverksamheterna. Lärarna menade att det 
påverkade kvaliteten på överskolningsprocessen. De ansvarade ensamma för att skola över de 
nya barnen in i förskoleklassen, fritidspersonalen var inte delaktiga. Eftersom lärarna fortfarande 
kan vara semesterlediga när barnen börjar på fritids, ofta någon vecka innan själva skolstarten, så 
finns ingen bekant personal på plats eftersom det då bara är fritidspersonal och sommarvikarier 
närvarande. Detta ansåg informanterna var en stor brist i kontinuiteten för de nya eleverna och att 
de därmed får sämre förutsättningar till en positiv övergång.  

Ackesjö (2017) tar upp att processen med överskolning är något som startar redan långt 
innan den fysiska överskolningen börjar. Denna process består av bland annat av en 
kommunikationsmässig och organisatorisk del som innebär hur skolorna kommunicerar över 
skolformernas gränser och hur de organiserar verksamheten. Pedagogerna vi intervjuade 
berättade att de har möten och träffar med både blivande förskoleklassbarn och deras föräldrar, 
både med och utan pedagoger. Allt för att informera och göra övergången så mjuk som möjligt.  

I Karila och Rantavouris (2014) studie diskuterar de vikten av det finns gemensamma 
modeller som skolor och förskolor kan arbeta utifrån. Detta för att barnen ska få en sån gynnsam 
övergång som är möjligt. I likhet med denna studie så uttrycker sig även några av våra 
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respondenter, nämligen att samarbete och att använda allas kompetenser är viktigt i 
övergångsprocessen. Däremot kan vi se att det inte är alla skolor som arbetar utifrån en 
gemensam modell utan att det ibland är lite varierande från år till år och beroende på vilka 
pedagoger som arbetar just då.  
Bulkeley och Fabian (2006) menar att ett tätt samarbete med föräldrarna är viktigt under en 
inskolning eftersom detta hjälper föräldrar att känna trygghet inför skolan vilket speglade av sig 
på barnen då de kunde känna att klyftan mellan övergången inte var lika stor. Detta diskuterade 
pedagogerna kring och alla arbetade med att involvera föräldrar. Detta gjordes till exempel med 
föräldramöten, träffar på blivande skolan och liknande. Även om vissa skolor hade ett större 
samarbete med just föräldrar än andra så var det ändå något som alla skolor hade. Hugo et al. 
(2018) håller med om att lärarna måste hjälpa barnen och familjerna i övergången till skolan. De 
menar att skillnaderna i pedagogiken och didaktiken påverkar barnen och kan göra övergången 
till skolan svårare att hantera, även för vårdnadshavarna. Därför menar forskarna att det är viktigt 
att samarbetet mellan förskola och skola fungerar och att pedagogerna inser att det handlar om 
mer än att utbyta information om barnet. Forskarna menar att pedagogerna måste stöttas i att 
utveckla gemensamma projekt och aktiviteter och använda leken vid överskolningen för att 
“bygga en bro” mellan verksamheterna. Aktiviter, som gör att barnen lär känna sin nya 
verksamhet, är något som alla våra respondenter hade i större eller mindre utsträckning i sin 
överskolningsprocess. Denna typ av effektiva övergångsaktiviteter är något som också Dockett 
och Perry (2016) lyfter i sin studie. Deltagarna i deras studie rekommenderade att både barn och 
familjerna besökte blivande verksamheten för att skapa en första kontakt och bekanta sig med 
den nya miljön.  

Dockett och Perry (2017) pratar om fyra grundpelare för positiv övergång som handlar 
om önskemål, möjligheter, förväntningar och rättigheter. De menar då att en viktig faktor att 
arbeta med övergången är att lärarna tar vara på barnens styrkor. Detta pratade flera av 
pedagogerna om som en viktig del i processen med övergången. Självklart var det viktigt och av 
värde att vara helt ärliga och prata om det som är svårt för ett barn men också att lägga fokus på 
det som faktiskt fungerar för barnet. Pedagogerna och även Dockett och Perry (2017) menar att 
styrkorna hos barn är en viktig del att ta fasta på och arbeta med. Här tänker vi att det kan vara 
önskvärt att det finns specialpedagogisktstöd med i arbetet. En specialpedagog kan här stötta och 
hjälpa till att synliggöra och lyfta barnens styrkor och vara delaktig i det arbetet, inte bara under 
själva överskolningsprocessen men under skolgången överlag.  

För barnen i behov av särskilt stöd så beskriver pedagogerna i vårt studie hur viktigt det 
är att vara följsam, flexibel och lyhörd vid inskolningen i en ny verksamhet. Det kan innebära , 
som informanterna berättade, att överskolningen kan behöva justeras för barn som exempelvis 
behöver fler besök än det tidigare var planerat. En annan lärare skapade bildspel som barn vid 
behov kunde ta med hem för att fortsätta bekanta sig med miljöer och personal hemifrån. Detta 
för att barnen skulle få en chans att växa in i verksamheten. Att alla barn inte är färdiga för 
skolan bara för att de börjat i den verksamheten var något som flera tog upp under intervjuerna. I 
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vår studie framgick det också att pedagogerna hade samtal med föräldrar, nuvarande pedagoger 
och specialpedagog, även rektor kunde vara med på dessa samtal. I dessa samtal framgick det 
hur nulägesituation var men också vilka behov som fanns inför starten på en ny verksamhet. 
Pedagogerna pratade också om vikten av att vara ärlig vid en överlämning för att barnen i fråga 
skulle få en ärlig chans till att få en bra skolgång. De var kritiska till att detta samtal inte alltid 
präglas av öppenhet utan att man snarare lindade in allt för att inte “trampa någon på tårna”. 
Systemteorin tar upp vikten av att hitta grundproblemet för att få adekvata lösningar, precis som 
pedagogerna som menade att det var viktigt med en öppenhet så att man i ett tidigt skede kunde 
planera och få rätt resurser. På en makronivå kan förutsättningar bli förutbestämda för en 
pedagogisk verksamhet som i sin tur ger en påverkan på mikronivå för det enskilda barnet. Här 
kan pedagoger i en verksamhet i likhet med pedagogerna i vår studie inte påverka till exempel 
resursfördelning,endast informera för att i sin tur kunna påverka uppåt.  
            Både skollagen (SFS 2010:800) och diskrimineringslagen (SFS 2008:567) argumenterar 
för att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalite oavsett vad eleverna har för 
förutsättningar. Skolan är skyldiga att skyndsamt utreda om det finns ett behov av särskilt stöd 
(SFS 2010:800) För att öka möjligheten att upptäcka om detta behov finns kan specialpedagogen 
inom verksamheten vara ett stöd för pedagogerna. Skolverket (2014) föreslår att 
specialpedagogen skulle kunna fungera som en övergångssamordnare. De som vi intervjuade i 
vår studie vittnade om att ett visst samarbete med specialpedagogen fanns men detta skedde 
oftast när ett behov redan var identifierat. Det framkom ingenting om att de fanns med i 
övergångsprocessen överlag. 

Ackesjö (2014) påpekar vikten av att rätt stöd snabbt kommer på plats för barnen vilket 
blir svårt om en överlämning inte kan ske. Vissa av pedagogerna tog upp svårigheten med att 
föräldrar ibland inte ger sitt godkännande för överlämning vilket försvårar övergången. 
Skolverket (2019) menar att man trots avsaknad av ett godkännande för överlämning så kan 
pedagoger göra den i alla fall, om informationen gynnar barnets bästa. Dock ser vi att det här 
finns en komplexitet då detta kan göra att relationen och samarbetet med föräldrarna blir lidande. 
Vilket även det är en framgångsfaktor till en lyckad skolgång (Dockett & Perry 2016). 

Lundqvist och Sandström (2018) nämnde i sin studie om att barn i behov av särskilt stöd 
deltar i cirka 22 aktiviteter, till skillnad mot övriga barn som hade endast 13 stycken aktiviteter. 
Pedagogerna vi intervjuat berättade alla att de hade extra aktiviteter för barnen i behov av särskilt 
stöd, både individuellt och tillsammans med andra. Vilka aktiviteter dessa var berodde på vilket 
behov det individuella barnet hade. Bulkeley och Fabian (2006) kommer bland annat fram till sin 
studie att det är viktigt att övergången ska anpassas utefter barnens behov och att det inte finns 
en mall som passar för alla barn. Detta var något som flera av våra respondenter berättade att de 
tyckte var viktigt i en överskolning för barnen i behov av särskilt stöd. I likhet med Bulkeley och 
Fabian (2006) menade pedagogerna också att det fanns nyckelfaktorer som påverkade 
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inskolningen men att det trots detta var viktigt att vara flexibel i planeringen av överskolningen 
för dessa barn. 

Einarsdottir et al (2008) förklarar i sin studie att förskollärarna och lärarna på Island och i 
New South Wales (i Australien) genomför strukturerade mötena inför övergången för de barn 
som är i behov av särskilt stöd. I New South Wales arbetar team med föräldrar, skolpersonal, 
specialpedagogisk personal från distriktet, förskolepersonal och annan stödpersonal tillsammans, 
ibland upp till 12 månader innan, för att göra en så bra övergång som möjligt till skolan för 
barnet och dennes familj. På Island genomförs träffar där pedagogerna kunde diskutera individer 
från särskilda grupper av barn, exempelvis barn i behov av särskilt stöd. Vid dessa fall fördes 
även dokumentation gällande dessa barn över till skolan från förskolan.  

För att skapa goda relationer så arbetar pedagogerna i vår studie med trygghet och 
värdegrund. De beskrev bland annat hur de använde sig av samling och rutiner för att skapa en 
trygghet och förutsägbarhet. Några lärare påpekar också att det är viktigt att under en längre 
period arbeta med de sociala målen. Att vara ute med barnen såg flera av våra informanter som 
en stor framgångsfaktor för att skapa en bra relation. Det var viktigt att barnen kände sig sedda 
och att de vuxna fanns där när något hände på till exempel en rast.  

Det relationella perspektiv på utbildning fokuserar mycket på hur skolan bemöter de nya 
eleverna. Frelin (2010) menar att lärarna behöver lägga ner tid på att känna in vilka behov 
eleverna har och vilka önskningar de har. För att lärande ska kunna uppnås behövs ett samspel 
och en tillit mellan elev och lärare. Det är även något Dockett och Perry (2017) menar när de 
säger att en positiv övergång till skolan är troligare om det tas hänsyn till önskemål, möjligheter, 
förväntningar och rättigheter som eleverna har.  
             Frelin (2010) lyfter fram att arbetet med de elevnära relationerna är en viktig del av 
läraruppdraget. Vidare säger forskaren att det relationella perspektivet är en stor del inom skolan 
och att ett relationellt arbetssätt skapar förutsättningar för barnen i deras miljö.  
           Processen med att skola över eleverna bör vara en gemensam angelägenhet för skolans 
personal som man aktivt är medvetna om. Minskar sannolikheten för detta om man i en 
verksamhet har flera i personalen som inte är utbildade? Kan detta vara något som det behövs 
kompetensutveckling inom?  
             Vi kunde se stor skillnad på hur skolor arbetar med samarbete kring viktiga personer i 
barnets närhet. Alltifrån föräldrar till nuvarande personal. Kanske kan detta vara en faktor till 
huruvida inskolningar går bättre eller sämre för en del barn. Forskning visar att relationer och 
trygghet har en stor betydelse i hur framtida skolgång kommer att utveckla sig för barn. Om 
själva starten inte blir så optimal som den kan bli kan man då spekulera i att det startar redan vid 
inskolning till skolans värld. Samarbete mellan förskolan och förskoleklass är också något som 
vi ser att det skiljer sig en hel del emellan. Vissa skolor har ett tätt samarbete med förskolan 
medan andra inte verkar ta tillvara på varandras kunskaper. Detta är något som både Karila och 
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Rantavouri (2014) och Bulkeley och Fabian (2006) menar är viktiga faktorer för en lyckosam 
överskolning.  

En viktigt aspekt att ta hänsyn till är det faktum att barnen inte är helt anpassade till 
skolmiljön direkt vid uppstart utan detta kan dröja ett tag. Att arbeta med detta är en viktig del i 
värdegrundsarbetet och vi menar att överskolningen bör vara en process som fortgår längre in på 
skolåret än första veckan. Det är en lång och ibland svajig bro för barnen att gå över och då är 
det viktigt att vuxna finns med och kan vägleda under en längre period. Icke att förglömma det 
faktum att barnen också gjort ett avslut och lämnat en verksamhet de varit i sen de var, i vissa 
fall, ett år gamla.  
              Frelin (2010), Wikholm (2017) och Kallberg (2017) resonerar om att relationen är en 
viktig faktor inom skolans värld för barn och det är precis vad dessa pedagoger tagit fasta på när 
det gäller framför allt arbetet med barnen i behov av särskilt stöd. De diskuterade kring detta när 
de sa att relationen kom först med barnen, efter det kunde annan kunskap formas och förstås. 
Men utan relationen blev det inte alls bra för dessa barn. Goble et al. (2017) påpekar att det är 
viktigt att barnen får frodas och utvecklas i sin nya miljö, i likhet som en pedagog uttryckte sig 
när hon säger att barnen ska få möjlighet att växa in i skolan. Både pedagogen och studien Goble 
et al. (2017) utfört syftar på att barnen inte kan vara färdiga bara för att de börjar i en ny 
verksamhet utan deras utvecklingen är något som kommer att fortgå vartefter tiden går. Dockett 
och Perry (2016) lyfter även de fram relationsskapande aktiviteter som en viktig del av 
överskolningen till skolans första år. De menar att relationsskapandet till de nya eleverna och 
deras vårdnadshavare bidrog till ett positivt och respektfullt samspel dem emellan samt att det 
ledde till en välfungerande verksamhet. 
            Garpelin (2018), Ahlberg (2016) och Frelin (2010) menar också att människor påverkar 
varandra och blir påverkade av andra, och att relationskapande och ett relationellt perspektiv på 
utbildningen är en viktig del i lärarens uppdrag i skolan. En faktor för positiv övergång enligt 
Dockett och Perry (2017) är bland annat att barnen känner sig trygga och och säkra och får stöd. 
Just ordet trygghet var något som de flesta av våra respondenter använde frekvent under 
intervjuerna och menade att detta var en viktig nyckel till inte bara övergången men skolgången 
som helhet.  

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att ett relationellt perspektiv betyder att det är 
relationen i mötet mellan människor i en pedagogisk situation som förutsättningar och behov 
skapas. Frelin (2010) framhäver att lärares arbete med de elevnära relationerna innebär att 
läraren har förmågan att forma, behålla och utveckla relationer till sina elever. Författaren menar 
att det är en viktig del i läraruppdraget. Ett relationellt arbetssätt äger hela tiden rum i vardagen 
och bidrar till att skapa en lärmiljö där eleverna kan känna sig som en del av ett sammanhang. 
Men det kräver att läraren behöver ha både tiden och en vilja att lära känna in elevernas behov 
och deras önskningar. 

Enligt Dockett och Perry (2017) kan övergången från förskola till skola ge konsekvenser 
på både kort och lång sikt och då är det viktigt att se till vilka faktorer som är positiva för 
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barnens övergång. Eftersom allting är kontextuellt bundet är det inte alltid så lätt att säga om man 
gör så här så blir det automatiskt bra men de som arbetar inom skolan kan lära sig av vad 
forskning och tidigare erfarenheter säger. 

5.4 Vidare forskning 
 
Utifrån det material vi samlat in och analyserat samt den forskning som vi tagit till oss skulle det 
vara väldigt intressant att få veta ännu mer om fritidshemmens inblandning i 
överskolningsarbetet. Vad vi hittills kunnat utläsa så har fritidshemmens personal väldigt låg 
delaktighet i processen trots att barnen spenderar stor del av sin dag i just fritidshemmen 
tillsammans med de som arbetar där. Personalen på fritidshemmet har heller inte varit delaktig i 
planering och överlämningssamtalen kring de nya barnen. När barnen kommer till fritidshemmet 
tidigt på terminen på hösten så möter de först och främst personal som arbetar på fritids. Personal 
som kan sakna viktigt kunskap om barnen de ska ta emot. Vidare uppstår också nya 
frågeställningar. När själva över- och inskolningsperioden är över, fortsätter pedagogerna att 
arbeta relationsstärkande?  

Det finns också mycket forskning på själva övergångsprocessen mellan förskola och 
skolans första år. Men det finns inte lika mycket om vad som händer med barnen i själva 
avslutandet av förskoletiden. Det kan vara en påfrestande separation för en del barn och det vore 
intressant att ta reda på hur detta avslut organiseras för att det ska bli så bra som möjligt för 
barnen. Pedagogerna får inte glömma att det i övergången också sker ett avslut. Det vore även 
intressant att undersöka hur individualiserad överskolningsprocessen är.  Det framgår att 
specialpedagogen kan närvara vid övergången om barn i behov av särskilt stöd ska skolas över 
för att säkerställa att barnet får det stöd den har rätt till. Men har inte alla barn rätt till en god 
överskolning? Tar skolan hänsyn till de elever som kanske behöver extra stöd i överskolningen 
men som inte annars är i behov av särskilt stöd?  

5.5 Yrkesrelevans och slutdiskussion  
 
Lundqvist och Sandström (2018) och Ackesjö (2007) diskuterar om övergången som en 
långtgående process över tid, inte något som sker vid ett speciellt tillfälle. Övergången kan ses på 
olika sätt: en separation från en lärmiljö, en förflyttning från en lärmiljö till en annan samt ett 
införlivande i en ny lärmiljö. Här ser vi möjligheter för pedagoger att arbeta tillsammans med 
specialpedagogiskt stöd så att barnen får möjlighet till dels en bra övergång men också ett bra 
avslut. Skolverket (2014) tar upp att specialpedagogen skulle kunna fungera som en 
övergångssamordnare. Det kan också vara värdefullt att ha med specialpedagogiskt stöd vid 
överlämningssamtal med föräldrar och blivande lärare.  

Efter mer än tio års erfarenhet inom både skola och förskola har vi, tack vare våra 
erfarenheter, insett hur viktigt det är att ha en god relation till barnen, och vårdnadshavarna, för 
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att få en bra undervisningsmiljö. Som förskollärare och lärare lägger vi ner stor del av vår tid till 
att skapa dessa goda relationer till alla barnen för att kunna undervisa dem. Undervisningen som 
bedrivs handlar om att få barnen att växa som människor samt att ge dem goda förkunskaper till 
vidare utbildning men också om medmänskliga relationer. Enligt vår erfarenhet, och även enligt 
den litteratur och vetenskapliga forskning vi tagit till oss, så är goda relationer mellan elev och 
pedagog nyckeln till kunskapande. I och med att vi gjort denna studie har det blivit ännu mera 
tydligare att relationen är en huvudnyckel, inte bara under övergången utan också för fortsatt 
utveckling och lärande i skolans värld. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

Intervjumall 
  

Intervjuerna utgick från denna mall, men följdfrågor ställdes utifrån de svar som gavs. 
  

1.     Berätta om din utbildning och hur länge du har arbetat? 
2.     Berätta hur ni planerar övergångsprocessen inför övergången till förskoleklassen för 

barnen? 
3.     Berätta hur ni planerar övergångsprocessen inför övergången till förskoleklassen för 

barn i behov av särskilt stöd? 
4.     Överförs information om enskilda barn från förskolan till förskoleklass? 
5.     Vilken information anser du är relevant att ta del av från förskolan? (Både 

individuellt och grupp) 
6.     Vilka övergångsaktiviteter har ni och hur har ni organiserat era aktiviteter? 
7.     Finns det några didaktiska erfarenheter eller metoder som är viktiga för att det ska 

bli en bra övergång från förskola till skola? 
8.     Hur arbetar ni för att skapa trygghet för de nya eleverna? 
9.     Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan 

verksamheterna? 
10.  Finns det någonting som du skulle vilja förändra kring samarbete och 

kommunikationen mellan verksamheterna? 
11.  Vilken typ av personal är inblandad under arbetat med överskolningen? 
12.  Finns det specialpedagogisk kompetens med i överskolningsprocessen och i sådana 

fall hur används den? 
13.  Vad är det som gör att övergången/mottagandet fungerar som bäst? 
14.  Vad anser du är det viktigaste i arbetet med överskolningen av förskolebarnen till 

förskoleklassen? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 
  
Förfrågan om att delta i en studie om övergången från förskola till 
förskoleklass 
  
Hejsan! 
Vi heter Sarah och Linda och studerar på specialpedagogprogrammet på 
Mälardalens Högskola. Vi ska nu skriva vårt självständiga arbete och skulle önska 
er medverkan i vår studie. 
Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 
specialpedagog vid Mälardalens Högskola. Studien kommer att genomföras med 
intervjuer under våren 2019. Intervjun kommer att beröra din 
uppfattning/erfarenhet av överskolningar av barn från förskolan till förskoleklass 
med särskilt fokus på barnen i behov av särskilt stöd. Intervjun beräknas ta 30 - 60 
minuter. 
  
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst 
så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet 
kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen Diva. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet 
genom att få en kopia av arbetet om intresse finns. 
  
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. 
  
Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss eller vår handledare. Vi hoppas att du 
vill delta i vår studie eftersom just du besitter värdefull kunskap som vi gärna tar 
del av. 
  

Sarah Johansson - sarah_johansson@hotmail.se 
Linda Söderlund - linda.soderlundh@gmail.com 
Handledare Margareta Sandström - margareta.sandström@mdh.se  
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