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Sammanfattning 
Den här studien handlar om övergångar från förskola till skola för barn med intellektuell 
funktionsnedsättning. Syftet var att undersöka hur barnens vårdnadshavare, förskolelärare och lärare i 
mottagande skolor upplevde samverkan under övergångsprocessen. Totalt analyserades 47 enskilda 
intervjuer med vårdnadshavare, förskolelärare och skollärare inom åtta individuella övergångar. Dessa 
intervjuer genomfördes vid tre olika tidpunkter i förhållande till respektive övergång: före, under och 
efter övergången. Vid varje tidpunkt intervjuades respektive barns vårdnadshavare samt den pedagog 
som hade det pedagogiska ansvaret för barnet vid den aktuella tidpunkten. Resultatet av interpretativ 
fenomenologisk analys (IPA) visade på nio teman som sammanfattade respondenternas upplevelser av 
samverkan under övergångar. Dessa var a) ett möte mellan olika kompetenser och erfarenheter; b) 
ojämlikhet i ansvar, roller och delaktighet; c) likartad övergripande struktur men flexibilitet i 
arbetssätt d) utredningars otydliga roll i samverkan; e) fokus och prioriteringar: från trygghet till 
lärande; f) diskontinuitet och hoppfullhet i förändringsskedet g) svårigheter kring kommunikation 
efter skolstart - ett hinder för samverkan; h) tiden som begränsande faktor samt i) bemötande och 
attityder som betydelsefulla grunder för samverkan. Hur dessa teman manifesterades i praktiken under 
övergångarna upplevdes mycket olika. I studien framkom bland annat att barnets omsorg och trygghet 
prioriterades före andra frågor i samverkan, samt att förskolans roll i samverkansprocesser upplevdes 
som begränsad. Vårdnadshavarna beskrev övergångarna som en orolig och känslomässig period samt 
att de hade behövt ta ett alltför stort ansvar i övergångsprocessen. Framtida studier bör identifiera och 
studera övergångar som bedrivs mer systematiskt, för att undersöka vilken betydelse samverkan har i 
sådana fall. 
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Abstract 
 
 
This is a study of collaboration during transitions from preschool to school for children with 
intellectual disability. The aim was to investigate how the children’s parents, preschool teachers and 
receiving school teachers experience collaboration in the transition process. A total of 47 individual 
interviews with parents, preschool teachers and receiving school teachers before, during and after eight 
individual transitions were analyzed. At each time point the child’s parent and one pedagogue were 
interviewed. The results of an interpretative phenomenological analysis (IPA) showed that the 
respondents experiences could be represented by nine themes: a) a meeting of different competences 
and experiences; b) inequalities in responsibility, roles and participation; c) similar overall structures 
but different practices; d) the unclear role of formal assessments in collaboration; e) focus and 
priorities: from a sense of security to learning; f) discontinuity and hope in times of change; g) 
communication problems after start of school – a hindrance for collaboration; h) time as a limiting 
factor; i) reception and attitudes as important bases for collaboration. The experiences of the 
participants varied a great deal as to how these themes manifested themselves in practice during the 
transitions. The study showed that the child’s care and sense of security was prioritized before other 
matters in collaboration, and that the preschool’s role in collaboration was viewed as limited. The 
parents described the transitions as troubling and emotional periods, and that they had had to take too 
much responsibility for the transition process. Future studies could identify and study transition 
processes done with a more systematic approach, to find out the role of collaboration in such cases. 
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Inledning 
Under senare år har pedagogiska övergångars betydelse uppmärksammats allt mer i forskningen. 
Anledningen är att tidiga övergångar, sådana som till exempel från förskola till skola, ses som särskilt 
känsliga perioder som kan få långtgående konsekvenser för barnets fortsatta lärande och utveckling 
(Ballam, Perry & Garpelin, 2017). Utifrån barnets perspektiv medför övergången förändringar i 
tillvaron att anpassa sig till. Den innebär att sammanhang, miljöer, relationer och rutiner som barnet 
lämnar ersätts med nya (Ackesjö, 2017). Personer i barnets närmaste omgivning påverkas också av 
förändringen. Vid övergångar förändras familjens vardagsrutiner, och precis som barnet måste 
vårdnadshavarna bygga upp nya relationer med lärare och andra personer i ett nytt sammanhang kring 
barnet (Griebel & Nielsen, 2009; Sandberg & Peters, 2017). Pedagogiska övergångar som berör barn 
med intellektuell funktionsnedsättning kännetecknas av ytterligare aspekter, vilket ställer särskilda 
krav på de inblandade för att utfallet ska bli så positivt som möjligt (Lillvist & Wilder, 2017a; 
McIntyre, Blacher & Baker, 2006). Barn med intellektuell funktionsnedsättning uppvisar i förhållande 
till sin ålder stor heterogenitet i utveckling och lärande, samt har ofta behov av särskilt stöd i 
förhållande till kognitiva, sociala samt kommunikativa förmågor (Fernell, 2012). Övergångar kan i 
sådana fall kräva omfattande förberedelser och anpassningar, och individuellt anpassade stödåtgärder, 
hjälpmedel och kunskap om lämpliga pedagogiska metoder är därmed viktiga (Lillvist & Wilder, 
2017b). Att bemöta barnens behov kräver god kännedom om det enskilda barnet, vilket innebär att 
kunskapen om barnet som finns hos föräldrar och förskolepersonal är av stor betydelse för den 
mottagande verksamheten (Lillvist & Wilder, 2017a). Detta visar på betydelsen av vårdnadshavarnas, 
förskolepersonalens och skolpersonalens roller samt samverkan mellan dem för att möjliggöra en 
positiv övergång från en pedagogisk verksamhet till en annan, i synnerhet då barn med intellektuell 
funktionsnedsättning är berörda. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur barnens 
vårdnadshavare, förskolelärare samt lärare i den mottagande skolan upplever samverkan under 
övergången från förskola till skola.  

 

Dispositionen för den här studien är upplagd enligt följande. Som bakgrund beskrivs vissa centrala 
begrepp som studien berör såsom funktionsnedsättning, funktionshinder och intellektuell 
funktionsnedsättning. Därefter presenteras en kort översikt av de pedagogiska verksamheter som är 
relevanta för studiens syfte, det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem. Vidare följer en redogörelse av begreppen pedagogisk övergång och samverkan, samt 
teoretiska aspekter kring dessa båda begrepp. Slutligen avslutas den inledande delen med tidigare 
forskning om övergångar för barn i behov av särskilt stöd. Därefter presenteras studiens empiriska 
material och en avslutande diskussion. 
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Bakgrund 

Barn med funktionsnedsättning 
Begreppet funktionsnedsättning är en term som är definierad i den internationella klassifikationen 
ICF-CY1. Enligt Lagerkvist och Lindgren (2012 s.19) kan termen förstås som ”skada, förlust eller 
missbildning som påverkar barnets funktion”. I Socialstyrelsens termbank definieras begreppet 
funktionsnedsättning som ”nedsättning av psykisk, fysisk eller intellektuell förmåga” (Socialstyrelsen, 
2017). I anslutning till funktionsnedsättningen finns oftast en medicinsk diagnos som en förklaring 
eller definition till tillståndet, vilken vanligtvis är grunden för eventuella psykologiska, pedagogiska 
och sociala stödåtgärder under barndomen (Lagerkvist & Lindgren, 2012).  

 

Intellektuell funktionsnedsättning: terminologi och diagnosticering 

Benämningen utvecklingsstörning har använts i Sverige sedan 1960-talet för att beskriva tillstånd som 
medför signifikanta brister i abstrakt eller teoretiskt tänkande (Fernell, 2012). De 
diagnosticeringsmanualer som används som underlag för diagnosticering av dessa tillstånd är 
International Classification of Diseases2 10:e upplagan och den amerikanska manualen Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders3 senaste upplaga DSM-5 som kom ut 2013 (APA, 2013; WHO, 
1991). I den svenska översättningen av DSM-5 används termen intellektuell funktionsnedsättning och 
i ICD-10 används termen psykisk utvecklingsstörning (APA, 2013; WHO, 1991). I DSM-5 finns två 
funktionella diagnoskriterier för diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. För det första krävs att 
barnet har en nedsatt intellektuell förmåga, vilket definieras som en intelligenskvot på 70 eller lägre. 
Dessutom ska barnet uppvisa brister i adaptiva funktioner, det vill säga olika färdigheter som krävs för 
att barnet ska kunna hantera vardagliga situationer på ett åldersadekvat sätt. I DSM-5 definieras 
graden av intellektuell funktionsnedsättning som lindrig till svår, baserat på den uppmätta 
intelligenskvoten. Ytterligare ett kriterium som måste vara uppfyllt för diagnos är att svårigheterna ska 
ha uppstått före 18 års ålder (APA, 2013).  

Flera författare påpekar att termen utvecklingsstörning fortfarande är den vanligast förekommande 
benämningen i lagtexter och vardagsbruk (Fernell, 2012; Lillvist & Wilder, 2017a). I den här studien 
kommer begreppet intellektuell funktionsnedsättning att användas. Intellektuell funktionsnedsättning 
är också det begrepp som används i den internationella litteraturen, främst i USA och England, ofta 
som synonym till det engelska begreppet learning disability (Fernell, 2012; Lillvist & Wilder, 2017a).  

 

                                                   
1 International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth Version - Barn och 

ungdomsversionen av WHO:s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (WHO, 
2007). 

2 International Classification of Diseases är ett internationellt accepterat klassifikationssystem för 
sjukdomstillstånd som ges ut av Världshälsoorganisationen (WHO, 1990). 

3 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders är en diagnosticeringsmanual som omfattar 
diagnoskriterier för psykiska tillstånd. Manualen ges ut av Amerikanska Psykologförbundet (APA, 2013). 
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Funktionshinder 

Begreppet funktionshinder sammanfattar de konsekvenser av funktionsnedsättningen som barnet 
möter i samspel med den sociala omgivningen (Lagerkvist, 2012). Lagerkvist (2012) menar att trots 
att medicinska diagnoser ofta på olika sätt preciserar eller graderar funktionsnedsättningens 
omfattning är det viktigt att inte bedöma en funktionsnedsättning hos barnet som svårare eller lättare 
enbart utifrån detta. Lagerkvist (2012) påpekar att huruvida en funktionsnedsättning kan ge upphov till 
funktionshinder beror på faktorer som attityder i den omgivande miljön, fysisk tillgänglighet, 
funktionsnedsättningens svårighetsgrad och individens personliga egenskaper. Författaren betonar att 
hur dessa faktorer inverkar på funktionsnedsättningen och påverkar barnets utveckling även beror på 
familjens kapacitet att hantera barnets funktionsnedsättning. 

 

Familjesituationen för barn med intellektuell funktionsnedsättning 

Omgivningens inverkan på barnets funktionsförmåga och delaktighet har varit ett stort intresse för 
forskningen under senare decennier, bland annat situationen för familjer med barn med intellektuell 
funktionsnedsättning (Maes, Broekman, Dosen & Nauts, 2003; Roll-Pettersson, 2004). Maes et al. 
(2003) menar att familjer som har barn med intellektuell funktionsnedsättning kan uppleva mer 
svårigheter i vardagen och att de ofta upplever att det är svårare att ta hand om och uppfostra ett barn 
med intellektuell funktionsnedsättning än ett barn med typisk utveckling (Maes, 2003). Forskningen 
har även visat att livsperioder när barnet börjar i förskolan eller gör övergångar mellan skolformer kan 
vara särskilt känsliga eller oroväckande tidperioder för föräldrar till barn med intellektuell 
funktionsnedsättning (McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro Reed & Wildenger, 2010; Minnes, Perry & 
Weiss, 2015).  

 

Socialt och specialpedagogiskt stöd till barn med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras familjer i Sverige  
När ett barn får diagnosen intellektuell funktionsnedsättning omfattas barnet och familjen av olika 
lagstiftade rättigheter till stöd och service från samhället. Detta kan till exempel innebära ett visst 
ekonomiskt och specialpedagogiskt stöd, eller åtgärder som på olika sätt underlättar för barnet och 
familjen (Lagerkvist, 2012). Kortfattat kan sägas att i Sverige har kommunerna huvudansvaret för de 
sociala stödfunktionerna och barnets skolgång, medan landstinget ansvarar för det medicinska stödet 
och habiliteringsåtgärder för barnet och familjen (Aune & Lindberg, 2012; SFS 1999:799; SFS 
1993:387; SFS 2017:30). I Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) som 
är ett kompletterande lag till Socialförsäkringslagen (SFS 1999:799) specificeras särskilt rätt till stöd 
för personer med funktionsnedsättning. Åtgärder som barn med diagnosen intellektuell 
funktionsnedsättning kan ha rätt till enligt LSS (SFS 1993:387) är exempelvis personlig assistans och 
skolskjuts, eller avlastningsperson för familjen. Rätten till sådana insatser bedöms av kommunen, som 
också ansvarar för att utföra dem (SFS 1993:387).   

Enheterna för Habilitering och hälsa inom landstinget erbjuder klinisk behandling och 
specialpedagogiska åtgärder i form av tvärprofessionellt stöd4 av olika slag i syfte att främja barnets 
utveckling optimalt utifrån dess individuella förutsättningar (SFS 2017:30; Stockholms läns landsting, 
                                                   
4 De professioner som arbetar inom habiliteringen är till exempel specialpedagoger, psykologer, kuratorer, 

arbetsterapeuter, sjuksköterskor och läkare (Lagerkvist, 2012). 
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2018). Stödet ges utifrån en helhetssyn, och åtgärder kan även omfatta barnets familjemedlemmar. Det 
specialpedagogiska stödet kan i praktiken även innebära att habiliteringspersonalen på föräldrarnas 
begäran samverkar med andra professioner eller organisationer som står nära barnet, som förskolan 
eller skolan (Lagerkvist, 2012).  

Förutom Socialförsäkringen med kompletterande lagar regleras även rätten till stöd genom skolans 
och förskolans ansvar för specialpedagogiska åtgärder via Skollagen (SFS 2010:800). I Skollagen 
regleras särskilt skolans skyldighet att erbjuda ledning och stimulans till varje barn utifrån de 
individuella förutsättningarna, skolans ansvar att vid behov göra extra anpassningar i skolmiljön samt 
rektors skyldighet att vid kännedom av att ett barn kan vara i behov av särskilt stöd utreda detta. Om 
det framgår att barnet är i behov av särskilt stöd så är skolan skyldig att upprätta en åtgärdsplan med 
lämpliga specialpedagogiska insatser samt följa upp den (SFS 2010:800). På motsvarande sätt regleras 
även förskolans ansvar att erbjuda särskilt stöd till barn som av olika skäl behöver detta i sin 
utveckling. Det är förskolechefen som ansvarar att stödet ska ges och i lagen anges att 
vårdnadshavarna ska erbjudas möjlighet att vara involverade i utformningen av dessa stödinsatser 
(SFS 2010:800). Det ska dock påpekas att barnens rätt till specialpedagogiska insatser som regleras i 
Skollagen inte har någon direkt koppling till formella medicinska diagnoser utan är allmänt lagstiftade 
rättigheter för alla barn i förskolan och skolan (SFS 2010:800).  

Trots den relativt omfattande lagstiftningen om rätten till stöd för bland annat barn med intellektuell 
funktionsnedsättning visar forskning att tillgången till och nyttjandet av stödåtgärder inte 
nödvändigtvis följer behovet. Wilder (2015) redovisar i en artikel att många barn i åldrarna 0-6 år i 
behov av särskilt stöd ofta inte får något formellt stöd, med undantag för barn med svåra 
funktionsnedsättningar. En förklaring är att stödåtgärder enligt LSS förutsätter en formell diagnos, 
vilken i många fall inte ställs förrän barnet uppnått skolåldern (Wilder, 2015). Forskningen visar även 
att omkring hälften av barn utan diagnos vilka personal i förskolan bedömt vara i behov av särskilt 
stöd får inte det, trots att någon diagnos enligt lagstiftningen inte krävs i sådana fall. Dessutom är det 
relativt ovanligt att förskolor får extern hjälp från till exempel habilitering eller barnhälsovården 
(Björck-Åkesson, Granlund, Lillvist & Sandberg, 2010).  

Pedagogiska verksamheter som berörs av 
övergångar mellan förskola och skola 
I följande avsnitt presenteras de verksamheter inom det svenska skolsystemet som berörs av de 
övergångar som är fokus för föreliggande studie, det vill säga förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola samt fritidshem. Även de olika alternativ för skolgång för barn med intellektuell 
funktionsnedsättning som formulerats i svensk lagstiftning och vilka vårdnadshavarna måste välja 
mellan presenteras. 

Förskola och förskoleklass 

I Sverige går de flesta barn som inte uppnått skolåldern i förskolan (Skolverket, 2017a). År 2016 var 
84,0 % av barn i åldrarna 1-5 år och 95,1 % av femåriga barn inskrivna i förskolan (Skolverket, 
2017e). Förskolans verksamhet regleras av förskolans läroplan och deltagandet är frivilligt och 
tillgängligt för alla barn från 3 år, eller 1 år om vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Vid 5-6 års 
ålder slutar de flesta barnen i förskolan och börjar i förskoleklass, vars verksamhet oftast bedrivs inom 
skolans lokaler (Ackesjö, 2017; Skolverket, 2017b). Förskoleklassen infördes i Sverige under slutet av 
90-talet i syfte att möjliggöra mjuka övergångar från förskola till skola genom en verksamhetsform där 
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förskolans och skolans respektive arbetssätt kan integreras (Ackesjö, 2017). Deltagandet i 
förskoleklassen har varit frivilligt. Under 2017 beslutade Riksdagen att förskoleklassen kommer 
omfattas av skolplikt från och med hösten 2018, vilket med andra ord innebär att deltagandet i 
förskoleklassen blir obligatoriskt för alla barn som fyller 6 år under det år som läsåret inleds (SFS 
2010:800).  

 

Fritidshem 

Fritidshemmen finns i anslutning till skolorna och erbjuder skolbarn en möjlighet att tillbringa delar av 
sin fritid före och efter skoldagen inom skolans lokaler (Skolverket, 2011a). Fritidshemmet är en 
verksamhet vars form länkar samman inslag från förskola, förskoleklass och grundskola, och som 
bedrivs inom både grundskola och grundsärskola (SFS 2010:800). Deltagande i verksamheten är 
frivilligt, och enligt Skolverket deltog under läsåret 2016/2017 omkring 83 % av landets 6-9-åringar i 
fritidsverksamhet (Skolverket, 2017c). Verksamheten regleras i en egen läroplan där det framgår att 
fritidsverksamheten ska styras av barnets behov och intressen, och att den ska fungera som en 
kompletterande verksamhet till skolan (Skolverket, 2011a).  

 

Grundskola  

Grundskolan är den vanligaste obligatoriska skolformen i Sverige och omfattar samtliga skolpliktiga 
barn som inte tagits emot av specialskolan eller grundsärskolan eller som fullgör sin skolplikt i 
sameskolan (SFS 2010:800). Av de barn som deltog i den obligatoriska skolan under läsåret 
2016/2017 gick 99,04%, eller drygt en miljon barn, i grundskolan (se Tabell 1).  

 

Grundsärskola 

Grundsärskolan är en särskild skolform vid sidan av den ordinarie grundskolan. I Skollagen definieras 
grundsärskolans målgrupp som de elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning5 inte 
förväntas uppnå grundskolans mål (SFS 2010:800). Grundsärskolan har sin egen läroplan och målen 
är alltid utformade utifrån individuella förutsättningar. Inom grundsärskolan finns förutom 
ämnesutbildning även den särskilda inriktningen ämnesområden6 för de elever som inte kan 
tillgodogöra sig delar av eller hela utbildningen i ämnen och fokus är att optimalt förbättra de 
deltagande barnens vardagsfungerande (Skolverket, 2011b). Grundsärskolan saknar en motsvarighet 
till förskoleklass, och de nya bestämmelserna i skollagen om skolplikt från 6 års ålder ger utrymme för 
en viss flexibilitet kring de barn som har rätt till denna skolform. På vårdnadshavarnas begäran kan 
barnet antingen börja i grundsärskola ett år tidigare eller gå kvar ett år i förskolan med uppskjuten 
skolplikt och därefter börja i grundsärskola utan att ha gått i förskoleklass först (Prop. 2017/18:9).  

 
  

                                                   
5 I Skollagen används dock begreppet utvecklingsstörning (SFS 2010:800). 
6 Inriktningen omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 2011b). 
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Tabell 1. Andelen barn placerade i grundskola respektive grundsärskola. Skolverkets statistik för läsåret 

2016/2017. 

Skolform Antal elever Andel av samtliga elever 
Grundskola 1 023 956 99,04 % 
   
Grundsärskola exkl. inriktning ämnesområden 5 738 0,55 % 
     Varav integrerade i grundskolan 1 186 0,11 % 
     Varav ej integrerade i grundskolan 4 552 0,44 % 
Grundsärskola, inriktning ämnesområden 4 206    0,41 % 
Grundsärskola totalt 9 944 0,96 % 
   
Obligatorisk skola totalt 1 033 900 100 % 
 

Mottagande till grundsärskolan  

I de fall ett barn inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven i grundskolan ska en utredning göras av 
kommunen före skolstart för att bedöma och besluta om barnets mottagande i grundsärskolan. Den 
multidisciplinära utredningen omfattar en pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk bedömning 
(SFS 2010:800), och en förutsättning för genomförandet är att vårdnadshavarna lämnar samtycke till 
utredningen (Skolverket, 2013). Det är vårdnadshavarna som slutligen väljer om de vill lämna 
medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan om kommunen fattar ett sådant beslut. I lagtexten 
nämns dock att i särskilda fall kan även rektor skriva in barnet i grundsärskolan med hänsyn till 
barnets bästa även om vårdnadshavarna inte lämnat medgivande (SFS 2010:800). I de fall barnet 
bedöms ha rätt till skolgång i grundsärskolan men föräldrarna tackar nej kan barnet vara hänvisat att 
läsa enligt grundskolans läroplan i grundskolan (SFS 2010:800). Ett barn som har intellektuell 
funktionsnedsättning och är berättigat till att läsa enligt grundsärskolans läroplan kan också erbjudas 
individintegrerad7 skolgång i grundskolan enligt grundsärskolans läroplan om huvudmannen och 
skolan accepterar detta (SFS 2010:800). Sammanfattningsvis kan man säga att barnets mottagande i 
grundsärskolan är ett myndighetsbeslut som vårdnadshavarna har ett stort inflytande i, men som ytterst 
även kan fattas utifrån barnets bästa utan hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål. Lagstiftningen ger 
stort utrymme för delaktighet från vårdnadshavarnas sida, samt flexibilitet kring skolplikten utifrån 
deras önskemål (SFS 2010:800). I praktiken innebär detta att vårdnadshavarna ställs inför och måste 
förhålla sig till flera olika möjliga vägar för deras barn genom skolsystemet. 

Övergångar 
Enligt Vogler, Crivello och Woodhead (2008) fyller begreppet övergång en mängd funktioner för att 
beskriva förändringar i pedagogiska sammanhang. I en bredare tolkning kan begreppet beskrivas som 
alla händelser och tidsperioder som kan kopplas till förändringar i en individs utveckling i olika 
sammanhang. Den här vidare betydelsen har sin utgångspunkt i sociokulturella och 
                                                   
7 Individintegrerad skolgång innebär att en elev som läser enligt grundsärskolans läroplan får minst 50% 

av undervisningen i grundskolan (Skolverket, 2013). 
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utvecklingspsykologiska teorier (Vogler et al., 2008). De teoretiska perspektiven kan något förenklat 
beskrivas i två huvudteman utifrån dessa områden. Det ena handlar om att med sociokulturella teorier 
och begrepp försöka skapa en strukturerad syn på vad övergångar egentligen är, samt att utveckla 
meningsfulla begrepp för att beskriva och studera dem. Det andra är försök att med hjälp av bland 
annat utvecklingspsykologi skapa en förståelse av övergångars betydelse för barns utveckling samt 
vilka aspekter som kännetecknar positiva utfall av övergångar (Ballam et al., 2017; Vogler et al., 
2008).  

 

Övergångars struktur 

En teori som ofta har använts som utgångspunkt för att beskriva övergångsprocessens själva struktur 
är van Genneps (1960) teori om övergångsriter. van Gennep (1960) utvecklade teorin för att beskriva 
hur ritualer eller ceremonier kan markera förändringar som sker i en individs status när den inträder i 
ett nytt sammanhang. Övergångarna och de riter som omger dem följer ett tredelat mönster. I den 
första förberedande preliminala fasen markerar riterna ett upphörande av det som varit. Därpå följer 
själva övergången i den liminala fasen. Slutligen signalerar postliminala riter individens återinträde i 
världen med sin nya status. Teorins metaforiska beskrivningar av passager mellan olika sammanhang 
har också använts i den pedagogiska övergångsforskningen (Ballam et al., 2017). Till exempel jämför 
van Gennep (1977) passagen mellan två sociala sammanhang med människors förhållande till och 
rörelser över nationsgränser. Gränserna har stark koppling till den egna identiteten, och marken på 
andra sidan är något främmande. van Gennep (1977) påpekar att gamla tiders gränser mellan länder 
ofta omgavs av ett neutralt gränsland som inte hörde till varken det ena eller andra landet. Gränsen 
utgör ett slags hinder, och att passera den innebär förutom den rena geografiska förändringen att man 
måste möta och förhålla sig till något nytt och främmande. När gränsen passeras permanent, det vill 
säga utan att återvända, innebär detta att den egna identiteten förändras och man blir en del av det som 
tidigare var främmande (van Gennep, 1977). I litteraturen finns flera exempel på hur van Genneps 
teori och begrepp har påverkat forskningen kring pedagogiska övergångar. Till exempel har 
förberedelser av förskolebarn inför skolstarten ansetts ha vissa inslag av invigningsriter (Ackesjö, 
2013). Gränsbegreppet har använts för att beskriva hur skillnader i verksamhetskultur och praktik 
skapar barriärer mellan förskola och skola (Peters & Sandberg, 2017).  

 

Övergångars betydelse för barnets utveckling 

Ytterligare en teoretisk modell som haft stor betydelse för synen på pedagogiska övergångar och 
särskilt deras förhållande till barns lärande och utveckling är Bronfenbrenners (1979) 
utvecklingsekologiska teori. Teorin fokuserar på barnets utveckling i olika sammanhang kring barnet 
och det samspel som pågår inom dessa. I den utvecklingsekologiska modellen befinner sig barnet i 
centrum, omgivet av mikrosystem. Med mikrosystem menas de sammanhang inom vilka barnet har en 
nära och direkt interaktion som familjen, lärare eller skolkamrater. De kopplingar och samspel som 
finns mellan mikrosystemen kallas för mesosystemen. Nästa nivå är exosystemen, som påverkar 
barnet indirekt genom mikrosystemen. Exempel på exosystem kan vara skolledning eller föräldrarnas 
arbetsplatser. Ytterst finns makrosystemen vilket inkluderar olika aspekter från det omgivande 
samhället med dess lagar, traditioner, ekonomiska förhållanden och så vidare (Bronfenbrenner, 1979). 
Modellen har ett holistiskt perspektiv på övergångsprocessen och betonar inte bara vikten av 
samspelet mellan barnet och dess närmaste omgivning, utan också de processer som sker inom och 
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mellan de olika systemen. Bronfenbrenner (1986) använder begreppet kronosystem för att beskriva 
hur systemen förändras över tid samt hur detta påverkar individen.  

Wachs (2000) kompletterar den utvecklingsekologiska teorin med systemteori. Wachs (2000) menar 
att även det relativt begränsade mikrosystemet har en hög komplexitet där många olika faktorer 
samverkar med varandra, till exempel individuella egenskaper hos de inblandade personerna. Hur 
varje enskild faktor påverkar individens utveckling är svårt att bedöma, dock är det möjligt att avgöra 
om de enskilda faktorerna påverkar i positiv eller negativ riktning. Wachs (2000) använder begreppet 
positiva spiraler för att beskriva hur tidiga positiva utfall, som till exempel vid skolstart, förbättrar 
utfallet av senare processer. Med andra ord kan tidiga insatser göra att senare åtgärder får en starkare 
positiv effekt. Wachs (2000) anser att förståelsen av processerna endast är möjlig om man ser samtliga 
inblandade delar, till exempel individen själv, föräldrar, lärare och miljöer som delar av ett system 
med olika egenskaper som kontinuerligt samverkar och påverkar varandra. 

 

Övergångar, utmaningar och utveckling  

Griebel och Niesel (2009) beskriver övergångars betydelse för personlig utveckling i termer av de 
utmaningar som individen ställs inför. I en övergång mellan förskola och skola möter enligt författarna 
inte bara barnet utan även föräldrarna utmaningar, och dessa förekommer inom tre nivåer av 
förändringar: individuell, relationell samt kontextuell nivå. På den individuella nivån utmanas barnet 
av känslor som förväntan och osäkerhet samt skolans krav på olika förmågor som barnet måste 
utveckla för att klara den nya miljön. Föräldrarna ställs också inför förändringar på en individuell nivå 
genom att deras roll som skolföräldrar medför nytt ansvar och nya identiteter i föräldraskapet. På den 
relationella nivån måste barnet och föräldrarna bygga upp nya bekantskaper samtidigt som andra 
försvinner. Slutligen finns utmaningar för barnet och föräldrarna på den kontextuella nivån genom det 
nya sammanhang som skolstarten medför. För barnet kan detta handla om nya fysiska miljöer, skolans 
rutiner och arbetssätt eller nya sätt att färdas till och från skolan. Föräldrarna kan behöva anpassa sig 
till nya tider och rutiner vilket kan kompliceras av arbetsförhållanden och deras ansvar för eventuella 
andra barn. Författarna menar att barn och föräldrar som klarar dessa utmaningar utvecklas i sina 
respektive roller som delaktiga i barnets lärandeprocess. Ett sådant positivt utfall av övergången kan 
underlättas om inblandade yrkesverksamma personer har en förståelse för barnets och föräldrarnas 
utmaningar och deras strategier för att klara dem. Denna förståelse skulle öka möjligheterna för de 
yrkesverksamma att underlätta för barnet och föräldrarna, vilket författarna anser vara ett avgörande 
stöd i övergångsprocessen (Griebel & Niesel, 2009). 

 

Vad kännetecknar positiva övergångar? 

Det finns en omfattande forskning om övergångar i pedagogiska sammanhang (Ballam et al., 2017). 
Dockett och Perry (2004a) menar att den tidigare forskningen inom området inte fokuserade på själva 
övergångsprocessen i sig. Intresset var snarare föräldrars och lärares förväntningar på skolstarten samt 
vilka förmågor eller egenskaper hos barn som har varit betydelsefulla för anpassningen till den nya 
skolmiljön. Framgångsrika övergångar ansågs till stor del vara ett resultat av de senare, sammanfattade 
genom begreppet skolmognad (Dunlop, 2014; Dockett & Perry, 2004b). I senare forskning inom 
området har forskare däremot försökt identifiera möjligheter som finns för de inblandade att påverka 
utfallet av övergångsprocessen (Broström, 2002; Dockett & Perry 2004b). Detta har skett genom att 
skapa en djupare förståelse av själva övergångsprocessen, vilken betydelse den har för barnet samt hur 
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den kan anpassas för att tillfredsställa barnens behov (Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, 
Niemi, & Nurmi, 2011; Dockett, Perry, Garpelin, Einarsdottir; Lillvist & Wilder, 2017a; Peters, 2010; 
Peters & Dunlop 2017). I litteraturen har också en syn på vad som kännetecknar positiva övergångar 
kommit till uttryck. Flera författare menar att övergången är positiv och därmed avklarad när barnet så 
att säga har uppnått en känsla av tillhörighet i det nya sammanhanget (Bulkeley & Fabian, 2006; 
Dockett & Perry, 2004a; Wilder & Lillvist, accepted). 

Den nya synen inom forskningen exemplifieras av olika försök att teoretiskt omdefiniera begreppet 
övergång. Peters (2014) beskriver metaforiskt en klyfta som barnet måste passera i övergången mellan 
förskola och skola, och broar som de länkar som underlättar passagen från det gamla till det nya 
sammanhanget. Huser, Dockett och Perry (2016) utvecklar begreppet broar och menar att precis som 
att fysiska broar kan utformas på olika sätt och med varierande funktioner, skapar åtgärder och 
aktiviteter under övergången olika möjligheter för möten och utbyten mellan de båda verksamheterna. 
Precis som en verklig bro måste den metaforiska bron byggas och underhållas, samt vara väl förankrad 
i båda ändar (Huser et al., 2016). Synen på övergångar som broar och passager som kan ha olika form 
och funktioner har också lett till slutsatsen att de måste betraktas ur ett individuellt perspektiv (Dockett 
& Einarsdottir 2017).  Författarna menar att övergångar är individuella processer som leder barnet från 
ett sammanhang till ett nytt, och de innebär inte enbart ett avbrott i det som varit utan en möjlighet till 
förändring och utveckling. Dockett och Einarsdottir (2017) teoretiserar vidare kring betydelsen av 
kontinuitet och förändring under övergången. De konstaterar att båda dessa begrepp sedan länge varit 
centrala inom utvecklingspsykologin och menar att övergångar kan ta tillvara de positiva aspekterna 
av båda. Enligt författarna ger kontinuitet möjlighet att bygga vidare på barnets kunskaper, och 
förändring möjligheter för barnet att uppleva förväntan och utveckling. Parallellt med denna teoretiska 
omdefiniering och nyansering av övergångsbegreppet så har övergångar även allt mer blivit fokus för 
empirisk forskning (Ballam et al. 2017). Bulkeley och Fabian (2006) studerade övergångar från 
förskoleklass till grundskola vid en engelsk skola i syfte att undersöka övergångens betydelse för 
barnens välbefinnande och fortsatta lärande samt vilka aktiviteter som skapade kontinuitet och 
välbefinnande. Data samlades in genom observationer i klassrummen samt enkäter och intervjuer med 
föräldrar och lärare. Resultatet gav stöd för hypotesen att åtgärder under övergången för att skapa 
välbefinnande hos barnet hade en positiv effekt för den fortsatta skolgången. Särskilt betydelsefullt för 
att uppnå detta var utbyte av information mellan föräldrar och lärare (Bulkeley & Fabian, 2006). I en 
finsk studie har forskarna bedömt 398 barns läs-, skriv- och matematikförmågor under deras sista år i 
förskolan och ett år senare när de gick i skolan. Dessutom undersöktes vilka övergångsaktiviteter som 
förekommit mellan förskola och skola för respektive barn genom enkäter till föräldrar samt personal 
vid de båda verksamheterna. Resultatet visade att omfattningen av aktiviteter under övergången 
korrelerade positivt med positiva effekter på barnets utveckling av de undersökta förmågorna i skolan 
(Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi & Nurmi, 2011). 

Övergångar har även studerats empiriskt utifrån de teoretiska begreppen kontinuitet och förändring. 
Hogsnes och Moser (2014) intervjuade pedagoger från förskola, fritidshem och skola i en norsk 
kommun om aktiviteter i samband med övergångar till skolan. Resultatet visade att 
övergångsaktiviteterna genomfördes med hänsyn till kontinuitet ur fyra aspekter: fysisk, filosofisk, 
social respektive kommunikationsmässig kontinuitet.  
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Lärandeväg som modell för att beskriva övergångar och betydelsen av 
samverkan  

En teoretisk modell för att beskriva och förstå övergångar är Wilders och Lillvist (accepted) modell 
om lärandevägar. Begreppet lärandeväg kan förstås som barnets metaforiska resa från ett 
lärandesammanhang till nästa, och sedan till nästa osv. Tid är en viktig aspekt i modellen, och gör det 
möjligt att se händelser och sammanhang före och efter varandra. Varje ögonblick under resan kan 
förstås genom att studera det sammanhang som barnet befinner sig i för tillfället och hur de fyra 
grundläggande aspekterna lärande, kontinuitet, förändring och samarbete påverkar barnets lärandeväg 
genom ett dynamiskt samspel. Sammanhanget i modellen kan förstås som de närmaste miljöer som 
barnet befinner sig i, som till exempel hemmet och förskolan, grannskapet osv. Lärandet är den 
pågående processen i vilken barnet samlar på sig erfarenheter och kunskaper i samverkan med sin 
omgivning och nyckelpersoner. Kontinuitet kan ses som de samband och likheter mellan olika 
tidpunkter eller sammanhang, till exempel att personer från barnets tidigare miljöer finns kvar kring 
barnet (social kontinuitet), liknande fysiska miljöer (fysisk kontinuitet) eller likheter i värderingar och 
arbetssätt bland barnets närmaste personer (filosofisk kontinuitet). Förändringar är till exempel nya 
personer, rutiner och regler som barnet måste anpassa sig till.  Slutligen är samverkan de gemensamma 
handlingar och det kunskapsutbyte och information om barnet som sker mellan nyckelpersoner som 
föräldrar, förskolepersonal och lärare. De fyra aspekterna samspelar med varandra vilket innebär att 
samtliga måste beaktas för att uppnå förståelse för hur barns lärandevägar kan se ut i en övergång. På 
detta sätt syns samverkan som en av fyra aspekter som bygger upp barns lärandevägar. I den teoretiska 
modellen syns att samverkan inte finns för sig själv, utan i ett sammanhang av andra pågående 
processer i barns övergångar (Wilder & Lillvist, accepted). 

Samverkan 
I ett större perspektiv har samverkan uppmärksammats inom den offentliga sektorn i Sverige under 
senare år, främst inom det sociala området, men också i skolväsendet (Germundsson, 2011; Jakobsson 
& Lundgren, 2013). Germundsson (2011) menar att förklaringen är att de olika verksamheternas 
ökade specialisering har skapat ett beroendeförhållande mellan dem. För att kunna arbeta utifrån ett 
helhetsperspektiv och ta tillvara individers intressen behöver man samordna kunskaper och resurser 
mellan olika verksamheter (Germundsson, 2011). Samverkans betydelse återspeglas även i 
lagstiftningen och i vissa fall har verksamheter skyldighet att samverka. Ett sådant exempel är ärenden 
om barn som far illa, i vilka polis, socialtjänst, sjukvård, skola samt förskola är skyldiga att samverka 
(SFS 1999:799). Inom skolområdet har förskola, skola och fritidshem ett ansvar enligt Skollagen att 
samverka med varandra (SFS 2010:800). Enligt Jakobson och Lundgren (2013) kan samverkans ökade 
betydelse i regelverket som rör barn och unga ses som ett uttryck för viljan att garantera ett 
barnperspektiv i verksamheterna, före verksamhetens egna mål. Att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet vid alla åtgärder som rör barn och unga uttrycks i FN:s barnkonvention som ratificerades av 
Sverige 1990 (UNISEF, 2009). Skolverket (2009) påpekar att barnkonventionen har en särskild 
betydelse som en gemensam värdegrund vid allt samverkansarbete i skolan. För att säkra 
barnperspektivet i samverkan är det också viktigt att inkludera föräldrar och vårdnadshavare i arbetet 
(Skolverket, 2009). 
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Samverkansformer 

Danermark (2003 s. 15) definierar samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”. 
Samverkansprocesser har även beskrivits som formade enligt de tre ramarna regelverk, organisation 
och synsätt (Danermark & Germundsson, 2007). Regelverket är lagar och andra styrdokument som till 
exempel läroplaner, det vill säga hur former för samverkan regleras i dem. Organisation innebär de 
förutsättningar som finns för samverkan i de specifikt inblandade verksamheterna, till exempel skolans 
planering och rutiner för lärarnas roll i samverkansarbetet. Slutligen påverkas samverkan av synsättet 
hos personerna som deltar i samverkansarbetet. Likheter med Danermarks och Germundssons (2007) 
modell finns också i Socialstyrelsens, Myndigheten för skolutvecklings och Rikspolisstyrelsens (2007) 
beskrivning av grundläggande framgångsfaktorer för samverkan: styrning, struktur och samsyn 
(Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, 2007). Styrning handlar om att 
personer i organisationens ledning definierar mål och fördelar resurser. Struktur innebär en tydlig 
ansvarsfördelning och att målet och syftet med samverkan klargörs för samtliga som är delaktiga i 
samverkansprocessen. Samsyn innebär att de som är inblandade i samverkansprocesser har en 
gemensam förståelse av syftet med samverkan och respekt för varandras roller. Det kan också 
innebära att de inblandade parter har samma uppfattning om vilka åtgärder och aktiviteter som är 
meningsfulla (Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, 2007).  

En distinktion görs också mellan begreppen samverkan och samarbete, där det sistnämnda innebär en 
nära relation och mycket mellanmänsklig kontakt (Jakobsson & Lundgren 2013). Lillvist och Wilder 
(2017a) menar att samverkan är det som vanligen pågår mellan skola, förskola och föräldrar, till 
exempel genom informationsmöten som oftast sker på skolans eller förskolans villkor och att det är 
mindre vanligt med samarbete mellan parterna. 

 

Samverkan i skolans styrdokument  

Samverkan mellan pedagogiska verksamheter och hemmet uttrycks i Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2017d) och 
grundar sig på verksamheternas och föräldrars gemensamma ansvar för barnets uppfostran (SFS 
2010:800). I grundskolans läroplan Lgr 11 punkt 2.4 står att all personal inom pedagogiska 
verksamheter som förskola, grundskola och fritidsverksamhet är skyldiga att samverka med 
föräldrarna för att gemensamt bidra till barnets långsiktiga lärande och utveckling (Skolverket, 2011a). 
I avsnittet 2.5 Övergångar och samverkan regleras de berörda verksamheternas ansvar att samverka 
vid övergångar mellan skolformer (Skolverket, 2011a). I texten anges tydligt formerna för och syftet 
med den interprofessionella samverkan under övergångar: 

 

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

förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar 
ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 
innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna 
fortsätter till. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras 
vårdnadshavare inför övergångar.  
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Riktlinjer: 

Läraren ska 

• 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.” 

 

Olika perspektiv i samverkan 

Samverkan mellan skolan och hemmet har varit föremål för en omfattande forskning. Jakobson och 
Lundgren (2013) menar att syftet har varit att skapa en djupare förståelse för parternas roller och 
förväntningar i samarbetet, samt att klargöra hinder eller framgångsfaktorer för ett framgångsrikt 
samarbete mellan dem. En viktig aspekt som lyfts upp i sammanhanget är olikheterna i de perspektiv 
som parterna har (Jakobson & Lundgren, 2013). Olika perspektiv i samverkan mellan föräldrar och 
lärare under barns övergångar från förskola till skola har studerats i Australien av Dockett och Perry 
(2004a) som redovisade hur föräldrar respektive lärare hade delvis olika uppfattningar av vad som 
kännetecknade positiva övergångar. Till exempel lade föräldrarna större vikt vid frågor om barnets 
kunskapsnivå än lärarna, vilka i sin tur ansåg barnets anpassningsförmåga vara viktigare än vad 
föräldrarna gjorde. Författarnas slutsats var att sådana olikheter styr motivationen och inställningen i 
samverkan, och att ett givande samarbete endast är möjligt om parterna har en ömsesidig förståelse för 
dem (Dockett & Perry, 2004a). Petriwskyj (2014) menar att bakom begrepp som partnerskap mellan 
skola och familj kan döljas en obalans i makt mellan de båda, och att denna obalans kan stärkas om 
lärare alltför mycket intar rollen som experter. Peters (2010) utvecklar med utgångspunkt i en ojämn 
maktbalans mellan parterna begreppet gränsland som den metaforiska plats där god samverkan vid 
pedagogiska övergångar sker. I gränslandet kan nyckelpersoner i barnets mikromiljöer mötas för att 
utbyta information och kunskap i syfte att skapa en gemensam förståelse om övergångsprocessen. 
Gränslandet kan enligt Peters (2010) beskrivas som ett neutralt område där maktbalans råder och där 
de inblandade parterna kan närma sig varandra, oberoende av att det finns skillnader i regler och mål 
som råder på deras egna marker.  

 

Tidigare forskning om samverkan i övergångar för barn i behov av 
särskilt stöd 

Tidigare forskning har visat att samverkan mellan nyckelpersoner vid övergångar kan vara särskilt 
viktigt för barn i behov av särskilt stöd. Forskningen har visat att barn med intellektuell 
funktionsnedsättning uppvisar större svårigheter än barn utan funktionsnedsättningar att anpassa sig 
till det nya sammanhanget som skolstarten medför. McIntyre, Blacher och Baker (2006) jämförde i en 
amerikansk longitudinell studie hur barn med intellektuell funktionsnedsättning respektive barn utan 
funktionsnedsättning anpassade sig efter skolstarten. I studien bedömdes bland annat barnens adaptiva, 
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kognitiva och sociala förmågor före och efter skolstarten. Resultatet visade att barnen med intellektuell 
funktionsnedsättning hade signifikant större svårigheter till anpassning, och att särskilt barnens sociala 
förmågor hade betydelse för utfallet (McIntyre et al. 2006). Forskning har även visat att tidiga 
förberedelser och samverkan med vårdnadshavare under övergången har positiva effekter på barns 
förmåga att anpassa sig i skolan (Denkyirah & Agbeke, 2010). I en enkätstudie om 
övergångsstrategier för barn med autism som genomfördes med förskoleklasslärare i USA och Ghana 
visades att dessa två aspekter ansågs vara viktigast för att övergångar skulle genomföras 
framgångsrikt. Resultatet visade även att en högre delaktighet från föräldrarna under övergångens 
planering och genomförande kunde minimera störningar i barnets och familjens rutiner, vilka annars 
skulle kunna göra situationen mer påfrestande (Denkyirah & Agbeke, 2010).  

Dobbins och Abbot (2010) studerade hur föräldrar till barn i behov av särskilt stöd såg på samverkan 
med skolan. Genom enkäter till och intervjuer med föräldrar vid en irländsk motsvarighet till 
grundsärskola undersöktes attityder till samverkan samt vilka faktorer som föräldrarna ansåg hindra 
eller främja samverkan. Författarnas analys visade att samverkan med skolan ansågs viktig och 
värdefull, men att en mängd faktorer försvårade samverkan enligt föräldrarna. Till exempel så kunde 
föräldrarnas förväntningar på relationen till skolan påverkas av tidigare negativa upplevelser av 
yrkesverksamma inom olika verksamheter. Ett alltför yrkesmässigt eller formellt bemötande från 
skolans sida kunde också försvåra samverkan, och föräldrarna kunde även uppleva sig underlägsna 
gentemot lärarpersonalen. Omvänt så ansågs en öppenhet och tillgänglighet hos skola och 
skolpersonalen bidra positivt till samverkan. Även positiva attityder, medkänsla och flexibilitet hos 
personalen ansågs underlätta samverkan (Dobbins & Abbot, 2010). 

Forskning har också visat att samverkan mellan föräldrar och skola kan påverkas negativt av 
kommunikationssvårigheter när familjerna har ett annat modersmål än vad som talas i skolan. Pickl 
(2011) studerade genom observationer och intervjuer vid tre österrikiska grundsärskolor hur 
samverkan mellan personal och föräldrar kring barns kommunikation påverkades av att föräldrarna 
hade andra språk än tyska som modersmål. Samtliga barn som var föremål för studien hade 
intellektuell funktionsnedsättning samt behov av stöd i kommunikation. Resultatet indikerade att detta 
språkliga förhållande kunde vara en negativ faktor inte bara för samverkan, utan dessutom för 
effektiviteten i den kommunikativa träning som skolan erbjöd barnet (Pickl, 2011). 

Försök att bidra till en mjuk övergång8 till skolan för barn med intellektuell funktionsnedsättning 
genom förberedande program har också gjorts. I Australien följdes 33 barn med intellektuell 
funktionsnedsättning från förskolan där de hade deltagit i ett skolförberedande program, och därefter 
under sitt första år i motsvarigheten till förskoleklass (Kemp, 2000; 2003). Programmet förberedde 
barnen genom träning i olika skolförberedande förmågor som till exempel självständighet och 
kommunikationsförmåga anpassad till skolmiljön. Dessutom fick barnen delta i simulerade lektioner 
som var menade att efterlikna situationer som barnen skulle uppleva i den framtida skolan. 
Programmet omfattade även stöd och råd till föräldrar under övergången samt samarbete med 
mottagande skolor. Resultatet av studien gav inga tydliga svar på vilka åtgärder som varit mest 
effektiva, men visade bland annat att lärarna ansåg familjens attityd haft störst betydelse för 
övergången och omvänt att föräldrarna menade att lärarnas attityd varit viktigast (Kemp, 2000; 2003). 
I ytterligare en australisk studie undersöktes övergångar till inkluderande förskoleklass för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning, vilka hade deltagit i ett förberedande program där barnen gick i en 
stödverksamhet men parallellt under ett par dagar i veckan deltog i skolverksamheten (Walker et al., 

                                                   
8 Begreppet mjuk övergång har tidigare omnämnts på s.4 i avsnittet ”Förskola och förskoleklass”. 
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2012). Genom enkäter och telefonintervjuer frågades föräldrar och mottagande lärare om hur 
övergångarna uppfattades. Även om flertalet respondenter var nöjda med hur övergångarna utfallit och 
såg fördelar med en inkluderande skolmiljö, så visade resultatet att nära hälften av lärarna upplevt 
barnets övergången som svår eller mycket svår. Det förekom även att föräldrarna upplevde ett visst 
motstånd från skolan inför skolplaceringen. Författarnas slutsats var att kommunikation mellan 
föräldrar och skola samt föräldrarnas aktiva deltagande under övergången är avgörande för att uppnå 
ett optimalt utfall (Walker et al., 2012).  

Trots att forskning visar att det finns skäl att genomföra övergångar för barn med intellektuell 
funktionsnedsättning med beaktande av särskilda hänsyn, visar forskningen att de ofta sker på ett 
traditionellt sätt liknande andra barn (Lillvist & Wilder, 2017b).  Lillvist och Wilder (2017b) 
undersökte i en enkätstudie vilka övergångsaktiviteter som förekom vid svenska grundsärskolor, samt 
grundsärskolelärares bedömning av hur viktiga olika övergångsaktiviteter var. Resultatet visade att 
traditionella övergångsaktiviteter var vanligast, samt att flera andra aktiviteter som lärarna bedömde 
vara viktiga som till exempel besök i hemmet och förskolan inte förekom i någon större omfattning. 

 

Rational 
Som framgår av ovanstående inledande avsnitt så har pedagogiska övergångar studerats och beskrivits 
ur olika teoretiska perspektiv, vilket visar att de är händelser som berör en mångfald av aspekter av ett 
barns utveckling, lärande och sammanhang. De är skeden som medför möjligheter för barnet, men 
också vissa risker. En ny miljö kan erbjuda barnet nya sätt att lära och utvecklas, och övergången från 
förskola till skola kan upplevas som en bekräftelse av barnets mognad, vilket kan stärka självkänslan 
(Dockett & Einarsdottir, 2017). Barnet förlorar dock den trygghet som förskolan inneburit och måste 
anpassa sig till förändrade rutiner samt nya sociala och fysiska miljöer (Ackesjö, 2017; Griebel & 
Niesel, 2009). Processen kompliceras ytterligare när övergången rör barn med intellektuell 
funktionsnedsättning. Barnets behov av särskilt stöd ökar betydelsen av kontakter mellan vuxna kring 
barnet, som vårdnadshavare och nyckelpersoner från barnets tidigare respektive framtida 
lärandesammanhang (Lillvist & Wilder, 2017a). Vårdnadshavarnas delaktighet i övergångsprocessen 
är också viktig på grund av familjesituationens betydelse för barn med intellektuell 
funktionsnedsättning. Övergången medför förändringar i familjemedlemmarnas rutiner och vardag, 
och det är en period som vårdnadshavarna kan uppleva som oroväckande (McIntyre et al., 2010; 
Minnes et al., 2015). Studier har visat att samverkan mellan skola och vårdnadshavare under 
övergångars planering och genomförande kan minimera störningar i familjens rutiner (Denkyirah & 
Agbeke, 2010). Att studera nyckelpersoner runt barnet kan också ge en inblick i barnets perspektiv. 
Enligt utvecklingsekologiska och systemteoretiska modeller har sammanhanget runt barnet och 
dynamiken inom det en avgörande betydelse för barnets utveckling (Bronfenbrenner, 1979; Wachs, 
2000). Om barnet färdas på en metaforisk lärandeväg i ett sammanhang (Wilder & Lillvist, accepted) 
så kan information om barnets upplevelser på färden fås av nyckelpersoner som ingår i, har insyn i 
eller påverkar i detta sammanhang.  

En syn motsvarande det teoretiska brobygget mellan förskolans och skolans verksamheter (Huser et 
al., 2016) kommer också till uttryck i det svenska regelverket. Enligt detta ska samverkan vara ett 
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medel för att skapa sammanhang mellan de båda verksamheterna i syfte att bidra till barnets lärande 
och utveckling (Skolverket, 2010, Skolverket, 2011a, Skolverket, 2011b). Regelverket nämner att 
kunskapsutbyte ska ske under övergångarna, men anger också att perspektivet på lärande och 
utveckling ska vara långsiktigt (Skolverket, 2017d) vilket antyder att förskolan och skolan bör ha god 
kunskap om varandras verksamhet. Det är därför viktigt att studera samverkans omfattning och 
innehåll, för att se hur väl det motsvarar regelverkets intentioner. 

 

Varför särskilt studera samverkan under övergångar för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning? 

Sammanfattningsvis kan samverkan mellan nyckelpersoner kring barnet förväntas ha en avgörande 
betydelse för utfallet av övergångar mellan förskola och skola med barn med intellektuell 
funktionsnedsättning. Dessa övergångar berör juridiska, sociala och pedagogiska aspekter på ett sätt 
som skiljer sig från övergångar med barn utan intellektuell funktionsnedsättning. Regelverket erbjuder 
barn med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att tas emot i grundsärskolan9, vilket innebär en 
särskild läroplan samt eventuellt ett val mellan undervisning inom grundsärskolan eller 
individintegrerad skolgång (Skolverket, 2011). Övergångar för barn med intellektuell 
funktionsnedsättning påverkar i högre grad barnets familj än vad övergångar för barn med typisk 
utveckling gör. Detta eftersom förändringen påverkar familjens rutiner och vardag på ett mer 
omfattande sätt än vad som är fallet vid typiska pedagogiska övergångar för barn utan 
funktionsnedsättning (Denkyirah & Agbeke, 2010; Lillvist & Wilder, 2017a, McIntyre et al., 2010; 
Minnes et al., 2015). Det är också så att barn med intellektuell funktionsnedsättning, till skillnad från 
barn med typisk utveckling, har särskilda behov som behöver beaktas i övergångar. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv måste det enskilda barnets särskilda behov tydliggöras för berörda pedagoger, som till 
exempel eventuella behov av kommunikationsstöd eller särskilt stödmaterial (Lillvist & Wilder, 
2017a, Skolverket, 2009, Skolverket, 2013). Sammantaget finns med andra ord starka skäl att betrakta 
samverkan under övergångar med barn med intellektuell funktionsnedsättning som en väsentligen 
annorlunda företeelse än samverkan under andra pedagogiska övergångar, eftersom berörda 
nyckelpersoner berörs av och måste förhålla sig till dessa juridiska, sociala och pedagogiska aspekter. 
Dessa nyckelpersoners erfarenheter och upplevelser av samverkan är därför viktiga att studera för att 
fördjupa kunskapen om pedagogiska övergångar för barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

  

                                                   
9 Som nämnts i avsnitten ”Grundsärskola” (s. 6) samt ”Mottagandet till grundsärskola” (s.7) är 

förutsättningen för att bli mottagen till grundsärskolan och läsa enligt grundsärskolans läroplan att 
barnet inte bedöms uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning 
(SFS 2010:800). Det innebär att elever med eventuella andra funktionsnedsättningar tillhör inte 
grundsärskolans målgrupp enligt Skollagen, och är därmed inte berättigade att läsa i grundsärskolan. 
Den omfattande utrednings – och beslutsprocessen som förgår ett mottagande till grundsärskolan är 
inslag i övergången som med andra ord enbart berör barn med intellektuell funktionsnedsättning och 
deras familjer. 
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Syfte och frågeställningar 
Forskningsprojekt om övergångar från förskola till skola för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning 

Den här studien har genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt som leddes av Jenny Wilder och 
som pågick vid Mälardalens högskola och Stockholms universitet mellan 2013 och 2017. Syftet med 
detta övergripande projekt var att fördjupa förståelsen av övergångar från förskola till grundskola eller 
grundsärskola för barn med intellektuell funktionsnedsättning, samt de pedagogiska metoder som 
tillämpas under dessa övergångar.  

I det övergripande forskningsprojektet ingick en enkätstudie om övergångsaktiviteter (Lillvist & 
Wilder, 2017b), samt en explorativ multipel fallstudie där åtta barns övergångar följdes under ett år 
(Wilder & Lillvist, 2017c; Wilder & Lillvist, accepted, Wilder & Lillvist, pågående). Förutom att 
utforska övergångarna i sig var det specifika syftet i projektet att undersöka samverkan mellan 
förskola, skola och hemmet, samt kunskapsöverföring rörande barnet mellan verksamheterna i 
samband med övergångarna. Detta specifika syfte har studerats genom flera sätt och ansatser varav 
föreliggande studie är ett.  

 

Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur vårdnadshavare, förskolelärare10 och skollärare i 
berörda verksamheter upplever och förhåller sig till samverkan inom övergångar från förskola till 
skola med barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur upplever vårdnadshavare, förskolelärare samt skollärare samverkan inom övergångar från 
förskola till skola med barn med intellektuell funktionsnedsättning? 

• Hur förändras vårdnadshavares, förskolelärares samt skollärares upplevelser av samverkan inom 
övergångar från förskola till skola med barn med intellektuell funktionsnedsättning under den tid 
som övergångsprocessen pågår? 

Metod 
Data för den här studien ingår i ovan beskrivna forskningsprojekt som pågick mellan 2013 och 2017 
vid Mälardalens högskola och Stockholms universitet. Inom ramen för det övergripande projektet har 

                                                   
10 Inom gruppen intervjuades förutom förskolelärare även andra professioner som assistent eller resurs för 

barngruppen. 
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bland annat gjorts fallstudier av åtta barns övergångar från förskola till skola, för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning. Inom dessa fallstudier genomfördes 4811 intervjuer med föräldrar, 
berörd förskolepersonal och lärare i skolan samt lärare i grundsärskolan över tre intervjutillfällen (se 
Tabell 2). I föreliggande studie har de delar av de 47 intervjuerna som handlade om samverkan 
analyserats; med fokus på vårdnadshavares, förskolelärares samt skollärares upplevelser av samverkan 
inom övergångar.  

I den del i det övergripande forskningsprojektet som fokuserade på att följa åtta barns övergångar 
under ett år var ansatsen av fenomenologisk karaktär då forskarna med intervjufrågorna ville fånga 
deltagarnas livsvärld, upplevelse och meningsskapande av fenomenet övergångar från förskola till 
skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Eftersom detta är ett område som det inte 
tidigare har forskats om valde forskarna att ha med både deskriptiva element och upplevelseelement 
som fokus i intervjuerna. På detta sätt ville forskarna fånga kontexten av deltagarnas upplevelser över 
tid, vilket bidrog till att deltagarnas meningsskapande i process gavs samma ram ifrån början. Detta 
gör att den valda analysmetoden IPA12 utifrån Smith et al. (2009) kan anses passa empirin då IPA 
enligt Smith et al. (ibid) inkluderar både hermeneutik och idiografi som grund i sin ansats (Smith et 
al., 2009). 

Deltagare 

Deltagarna till föreliggande studie rekryterades genom att forskarna kontaktade särskolesamordnare, 
specialpedagoger på habiliteringar och grundsärskolerektorer i elva kommuner i Mellansverige som 
informerade familjer om projektet. Familjer fick frågan om de samtyckte till att bli kontaktade av 
forskarna för mer information. Forskarna kontaktade nio familjer med information och tillfrågan om 
att delta. Åtta familjer med barn i åldern 5-7 år gav sitt samtycke till att medverka och dessa åtta 
deltog i studien. Samtliga barn hade diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, i svårighetsgraderna 
lindrig till svår. Samtliga barn hade behov av alternativ och kompletterande kommunikation, och i 
vissa fall förekom tilläggsdiagnosen ADHD13 eller autistiska drag14. Efter att vårdnadshavarna 
samtyckt kontaktades berörd pedagogisk personal vid barnets förskola och framtida skola. Den 
pedagogiska personalen tillhörde olika professioner som förskolelärare, resurspersoner samt lärare i 
grundskolan och grundsärskolan. I studiens resultat benämns de på ett samlat sätt som 
förskolepersonal respektive personal eller lärare i grundsärskolan, eller personal eller lärare i 
grundskolan (se även Tabell 2). Samtliga deltagare gav sitt informerade samtycke till deltagandet både 
skriftligt och muntligt och detta samtycke bekräftades upprepade gånger under tiden då studien pågick. 

 

                                                   
11 Totalt genomfördes 48 intervjuer men en kunde inte användas på grund av tekniska problem med 

ljudupptagningen. 
12 Den valda analysmetoden IPA (interpretative phenomenological analysis), beskrivs utförligare i avsnittet 

Analysmetod på s. 20. 
13 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), är en diagnos som är definierad i DSM-5 och som 

sammanfattar problematik kring koncentrationssvårigheter (APA, 2013). 
14 Autistiska drag är inte en diagnos i sig, men termen användes i DSM IV (1994) som ett kompletterande 

tillägg till andra diagnoser då ett barn bedömts uppvisa autistiska symptom men inte uppfyllt kriterierna 
för diagnos (APA, 1994). 
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Procedur 

Intervjuerna genomfördes av forskarna Jenny Wilder och Anne Lillvist vid tre tidpunkter under 
respektive övergång. Tidsperioden för de första fyra fallen var 2013-2014, och för resterande fyra fall 
2014-2015. Det första intervjutillfället var innan övergången, det vill säga när barnet fortfarande gick i 
förskola eller förskoleklass och intervjuerna genomfördes under månadsskiftet maj-juni nära 
terminsavslutet. Det andra intervjutillfället var omkring två månader efter att barnet hade börjat i 
skolan och det tredje efter åtta månaders skolgång (se Tabell 2). Vid varje tillfälle intervjuades 
respektive vårdnadshavare och den lärare eller annan pedagogisk personal som hade daglig kontakt 
med barnet och det huvudsakliga ansvaret för barnets vistelse i förskolan respektive skolan. 
Intervjuguiden som användes som underlag för intervjuerna innehöll frågor om deltagarnas 
upplevelser av processer kring barnets övergångar i och mellan skolformer, i synnerhet om barnets 
vardagsaktiviteter i skolmiljön, lärande och samverkan mellan olika intressenter (se bilaga 2-7). 
Intervjuerna var semistrukturerade och samma frågor ställdes till föräldrarna respektive lärarna vid 
varje tillfälle. Intervjuerna var mellan 45 minuter och 1,5 h långa, de spelades in genom 
ljudupptagning och transkriberades sedan till textfiler. Intervjuerna transkriberades ordagrant, fokus i 
transkriberingarna låg på innehållsliga aspekter, varje ord transkriberades men också särskilt långa 
pauser och starka känslouttryck noterades i transkriberingarna. Eftersom ansatsen IPA framförallt 
syftar till att tolka meningsskapande av kontexten av det informanten säger kräver inte IPA att 
transkriberingar ska ha detaljerad information om de prosodiska aspekterna (t ex intonation och rytm) 
av inspelningar. Det vill säga att för en IPA analys krävs inte att transkriberingarna har noterat exakt 
längd på pauser, eller andra ickeverbala yttranden vilka kan krävas vid en konversationsanalys (Smith 
et al., 2009).  
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Tabell 2. Intervjutillfällen, tidsperioder samt intervjupersoner. Totalt 4815 intervjuer före, under och efter 

övergången. 

Familj Intervjutillfälle 1 
mars-juni 

Intervjutillfälle 2 
september-november 

Intervjutillfälle 3 
april-juni 

1 Mamma; personal förskola Mamma; personal 
grundsärskola 

Mamma; personal 
grundsärskola 

2 Mamma; personal förskola Mamma; personal 
grundsärskola 

Mamma; personal 
grundsärskola 

3 Mamma; personal förskola Mamma; personal 
grundsärskola 

Mamma; personal 
grundsärskola 

4 Mamma; personal förskola Mamma; personal 
grundsärskola 

Mamma; personal 
grundsärskola 

5 Mamma; personal förskola Mamma; personal 
grundsärskola 

Mamma; personal 
grundsärskola 

6 Mamma och pappa; personal 
förskoleklass 

Mamma och pappa; personal 
grundskola 

Mamma och pappa; personal 
grundskola 

7 Mamma; personal förskoleklass Mamma; personal grundskola Mamma; personal grundskola 

8 Mamma; personal förskola Mamma och pappa; personal 
grundsärskola 

Mamma och pappa; personal 
grundsärskola 

 

 

Tabell 3. Barnets ålder samt berörda verksamheter i respektive övergång.  

Familj Barnets ålder    Övergång från Övergång till 

1 5 år Förskola Grundsärskola 

2 5 år Förskola Grundsärskola, inriktning ämnesområden 

3 6 år Förskola Grundsärskola 

4 6 år Förskola Grundsärskola, inriktning ämnesområden 

5 6 år Förskola Grundsärskola, inriktning ämnesområden 

6 6 år Förskola Grundsärskola, inriktning ämnesområden 

7 6 år Förskoleklass Grundsärskola, inriktning ämnesområden, 
individintegrerad i grundskola 

8 7 år Förskoleklass Grundsärskola, individintegrerad i grundskola 

 

 

Material 

Data till föreliggande studie mottogs av uppsatsförfattaren i form av bearbetade transkriberingar, i 
vilka de delar av texten som rörde frågor om lärande hade rensats bort. Den totala omfattningen av 
intervjumaterialet som mottogs av uppsatsförfattaren och analyserades i föreliggande studie var 725 

                                                   
15 Som tidigare nämnts analyserades 47 intervjuer eftersom en intervju inte kunde användas på grund av 

tekniska fel. Av etiska skäl har inte denna markerats eller borttagits i tabellen. 
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sidor, uppdelat på 47 intervjuer.  Efter en första genomläsning gjordes ytterligare rensningar i texten 
för att enbart behålla de delar i textfilerna som rörde samverkan. Dock behölls även vissa andra delar 
av texten för viss bakgrundsinformation eller sådant som bedömdes relevant för sammanhanget kring 
samverkan. Intervjuerna i denna kondenserade form märktes med en identifierande kod och skrevs ut 
på papper för fortsatt analys. 

Analysmetod 

Eftersom syftet med föreliggande studien var att undersöka respondenters upplevelser av samverkan 
under övergångsprocessen ansågs den lämpligaste analysmetoden vara interpretativ fenomenologisk 
analys (eng. interpretative phenomenological analysis, IPA), som också var den ursprungliga 
metodologiska ansatsen inom den del i det övergripande forskningsprojektet som fokuserade på att 
följa åtta barns övergångar under ett år. Som namnet antyder har denna metod utvecklats utifrån 
fenomenologisk ansats och kan användas när syftet är att genom tolkningen beskriva hur människor 
genom sina vardagliga erfarenheter upplever sin tillvaro och hur dessa upplevelser skapar mening i en 
viss kontext (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Metoden innebär att utifrån individers subjektiva 
upplevelser (idéer, attityder, tankar, värderingar och så vidare) identifiera ett mönster av olika 
kvalitéer i de aspekter av fenomenet som studeras (Smith et al., 2009). Smith et al. (2009) menar att 
begreppet essens är central i den fenomenologiska analysprocessen. Författarna menar att essensen 
kan ses som ett slutgiltigt gemensamt mönster som inte varierar mellan respondenterna utan som är 
samma för alla. Denna generalisering innebär inte att de individuella upplevelserna i sig måste vara 
samma för att ha betydelse för analysens resultat. IPA är en idiografisk metod, och fokus är därmed att 
inhämta kunskap om fenomenet genom att studera upplevelser från enskilda fall och individer. I IPA 
finns således en vikt i att i intervjuer också fånga kontexten i vilka informanternas upplevelser finns. 
Detta betyder att även deskriptiva intervjufrågor kan behövas för att förstå sammanhangen. Enligt ett 
fenomenologiskt perspektiv ses inte dessa upplevelser som inneslutna inom individen, utan som 
relationellt existerande mellan individen och det yttre fenomenet (Smith et al., 2009). Förhållandet 
mellan den yttre världen och individers upplevelser av den har även en temporär dimension (Smith et 
al., 2009; McCoy, 2017). Individers meningsskapande är därför konstant pågående processer, och 
upplevelser kan få en annan innebörd eller mening med tidens gång (Smith et al., 2009; McCoy, 
2017). Hur meningsskapandet förändras eller inte över tid ökar därmed möjligheterna att förstå 
nyanser eller komplexitet hos fenomenet som studeras, och IPA kan därmed användas med fördel i 
longitudinella studier (McCoy, 2017). I föreliggande studie har deltagarna intervjuats i realtid under 
övergångsprocessen, och därmed har deras meningsskapande även kunnat studeras utifrån denna 
temporära aspekt. Eftersom deltagarna har intervjuats under pågående övergångar har deltagarnas 
direkta upplevelser fångats vid varje tidpunkt och vid varje tidpunkt har även deras reflektioner av 
upplevelser de gjort under övergångsprocessen fångats.  

IPA innebär en fördjupad analysprocedur med flera tolkningsnivåer, därför rekommenderar IPA att 
man har ett mindre antal intervjuer än i föreliggande studie (Smith, 2004). För att hantera denna 
studies empiriomfattning bestämdes tidigt att analysera innehållet och betydelsen av informanternas 
uttalanden specifikt om samverkan. Det vill säga, annat innehåll som inte ansågs handla direkt om 
samverkan, t ex informationssökning, valdes bort. Som ett led i att följa IPA gick uppsatsförfattaren 
igenom alla intervjuer och tog fram de delar som fanns specifikt om samverkan i varje intervju. Detta 
material diskuterades sedan med en av forskarna i projektet för att säkerställa fortsatt IPA analys.  
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Analysprocess  

Den praktiska analysprocessen skedde i flera steg. Först skapades en förtrogenhet med datamaterialet 
genom upprepade genomläsningar av utskrivna transkriberingar. Utskrifterna försågs med viss 
information för att identifiera respektive fall, respondent och intervjutillfälle. Under de första 
genomläsningarna gjordes vissa preliminära markeringar av passager och stycken som bedömdes vara 
relevanta. Kortfattade anteckningar gjordes också, både i själva transkriberingarna och i en separat 
anteckningsbok. Till exempel antecknades nyckelord, sammanfattningar, frågor samt reflektioner som 
uppstod under läsningen. Som ett första steg i analysprocessen gick uppsatsförfattaren sedan igenom 
alla intervjuer och tog fram de delar som fanns specifikt om samverkan i varje intervju. Detta material 
diskuterades sedan med en av forskarna i projektet för att säkerställa fortsatt IPA analys. I nästa steg 
identifierades och markerades meningsbärande enheter i texten, som till exempel nyckelord och citat. 
De meningsbärande enheterna beskrev respondenternas upplevelser, erfarenheter och åsikter i 
förhållande till samverkan, men även viss kontextuell information som bedömdes ha betydelse för 
meningsskapandet utifrån dessa. Sådan kontextuell information kunde till exempel röra det enskilda 
barnet, familjesituationen, känsloupplevelser i allmänhet samt personliga attityder. Därefter 
kondenserades texterna till nya versioner som bara innehöll dessa meningsbärande enheter. Dessa 
texter skrevs ut märkta med identifierande information enligt ovan i form av koder för fall, respondent 
samt intervjutillfälle. Dessutom skrevs sidnummerhänvisningar in i texterna för att underlätta om 
behov fanns av att gå tillbaka till de ursprungliga texterna. Därpå följde återigen upprepade läsningar 
av texterna samtidigt som anteckningar gjordes. Läsningar gjordes med olika sortering efter fall, 
respondentgrupp och respektive intervjutillfälle vilket gjorde det möjligt att analysera och se nyanser i 
meningsskapandet över tid och mellan respektive respondentkategori. Likheter och skillnader i 
materialet analyserades, och likheter grupperades samman och olikheterna lyftes fram och 
förtydligades. Parallellt med läsningen identifierades teman som var bildade av olika kluster av 
meningsbärande enheter. Uppsättningen av teman justerades och förfinades i takt med att en allt 
tydligare bild av materialet framträdde under analysens gång. En strukturerad tematisk kodning av 
textmaterialet genomfördes sedan utifrån ett schema av 22 tematiska områden ordnade i fyra 
huvudteman. De tematiska områdena disponerades slutligen om i nio huvudteman som sammantaget 
bedömdes tydliggöra respondenternas meningsskapande på ett bättre sätt. De teman som slutligen 
identifierades var olika omfattande i förhållande till deras förekomst i texterna, men ömsesidigt 
uteslutande och det slutgiltiga upplägget bestämdes för att ge en så heltäckande och rättvisande 
beskrivning av materialet som möjligt. Dessa teman och deras förhållande sinsemellan visar den 
gemensamma upplevelsen av samverkans essens hos respondenterna. En fördjupad diskussion kring 
temaupplägget finns även i det avslutande avsnittet Analysdiskussion där det kopplas till och motiveras 
utifrån det empiriska materialet. Kodningsstrukturen med exempel redovisas i bilaga 1. 

Ett sätt att öka tillförlitligheten i kvalitativa studier är att bedöma konsensus i förhållande till 
analysresultatet. Konsensus innebär i detta sammanhang att flera personers bedömningar av ett 
kvalitativt datamaterial överensstämmer (Leung, 2015). Att bedöma konsensus var särskilt viktigt med 
tanke på det mycket omfattande materialet och att intervjuerna och transkriberingarna hade 
genomförts av forskare inom det övergripande projektet utan medverkan från mig. För att öka 
tillförlitligheten av analysarbetet diskuterades analysresultatet med Jenny Wilder som var en de två 
forskare som genomfört intervjuerna och diskussioner skedde vid flera tillfällen under arbetets gång 
för att bedöma konsensus om innehållet. En första konsensusbedömning gjordes genom att jämföra 
markeringar av de delar av texten som var relevanta för frågeställningen.  Vi markerade var för sig 
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delarna som berörde samverkan i en slumpmässigt utvald transkribering och konstaterade därefter att 
markeringarna överensstämde i hög grad. Konsensus var därmed uppnått i detta stadie av arbetet. 
Nästa diskussion för konsensusbedömning var efter genomläsning och preliminär analys av samtliga 
transkriberingar från det första intervjutillfället (se Tabell 2). Ytterligare en konsensusbedömning 
gjordes när det preliminära resultatet utifrån hela materialet kunde presenteras. Även vid dessa 
tillfällen uppnåddes konsensus.  

 

Förförståelse 

Inom en tolkande metod som IPA är det viktigt att beakta att information överförs i en kedja från den 
ursprungliga källan, vilken tolkas av forskaren för att slutligen presenteras för och tolkas av läsaren 
(Smith et al., 2009). Forskaren har med andra ord en avgörande betydelse för läsarens möjligheter att 
tillgodogöra sig den ursprungliga informationen. Ur läsarens perspektiv är det därför viktigt att förstå 
forskarens förhållande till materialet utifrån dennes förståelse av det ämne som studeras (Bryman, 
2002). Inom den kvalitativa forskningen används begreppet förförståelse som benämning på 
forskarens förhållande till det som studeras (Bryman, 2002). 

Jag som författat föreliggande studie är beteendevetare med huvudämnet psykologi, men har också en 
utbildning i sociologi från ett organisations- och arbetsmarknadsinriktat studieprogram vid 
Stockholms universitet. Min förståelse av fenomenet samverkan i det sammanhang som är aktuellt i 
föreliggande studie är att samverkan kan förstås utifrån komplexa socialpsykologiska processer som 
involverar de vuxna och barnet, och att dessa processer har en stor betydelse för barnets 
förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet. Jag är medveten om att min personliga 
förförståelse ligger mycket nära den syn som uttrycks i den utvecklingsekologiska teorin. Jag tror att 
min insikt om detta dock har gjort att jag har kunnat undvika att så att säga söka tolkningar som skulle 
stödja just detta teoretiska perspektiv.  Min förförståelse av fenomenet samverkan kan möjligen även 
ha påverkats av organisationsteoretiska synsätt och begrepp. Exempelvis kan min tolkning av lärarnas 
och förskolelärarnas upplevelser av samverkan ha färgats av mina medvetna eller omedvetna 
reflektioner kring hur upplevelserna kan förhålla sig till olika organisatoriska aspekter. 
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Resultat 
Analysen resulterade i att nio teman kunde identifieras. Dessa var: ett möte mellan olika kompetenser 
och erfarenheter; ojämlikhet i ansvar, roller och delaktighet; likartad övergripande struktur men 
flexibilitet i arbetssätt; utredningars otydliga roll i samverkan; fokus och prioriteringar: från trygghet 
till lärande; diskontinuitet och hoppfullhet i förändringsskedet; svårigheter kring kommunikation efter 
skolstart - ett hinder för samverkan; tiden som begränsande faktor samt bemötande och attityder som 
betydelsefulla grunder för samverkan. I redovisningen av dessa teman presenteras citat följd av en kod 
som visar respondentgrupp där V står för vårdnadshavare och P står för personal. De respektive 
övergångarna har markerats med bokstäver A-H. Av etiska skäl har denna kodning gjorts utan någon 
relation till hur barnen listats tidigare i studien i till exempel tabeller, för att förhindra identifiering. I 
resultattexten anges intervjutillfälle med nummer 1, 2 eller 3 där exempelvis PA1 står för personal 
intervjutillfälle ett, fall A; VG2 står för vårdnadshavare fall G, intervjutillfälle 2. Samtliga namn på 
intervjupersoner, de berörda barnen eller övriga inblandade personer eller verksamheter är 
avidentifierade, istället har allmänna begrepp använts som ”barnet”, ”skolpersonal”, och så vidare.  

 

1. Ett möte mellan olika kompetenser och erfarenheter 

Det första temat omfattar följande kategorier: erfarenhet och kompetens, kunskap om processen samt 
skilda verksamheter. Vårdnadshavare, förskole- och skolpersonalen uttryckte olika erfarenheter av 
frågor som aktualiserades i övergången. Främst vårdnadshavarna och förskolepersonalen upplevde att 
de saknade viktiga kunskaper och att de inte hade någon erfarenhet av övergångar. För samverkan 
kunde detta till exempel betyda att respondenterna upplevde ett behov av att söka information, eller att 
man förlitade sig på de övriga parterna kunnande och kompetens. Inom respektive respondentgrupp 
framgick också upplevelser av förskolans och skolans respektive verksamheter, både i det egna 
specifika fallet och mer generellt. Enligt respondenterna hade det också stor betydelse för vad man 
förväntade sig av de övriga parterna under övergångsprocessen.  

Vårdnadshavarna upplevde bristen på kunskap och information om den kommande övergången 
tydligast tidigt i processen eller redan innan den inleddes. Kunskapsbristen kunde gälla praktiska saker 
som var olika handlingar skulle skickas, men också mer övergripande frågor som till exempel 
arbetssätt inom grundsärskolan. Några vårdnadshavare berättade att insikten om övergången samt 
behovet av information blev påtagligt först i samband med skolval. Enligt flera vårdnadshavare 
komplicerades processen av att de även behövde informera sig om olika alternativ av skolformer, och 
att de inom samverkan även upplevde ett behov av att få bekräftat att de hade fattat rätt beslut. 

 

”[…] alltså för ett år sedan, nu innan han började, så tänker jag så här, att då var man orolig eftersom 
man inte visste vad som skulle, man hade ju hört att saker och ting inte fungerar. Så det var väl det 
som alltså, det var taxi och det var mat och det var som assistenter, liksom så här man, det fanns ju då 
rykten liksom, bra skolor och dåliga skolor och. Då var man orolig för att man inte visste.” (VG3) 

 

”Och vi visste ju inte. Alltså jag hade ingen aning om att det var sex elever och två assistenter och en 
lärare. Alltså det såg man ju inte. Det kunde ju lika bra ha varit tjugo ungar och tre personer. Alltså vi 
visste inte, jag visste ingenting.” (VG3) 
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Bland vårdnadshavarna förekom även en uppfattning av tillit till skol- och förskolepersonalens 
kompetens och erfarenhet, särskilt hos den mottagande verksamheten och om där fanns 
specialistkompetens. Grunden till tilliten kunde vara respondenternas allmänna kännedom om och syn 
på skolsystemet, men även kännedom om enskilda skolor genom information man erhållit från till 
exempel särskolesamordnare inom kommunen. Tidiga besök på grundsärskolor stärkte ofta tilliten för 
skolans kompetens, men sådana besök var inte särskilt vanliga. 

 
”[…] de har ju allting anpassat efter det, vi anpassar efter barnen och vad de behöver och sådär, och 
då, när vi kom dit och fick se då fanns det liksom inget annat alternativ kände vi” (VF1) 

 

”Så att ja vi har funderat mycket på varför vi har valt särskola för man är ju alltid rädd att göra barnet 
en otjänst, men vi har kontaktat, vi har pratat mycket med NN och NN på förskolan, pratat mycket 
med habiliteringen.” (VC1) 

 

Flera vårdnadshavare beskrev att uppfattningen som de hade om grundsärskolepersonalens höga 
kompetens också bekräftats och stärkts under det avslutande skedet i övergångsprocessen. Särskilt 
tydligt uttrycktes detta i förhållande till grundsärskolan.  

 

”Hon såg ju det så pass tydligt med sin erfarenhet redan då att det klart att den här killen har ADHD, 
men vi hade inte fått diagnosen. Så jag tror att dom har jobbat liksom efter det redan alltså från 
början, och även jamen autistiska drag och så där också. För dom har det varit så pass tydligt, med 
den kompetensen och erfarenheten dom har.” (VH3) 

 

Vårdnadshavarna resonerade också kring skillnaderna mellan skol- och förskoleverksamheterna. De 
uppfattningar som förekom visade en bild av två olika verksamheter med olika inriktning och 
förutsättningar. Förskolan beskrevs som främst inriktad mot omsorg, och skolan som en verksamhet 
där kompetens och resurser finns för barnets vidare utveckling. 

 
”[…] dom har erfarenhet och resurser, så det känns ju jätteskönt om man jämför då med dagis idag. 
För där, dom har ju inga erfarenheter, dom har ju ingen utbildning i det liksom, i vilken diagnos det 
än är, så har dom ju inte det. […] Så det känns ju jätteskönt. Att. Så det känns ju som om han 
kommer att utvecklas på ett helt annat sätt.” (VG1) 

 

Samma förtroende som vårdnadshavarna kände för specialistkompetensen och erfarenheten när sådan 
fanns hos den mottagande skolan kom också till uttryck bland förskolepersonalen. Flera respondenter 
förväntade sig att det skulle gå bra för barnet eftersom grundsärskoleverksamheten ansågs ha den 
kompentens och de möjligheter till anpassningar som saknades i den egna verksamheten. 
Förskolepersonalen resonerade på ett liknande sätt som vårdnadshavarna även när det gällde skillnader 
i förskolans och skolans verksamheter, samt att skolans kunskaper och resurser erbjöd möjligheter 
som inte finns inom förskolans verksamhet. 
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”Vi har ju ingen utbildning för det vi gör egentligen. Den utbildningen jag har ifrån skolan men 
ingen, inget annat. Dom är ju specialister på det där”. (PE1) 

Bland förskolepersonalen förekom precis som bland vårdnadshavarna upplevelser av att man saknade 
erfarenhet, förkunskaper och information om övergångsprocessen. Även om förskolepersonalen hade 
tidigare erfarenheter av övergångar så var det vanligt att man aldrig tidigare deltagit i en övergång till 
grundsärskolan. Precis som vårdnadshavarna uttryckte förskolepersonalen och personalen i 
förskoleklassen behovet av att inledningsvis söka råd och information. Sådan kunskapsinhämtning 
kunde röra formella och praktiska moment i övergången, till exempel förekom upplevelserna av 
bristande kännedom om grundsärskolans läroplan.  Bland annat framgick behovet i frågan om vad 
förskolans pedagogiska utredning som görs i samband med antagningen till grundsärskolan skulle 
innehålla.  

 
”Så jag flaggade till chefen och sa att jag vill ha hjälp med det här. Jag vill veta hur man går tillväga. 
Men dom hade inte gjort någon. Och då fick jag prata med biträdande chefen. Och då skulle hon och 
jag göra den här, om det här nu var pedagogiska utredningen, tillsammans. Och hon hade ingen 
kunskap om det. Och jag hade ingen kunskap om det. ” (PF1) 

 

Bland skolpersonalen uttrycktes varierande erfarenheter och kunskaper inför övergången, med en 
tydlig skillnad mellan personalen som var verksamma inom grundsärskolan respektive den ordinarie 
grundskolan. Respondenter från grundsärskolan menade att de hade en gedigen erfarenhet och 
kompetens inför övergångsprocessen, och god förmåga att bidra till att genomföra övergången på 
bästa sätt. Dessa respondenter uttryckte även att den egna specialistkompetensen gav dem en 
särställning i kunskap gentemot förskolepersonalen och vårdnadshavarna. De menade att 
vårdnadshavarna och förskolepersonalen inte kunde förväntas ha samma kännedom om arbetssättet 
eller pedagogiken som tillämpas inom grundsärskolan. 

 
”Ja men vi har också, vi vuxna kanske har mer specialpedagogiskt tänk kanske. Det kan ju finnas 
också specialpedagoger ute på förskolorna, men det kanske blir handledning för förskollärarna. […] 
Det ser man ju här att det är bra att man har specialpedagogutbildning, att man är specialpedagog på 
utvecklingsstörning. För då kan man också förstå varför dom gör som dom gör, och det ser man ju att 
det kan vara en stor fördel.” (PH2) 

 

De respondenter som var verksamma inom den ordinarie grundskolan uttryckte däremot otillräcklig 
erfarenhet och ett behov av att förbättra sina kunskaper om arbetssätt och regelverk, som till exempel 
grundsärskolans läroplan. Detta förhållande upplevdes även i övergångens avslutande skede.  

 

”Jag kände hur det bara snurrade i huvudet och man tänkte så här, men Gud hur ska jag veta liksom. 
Hur ska jag veta. […] Men man kikar ju och försökte på det som man liksom har lärt känna [barnet] 
och försökte ta in hur långt hon har kommit i olika områden och så där då. Och sen har jag avvaktat 
lite grand också just med tanke på att jag faktiskt har velat ta reda lite mer på vad det faktiskt kan 
vara för material som passar.” (PA2) 

 

Förskolan som en mer omsorgsinriktad verksamhet och skolan som fokuserad på lärande och 
utveckling uttrycktes på ett liknande sätt av skolpersonalen som av förskolepersonalen och 
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vårdnadshavarna. Särskilt respondenter från grundsärskolan menade att man hade förutsättningar att 
arbeta med barnet på ett sätt som inte varit möjligt på förskolan. 

 

”Jag tror att han hade det väldigt bra på förskolan, när vi var där och tittade i alla fall. Men sen, jag 
kan tänka mig att eftersom här är anpassat, mycket mer anpassat än det var på förskolan.” (PG3) 

 

2. Ojämlikhet i ansvar, roller och delaktighet 

Det andra temat består av kategorierna ansvar, roller, delaktighet samt initiativtagande. 
Respondenternas berättelser gav uttryck för en stor variation mellan de enskilda fallen när det gäller 
hur ansvaret mellan de samverkande parterna upplevdes. Respondenterna från skola och förskola 
beskrev olika grader av styrning och stöd från den egna organisationen, samt skillnader i vilken nivå 
samverkan bedrevs i sin helhet eller under olika skeden av övergångsprocessen. Till exempel 
uttrycktes olika erfarenheter av rektorernas roll och delaktighet. Upplevelserna skilde sig även åt när 
det gällde vilka personer som ansvarat för särskilda moment under processen som till exempel 
inskolningen eller förberedande besök på förskolan. Bland vårdnadshavarna uttrycktes också skilda 
upplevelser i vilket ansvar man själv tagit under processen, samt huruvida de övriga parterna uppfyllt 
sitt ansvar enligt vad man förväntat av dem. Respondenterna berättade att i det inledande skedet var 
det av stor betydelse att vårdnadshavarna måste fatta beslut om skolform och skola innan någon 
egentlig samverkansprocess kunde inledas. En viss samverkan i form av studiebesök eller allmänt 
informationsutbyte kunde förekomma, men flera respondenter menade att möjligheterna att samverka 
före beslutet att barnet är antaget till skolan var mycket begränsade. Vårdnadshavarna berättade att 
ansvaret för skolval i vissa fall upplevdes som mycket betungande, och att beslutet om barnets 
skolplacering ibland fattades med stor osäkerhet. Flera vårdnadshavare menade att man i detta tidiga 
skede även hade behövt ta alltför mycket ensamt ansvar och initiativ för att söka information och 
kunskaper vilket gjorde processen ännu mer ansträngande. Denna situation beskrevs som onödig och 
att samhället och berörda verksamheter inom skolområdet borde ansvara för att den inte skulle uppstå. 

 
”Det är otroligt mycket papper som ska in. […] jag vet inte hur många papper det är, och utlåtande 
och utredningar […] Det känns som vi är ett halvt företag vid sidan om ibland.” (VH1) 

”Man fick vara projektledare liksom själv mitt i allt. Och det, ja det var en ganska jobbig process då, 
när man fick. I alla fall som vi när man liksom, ska han gå i vanlig skola med extra resurs eller 
särskola, och man fick bearbeta igenom allting en gång till på något sätt. […] Det kan vara jobbigt 
tror jag för föräldrarna just det här att ta steget till särskola. Det är något speciellt, att man sedan ska 
ha alla dessa papper och intyg hit och dit och få ihop allting och. […] Men ändå kändes som det som 
att man, det var jobbigt känslomässigt, och sen ska man gå igenom allt och vara strukturerad och få 
ihop allting.” (VF3) 

 

När det gällde det fortsatta arbetet kring övergången upplevde flera vårdnadshavare att de hade fått ta 
ett stort ansvar för att driva samverkansprocessen framåt. Vårdnadshavare beskrev en process där de 
själva hade varit tvungna att initiera kontakter och aktivt söka information från till exempel skolan 
angående antagning. Precis som kring skolvalsbeslutet uttryckte vårdnadshavarna frustration över 
denna situation och menade att en bättre samordning mellan verksamheter och styrning i processen 
skulle vara önskvärd. 
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”Alltså jag kan ju lägga till att om inte vi hade gjort det här på eget initiativ så har jag ingen känsla av 
att det skulle bli en inskolning alls utan att då skulle det varit som att börja skolan alltså, bara pang på 
första dan och så hoppas vi att det funkar. Jag såg inga tecken på att det skulle liksom. […] Det är ju 
vi som har drivit processen hela tiden.” (VD1) 

 

Flera vårdnadshavare berättade att de även ensamt fått hantera vissa saker under övergången som till 
exempel kring barnets skolskjuts. De uttryckte förståelse för att vissa frågor som aktualiserades av 
övergången låg utanför skolans ansvar, men med önskemål om att dessa skulle samordnas på till 
exempel kommunal nivå. 

 
”Och det klart att det tar mycket energi både från [barnet], som då liksom precis har börjat skolan, det 
är helt nytt, och när det inte fungerar riktigt som det ska på morgonen utan det blir utbrott på utbrott 
för att det inte stämmer för honom, och för oss föräldrar då. Så det tillhör inte skolans värld på så sätt 
för det är kommunen som sköter det men det är en otroligt viktig pusselbit att skolskjutsen ska funka 
för att det sen ska funka i skolan fortsättningsvis under dagen.”  (VH3) 

 

Förskolans ansvar i övergångsprocessen upplevdes av samtliga grupper i studien som relativt 
begränsat i förhållande till vårdnadshavarnas och skolans ansvar. Huvudsakligen ansågs 
förskolepersonalens roll i övergången vara att bidra med information till skolan om barnets 
individuella egenskaper och särdrag samt omsorgsbehov, som ett komplement till vad skolan fått veta 
av vårdnadshavarna. Flera vårdnadshavare uttryckte dock att denna roll var mycket viktig trots 
begränsningen. Vårdnadshavarna menade också att förskolan hade ett ansvar att förbereda barnet inför 
övergången på ett sätt motsvarande vad de gjorde för övriga barn genom besök på skola och genom att 
prata med barnet om skolan. 

 
”Det var ju ett vanligt dagis. Och dom hade inte någon sådan erfarenhet. […] Jag förväntar mig inte 
så mycket från dom, utan det är ju, gjorde jag inte. Jag vet inte om jag skulle ha gjort det heller men 
det, dom fyllde ju i det vi bad dem om hela tiden och liksom. Dom ställde upp men. Ja.” (VF2) 

 

Det förekom att skolpersonalen uttryckte en syn på förskolans roll i övergången som så pass liten att 
den inte var nödvändig ur deras perspektiv. Detta kunde uttryckas som åsikten att vårdnadshavarna 
ensamma kunde lämna tillräcklig information om barnet, eller att specifik information kunde inhämtas 
från förskolan först om behovet uppstod. Samma syn framträdde även genom en tolkning av hur 
förskolan ofta inte nämndes som en samverkanspart i lika hög grad som vårdnadshavarna, eller hur 
kontakten mellan skolan och förskolan motiverades av att vårdnadshavarna efterfrågade den. 

 
”Nej det [kontakt med förskolan] har vi faktiskt inte haft i det här fallet. Så det varierar hur mycket vi 
har också. […] I det här fallet tycker jag nog att det räcker, och i och med att man har, vi har ju haft 
dialog med hans föräldrar också. […] Men det klart ser vi att det är något konstigt eller någonting vi 
inte förstår då kan man ju ta kontakt med förskolepersonalen också.” (PF2.1) 

”[…] klart att jag skulle önska att man får reda på väldigt tidigt […] vilken elev som ska börja, så att 
man kan ta en tidig kontakt med föräldrarna och diskutera då med dom. Hur ska en inskolning se ut? 
Vilka behov har just den här eleven då? […] Dom kanske har behov av att vi som skolpersonal 
kommer och besöker eleven på förskolan.” (PD2) 
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I vårdnadshavares berättelser framgick att förskolepersonalens engagemang och delaktighet i 
övergångsprocessen upplevdes väldigt olika. Vissa vårdnadshavare upplevde att förskolan inte alls 
deltagit i processen, eller att deltagandet varit mycket begränsat. Andra vårdnadshavare upplevde 
däremot att förskolepersonalen haft ett stort personligt engagemang och visat stark ansvarskänsla. I 
vissa fall förekom det att förskolepersonalen besökte skolan tillsammans med barnet under 
vårterminen före övergången eller under inskolningen i samband med skolstarten. I dessa fall menade 
vårdnadshavarna att detta var personer som haft en nära anknytning till barnet i förskoleverksamheten, 
i allmänhet med ett särskilt ansvar för barnet samt att deltagandet i övergångsprocessen snarare var ett 
uttryck för ett personligt än ett professionellt engagemang. Vårdnadshavarna berättade också att dessa 
personers starka engagemang gjorde att man hade stort förtroende för deras insatser under övergången. 

 

”Dom [förskolan] var ju egentligen inte mycket med liksom, i processen. Dom hade ju. Det var ju ett 
avslut för dom, men för oss var det liksom, skulle vi vidare. Men dom är ju inte med i den.”(VF2) 

”Jag tänker alltså, nu när dom skrev den pedagogiska, vad heter det, utvärderingen eller pedagogiska, 
inför skolan, […] det känns ändå som dom har fångat vissa saker som han tycker om. Men vad det är 
det vet jag inte. […] Och det kan man ju säga att dom två som har varit ordinarie på [barnet] då, NN 
och NN, alltså dom har vi ju förtroende för, alltså dom bryr ju sig om honom personligen. Det gör 
dom, mycket. Så utifrån på något vis så överlåter man ju, litar man ju mer på det omdömet vi har än 
att kolla vad det är för något.” (VG1) 

 

Även vissa av skolpersonalen berättade att en större delaktighet från förskolepersonalens sida gjort det 
möjligt att genomföra övergången på ett sätt som inte hade gått annars, till exempel med längre 
inskolningsperioder. 

 
”[…] han skulle ha en lång inskolning. Längre än jag har varit med om tidigare. Och det gick ju bra 
eftersom han hade en personlig assistent med sig ifrån förskolan.” (PD3) 

 

Även från förskolepersonalens berättelser framkom upplevelser av att övergången i huvudsak varit en 
fråga mellan vårdnadshavarna och skolan, åtminstone sett utifrån förskolans organisatoriska 
perspektiv. Vissa av förskolepersonalen upplevde inte heller att de kunde eller borde ta eget ansvar 
eller initiativ. De menade att skolan eller vårdnadshavarna skulle vara initiativtagare.  

 
”Och samtidigt vi släpper barnen så att jag har ju ingen, liksom, plikt att hallå, ’hej här är NN från 
hans förskola. Jag vill gärna berätta om…’. Jag tänker att dom borde. Och föräldrarna har inte tryckt 
heller på att, ’snälla NN kan du ta någon kontakt och berätta’.” (PF1)  

”Och vi kan ju inte höra av oss till skolan utan det måste ju gå i så fall via föräldrarna. Så att vi har ju 
bett föräldrarna att ta kontakt med skolan och be att skolan ringer till oss. För det är ju liksom den 
gången som det måste gå.” (PC1) 

 

En förskolepersonal berättade att föräldrarna besökt skolan, och hur hon själv efteråt väntade på att 
skolan skulle bjuda in förskolan i övergångsprocessen. ”[…] jag hoppas att vi kanske får någon 
inbjudan till honom också.” (PG1). Flera av förskolepersonalen beskrev hur skolan tagit initiativ till 
samverkan, och i några fall hur skolan därefter lagt fram en färdig planering av övergången: 
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”Första kontakten var ju att dom ringde och berättade lite att, ja först att vi vill komma på besök, och 
när dom kom på besök sen så berättade dom vilka datum och tider och så där.” (PH1) 

 

Samtliga bland förskolepersonalen uttryckte en vilja att bidra med information om det efterfrågades. 
Dock menade flera av dem att det fanns gränser för vilken information de kunde förmedla och att viss 
information var vårdnadshavarnas ansvar att överlämna till skolan.  

 

”Det tycker jag ligger lite på föräldrarnas ansvar också att berätta om den medicinska bakgrunden och 
sådana där saker som finns till grund för det. Det tycker jag föräldrarna ska informera om. ”(PE1) 

 

Stödet och engagemanget från förskoleledningens sida upplevdes av några respondenter som mycket 
litet eller obefintligt. Det förekom att förskolepersonalen önskade göra fler besök till skolan med 
barnet men fick inte det för sin chef, eller att förskolechefen inte bidrog med information i 
övergångsprocessen.  

 

”Så att vi pratade ihop oss lite grand vad vi tyckte och så, och sen så mailade jag till våran chef då, 
NN, och berättade lite grand hur vi tänker att det ska se ut och så. Men vi hade nog kanske tänkt fler 
att [barnet] och jag också, inte bara att föräldrarna åker dit, utan att även jag och [barnet] gör några 
besök. Men ja ett besök får nog [barnet] göra.” (PC1) 

”[…] just nu känns det som att det är vi som informerar henne. Att det blev den här läroplanen, vi vill 
ha en padda till honom, vi ska, så att nej. Det är nog vi som kommer med mer information till henne 
[förskolechefen] just nu.” (PC1) 

 

Även vårdnadshavarna upplevde att förskolechefen haft en mycket liten roll i övergångsprocessen: 

 
”Den enda kontakt vi har haft på dagis, rektor, eller chefen, eller vad man säger, det var ju lite grand 
när vi ville prata om resurser […], behöver vi resurs och så där.” (VG1) 

 

Det förekom även upplevelser av ett starkt engagemang inom vissa förskoleverksamheter, och att 
övrig personal stöttade övergångsarbetet genom att avlasta den enskilde pedagogen så att den till 
exempel kunde besöka skolan med barnet. Några av förskolerespondenterna upplevde även ett starkt 
personligt ansvar för barnet, vilket motiverade dem att vara mer delaktiga i övergångsprocessen. 

 

”Jag tänker att det som har gjort han trygg här, och det vi har sett att det verkligen gett [barnet] 
någonting, det skulle jag vilja förmedla, till någon annan som ska träffa honom och börja jobba med 
honom. […] Det vi kanske har lagt enormt mycket kraft på att hitta en bra rutin, och det har gagnat 
[barnet], det ville jag förmedla vidare. […] Vilken go kille ni kommer att få träffa nu. Han är så 
duktig på dom här bitarna. Det vill man. För att han själv har inte heller förmåga att, jag, fröken, är så 
duktig på det här. Jag kan det här. Den förmågan har inte han. Men vi har sett den under dom här 
åren. Då vill vi lägga hans ord fram så. Kan jag känna.” (PF1) 

 

Skolpersonalen menade att de själva och den egna verksamheten hade ett stort ansvar för 
övergångsprocessen och samverkan. Av deras berättelser framgick också att andra kollegor på olika 
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nivåer inom verksamheten ofta var delaktiga i övergångsprocessen. Detta gällde framför allt 
pedagogisk personal inom skolan och fritidshemmet, men även rektorer. Skolpersonalen uttryckte 
också en tydligare fördelning av ansvaret för samverkan i övergångsprocessen i sin helhet och i olika 
skeden som förberedande möten och planering eller inskolning. Till exempel uttryckte vissa att 
klassläraren hade ett helhetsansvar och rollen att samordna övergången genom inledande kontakter 
med vårdnadshavare och förskola, medan fritidspersonal ansvarade för inskolning och daglig kontakt 
med vårdnadshavarna under det senare skedet. 

 
”[…] vi har ju alltid ett överskolningsmöte, som man säger. Det är ju en rutin som vi har för alla 
inskolningar. Att man träffar föräldrarna och träffar antingen förskolechefen, eller den 
specialpedagog som är knuten till eleven på förskolan där han eller hon går. Och så rektor, våran 
rektor, särskolans rektor då och så jag. Vi har ju möte med överlämningen för att komma överens om 
hur ska vi hantera det här med inskolning. Vilka behov finns och så vidare.” (PB2)  

 

När det gäller rektorns roll i den mottagande skolan så varierade respondenternas upplevelser. Det 
förekom att rektorn haft en aktiv roll i samverkan, framför allt i samband med planeringen och kring 
specifika frågor. Några av respondenterna berättade att rektorn inte varit delaktig alls. Dock 
resonerade flera av respondenterna att rektorn hade en viktig övergripande roll som ansvarig för 
personalen och som den person som förfogade över skolans ekonomiska resurser.  

 

 ”Jag har inte pratat […] eller fått någon information av rektorn överhuvudtaget, nej. Utan det är 
klasslärarna jag har pratat med”. (PH1) 

”om han haft en resurs så hade säkert rektorn varit mera involverad, eftersom då är pengar 
involverade” (VF1) 

 

Det förekom även upplevelser att skolan varit motvilliga att samverka på det sätt som vårdnadshavarna 
förväntat sig. En vårdnadshavare berättade att den grundskola man önskade plats i på olika sätt 
försökte övertala vårdnadshavarna att välja en annan skola med motiveringen att detta skulle vara mer 
lämpligt för barnet. Vårdnadshavaren berättade att skolan accepterade situationen först efter att 
vårdnadshavarna hade involverat en utomstående person från kommunen som deltog i diskussionerna 
med skolan. 

 
 ”Och dom försökte ju få oss att gå och besöka en särskola efter det första mötet. Men vi sa det, det 
kan vi absolut göra och se hur det är men vi har ju fortfarande tänkt ha [barnet] kvar. Ja men vi tar ett 
möte sedan när ni har varit på särskolan. Redan där kändes det som om dom skulle övertyga oss att 
det är ju bättre för henne där.” (FA1) 

 

Skolpersonalen uttryckte också vad man förväntade sig att vårdnadshavarnas och förskolepersonalens 
roller skulle vara i samverkan. De menade att förskolepersonalens funktion skulle vara att stötta och 
förbereda barnet i processen, samt att bidra med kunskap om barnets allmänna trygghet eller 
lekintressen.  
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”Och det som är annorlunda också är ju att han hade med sig sin personliga assistent. Han har ju en, 
som han har känt under många år. […] Som var med som en trygghet, som sen kunde släppa honom 
successivt över till oss.” (PD2) 

 

Flera av vårdnadshavarna menade att skolan har ett ansvar för att ta emot information från förskolan, 
så att viktig kunskap om barnet inte skulle förloras. 

 
”[…] att föra över just de här specifika, det de har ansett fungerar bra för att få [barnet] till att lära 
saker och fungera i grupp då […] från förskolan, och där är ju mottagarna på särskolan lika viktiga, 
att de kan liksom ta emot det också och är intresserade och ta emot den kunskapen.” (VF1) 

 

3. Likartad övergripande struktur men flexibilitet i arbetssätt  

Detta tema består av kategorierna praktiska arbetssätt i övergången, sätt att kommunicera under 
övergången, övergripande strategier i övergången samt struktur i övergången. Respondenterna 
beskrev hur samverkan bedrevs i praktiken på en mängd olika sätt. Den övergripande strukturen i 
samverkan beskrevs på ett likartat sätt av samtliga respondenter. En beskrivning av strukturen som 
kom till uttryck var att man först inledde med planering och förberedelser. Därefter följde 
inskolningen, och till sist följde ett avslutande eller uppföljande skede. Däremot framkom av 
respondenternas berättelser att det fanns stora skillnader i arbetssätt och hur samverkan faktiskt gått till 
under dessa olika skeden. Till exempel kunde detta gälla hur mycket någon av parterna informerades 
eller hade insyn i vad de övriga två parter gjorde. Graden av styrning upplevdes också olika av 
respondenterna, men i allmänhet uppfattades samverkan som ganska flexibel med hög grad av 
anpassning till individuella behov och önskemål.  

I det inledande skedet beskrev respondenterna olika former av kontakt mellan parterna i syfte att 
bekanta sig med varandra, utbyta information om barnet och planera övergången. Det framkom att 
detta skedde främst genom att vårdnadshavarna besökte skolan, vanligen tillsammans med barnet och i 
några fall tillsammans med förskolepersonal. Enligt respondenterna skedde det också i några fall att 
skolpersonal besökte förskolan, men då utan vårdnadshavarna. Antalet besök beskrevs olika av 
respondenterna. Vissa berättade att endast enstaka besök förekommit, medan andra besökte skolan 
upprepade gånger. 

 

”[…] då hade vi möten med skolan och var där och tittade på klassrummet och så. Och efter det så 
bokade vi in några möten då vi skulle stämma av hur det skulle läggas upp, och sen gjorde vi en hel 
planering tillsammans med den läraren som kommer att ha honom.” (VD1) 

 

Respondenterna beskrev olika sätt att förbereda barnet inför skolstarten, och hur man samverkade 
kring detta. Några respondenter berättade att de inför övergången använt bildmaterial under tiden 
barnet var hemma eller i förskolan. Materialet kunde till exempel vara en bok med bilder på den nya 
skolmiljön och personalen. Vissa vårdnadshavare nämnde att de hade fått materialet av skolan särskilt 
för detta syfte. Några respondenter berättade att de inte haft något liknande material, men att det hade 
varit önskvärt. Vårdnadshavarna och förskolepersonalen berättade också att de förberedde barnet 
genom att på olika sätt prata och påminna om att barnet snart skulle börja i skolan. 
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”[…] vi har fått liksom bok beskrivet till [barnet], det här blir dina fröknar, det här blir dina 
klasskamrater” (VF1) 

 

Respondenterna berättade att kunskapsöverföring i det förberedande skedet även gjordes skriftligen 
genom den pedagogiska bedömningen som är obligatorisk för antagning till grundsärskolan. 
Förskolepersonalen beskrev att de deltagit och oftast ansvarat för den pedagogiska bedömningen, och i 
några få fall att de deltagit eller haft insyn i någon av de övriga bedömningarna som görs i samband 
med mottagandet till särskolan. Flera bland vårdnadshavarna och förskolepersonalen menade dock att 
den skriftliga informationen inte kunde ersätta fysisk kontakt och möten som sätt att överföra kunskap 
om barnet. 

 
”Nu har ju NN skrivit ett jättebra pedagogiskt intyg. Faktiskt. Som kommer att följa med dit. […] Så 
där har ju NN beskrivit jättebra. Och jag tycker hon har fått med det mesta, men sen hoppas ju jag att 
dom pratar med varandra.” (VC1) 

”[…] man kan ju tänka sig att särskolan, nån av pedagogerna borde ha åkt till förskolan kanske och 
kommit till [barnets] miljö och se vem han är och prata, mer än att få det här utlåtandet på papper så 
prata med folket liksom, med de ansvariga pedagogerna på förskolan. […] det är svårt att få ner allt 
på ett papper liksom” (VF1) 

 

Andra sätt att kommunicera med varandra under övergångsprocessen förekom också enligt 
respondenterna. Förutom telefonkontakter, e-post eller sms mellan framför allt vårdnadshavarna och 
skolan användes ofta kontaktböcker.  

 

”Vi har en kontaktbok så att vi förmedlar oss ju genom den. Och sen mail. Om det skulle vara något 
särskilt.” (PD3) 

 

Formerna för inskolningen, det vill säga barnets första deltagande i verksamheten vid skolan, kunde 
också enligt respondenterna skilja sig åt när det gällde omfattningen och vilka som deltog. Men de 
menade att det på många sätt inte skilde sig så mycket från hur en vanlig inskolning på förskolan gick 
till. Flera av respondenterna berättade att inskolningen skett på fritids under några dagar före skolstart. 
Dock varierade deltagandet enligt respondenterna. Vårdnadshavarna deltog vanligtvis men inte alltid 
och ibland under begränsade tider på dagarna. Enligt vad respondenterna berättade förekom i några 
fall att förskolepersonal eller skollärare deltog. Några av respondenterna berättade att inskolningen 
gjorts under en längre tid än vad som var vanligt. 

 
”Vi var med några dagar första veckan. Och sen så undan för undan så gick vi iväg då en timma eller 
två, och sen så utökade det.” (VH2) 

”[Barnets] föräldrar ville ha en lång inskolning, och då ser vi till att vi ordnar det. Sen finns det 
föräldrar som inte tror att det behövs. […] Så att det kan se väldigt olika ut. Hur en mjuk inskolning 
ska se ut. Det beror på vilka behov barnen har.” (PD2) 
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Skolpersonalen resonerade även kring övergångsprocessens upplägg i allmänhet, och huruvida 
processen följde en förutbestämd plan eller anpassades individuellt. Vissa av grundsärskolepersonalen 
nämnde att det fanns handlingsplaner på skolan, men att dessa inte användes i någon större 
utsträckning. De menade att anledningen var att processen i praktiken oftast måste anpassas efter 
barnets behov och vårdnadshavarnas önskemål och att man därför föredrog flexibilitet och individuella 
upplägg.  

 

”Vi anpassar oss helt igenom egentligen efter föräldrarnas önskemål. Det är ju dom som känner sina 
barn bäst.” (PD2) 

 

Av vårdnadshavarnas och förskolepersonalens berättelser framgick att man upplevde den här 
flexibiliteten mycket positivt. Några vårdnadshavare berättade som ett exempel på skolans flexibla 
arbetssätt att skolan låtit barnen börja med formell antagning enligt grundskolans ordinarie läroplan 
eftersom antagningen till grundsärskolan inte var slutförd.  

 

”[…] det blev ju tajt om tid, men det var, tidsmässigt verkade det inte vara något problem, där har de 
varit otroligt flexibla […] det har varit jamen fixa det där så skickar ni in efter det, så det har varit 
väldigt bra, flexibelt.” (VF1) 

 

Respondenterna hade sinsemellan likartade upplevelser kring övergångsprocessens tidsmässiga 
struktur. De menade att processen inleddes under våren med planering, kontaktskapande aktiviteter 
och förberedelser. Inför terminen inleddes en intensiv period i samband med inskolningen och därefter 
följde själva skolstarten. Dock medförde sommaren i stort sett ett uppehåll i samverkan, men för 
vårdnadshavarna en period av förberedelser av barnet på egen hand.  

 

”Sommaren går och det liksom är nytt för [barnet] igen, kanske.” (PA1) 

 

4. Utredningars otydliga roll i samverkan 

Det här temat består av kategorin utredningar för antagning till grundsärskola och pedagogisk 
bedömning. Respondenterna beskrev vilken betydelse de obligatoriska utredningarna haft i samverkan. 
De hade genomförts i samtliga fall eftersom de varit en förutsättning för antagning till särskolan. 
Enligt vad respondenterna berättade så förhöll man sig mycket olika till dem vad gällde vilken nytta 
de hade i praktiken. Vissa respondenter, särskilt bland förskolepersonalen och vårdnadshavarna 
förklarade också att de inte alls visste om utredningarna skulle användas alls eller vilka som skulle ta 
del av dem på skolan eller i kommunen. Några av respondenterna trodde att de bara var en formalitet 
som behövdes för antagningen och att de bara skulle sparas någonstans hos kommunen. 

 
”Det var ingen tydlig gång liksom, hur det ska gå, det fanns liksom ingen projektledare som ’jag 
håller ihop det här och tar in allt’ och skickar dit eller och vissa tyckte att det var bättre att skicka 
direkt och vissa skickade till oss. Så där blev det litet rörigt liksom” (VF1) 
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”[…] samtidigt så anledningen till att papperen måste skrivas det är ju någon form av beslutsprocess 
men den har ju redan gått så långt så dom är överspelade. […] Ur den aspekten känns det töntigt men 
sen är det jättebra att få ner det här på papper ändå, så därför önskar man ju inte det ogjort […]” 
(VG1) 

”Men jag tror inte att det här underlaget kom över någon gång. Dom här pärmarna som dom hade 
tänkt att dom skulle överlämna. Och dom skapade ju som sagt sina egna rutiner väldigt fort, så att jag 
tror inte heller att det saknades” (VE2) 

 

Flera av vårdnadshavarna och förskolepersonalen menade dock att innehållet i dem var viktigt och 
hoppades att de skulle användas. Särskilt bland förskolepersonalen berättade flera att man särskilt 
hoppades att den pedagogiska bedömningen som man själv skrivit skulle läsas noggrant av 
skolpersonalen. Flera av dem nämnde också att de hade lagt ner mycket kraft på att försöka skriva ner 
all viktig information om barnet som man kunnat. 

 

”[…] det känns ju som om dom skriver sådana lappar [bedömningar] ofta. För det var ju rätt 
avancerat och utförligt. Dom har säkert. Jag tyckte att det var ju inte bara en kladdlapp utan det var ju 
verkligen genomtänkt […]” (VG1) 

” […] Jag hoppas att den är med. Det hoppas jag verkligen. Den ska ju vara ett levande dokument 
liksom, som man använder så att det inte bara tjong in i någon pärm och sen. Annars tänker jag nog 
att jag tar med mig den. När jag kommer liksom.” (PB1) 

 

I vissa fall berättade respondenterna att skolan hade fått kopior av den pedagogiska bedömningen. I 
något fall nämnde en skolpersonal att man också fått ta del av andra utredningar. Några av 
skolpersonalen berättade att de inte såg någon avgörande nytta av den pedagogiska bedömningen, men 
att man vanligen läste genom dem och möjligen återvände till den om något särskilt problem skulle 
uppstå som kanske nämnts i den. 

 
”Det har vi ju en pedagogisk bedömning till [skolan], som dom har skrivit, gediget har dom faktiskt 
gjort. […] Och det här går ju ner också till samordnaren för hela särskolan i stadshuset, så det här 
ligger i deras akt då. Men jag har fått kopior på den. […] Alltså jag har ju läst den, jag läste den innan 
han kom hit första gången. […] Och jag läser den när jag känner att nu måste jag läsa igen. Så jag tar 
in den och tittar på vad är det jag behöver fundera på. Och kan också se att han har gjort stora 
framsteg sedan han kommit hit. […] Det är ett viktigt material om man ser. Jag tycker att hon har 
gjort ett jättebra gediget arbete när hon har skrivit om honom.” (PH2) 

 

En lärare menade även att formella handlingar kring barnet som utredningarna och till exempel 
diagnoser kunde vara ett hinder för arbetet med barnet. Läraren förklarade att det fanns en risk att man 
kunde få förutfattade meningar om barnet, och att det var bättre att i stället förlita sig på sin egen 
erfarenhet i sin bedömning av barnets egenskaper och förmågor. 

 
”Och det är ju det här att man måste ju hela tiden ha fokus på det här positiva. Och vilken utveckling. 
Om man har då så här många diagnoser då kan man fastna i diagnosen. Men det tänker man ju inte 
på. Utan titta här han kan.” (PH3) 
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5. Fokus och prioriteringar: från trygghet till lärande 

Det femte temat omfattar kategorierna trygghet, omsorg, lärande och utveckling samt 
vårdnadshavarnas ofrivilliga fokus på skolskjuts. Av samtliga respondenters berättelser framkom hur 
olika frågor varit i fokus i samverkan, och hur de resonerade kring skälen bakom de prioriteringar som 
gjorts. Anledningarna till att fokusera på vissa frågor framför andra var enligt respondenterna att de 
var olika viktiga eller att de måste lösas i en viss ordning. Till exempel upplevde många av 
respondenterna att barnets trygghet var en förutsättning för att kunna arbeta med andra frågor som 
lärande och utveckling. Respondenterna beskrev också hur de upplevde syftet med olika arbetssätt och 
på vilket sätt de bidrog till ett positivt utfall av övergångsprocessen.  

 
”[…] det ska vara roligt när man kommer hit. Det gäller att hitta det som den nya eleven tycker är 
skoj. […] Och sen kommer ju. När han är inne i den här verksamheten och har acklimatiserat sig så 
kan man ju introducera dom uppgifter som vi vill att han ska göra också.” (PD3) 

 

Framför allt vårdnadshavarna och förskolepersonalen menade att barnets trygghet och allmänna 
välbefinnande var avgörande i övergången, och att det var nödvändigt att prioritera det före några 
andra frågor. Några respondenter uttryckte barnets känsla av trygghet som ett slags mål i övergången 
eller som en markering att man hade slutfört den huvudsakliga delen och att man därefter kunde 
fokusera mer på lärande. Många av dem upplevde även denna fråga som viktigast när det gällde vilken 
kunskap om barnet man ville överföra till skolan. Förskolepersonalen menade till exempel att man 
både i de pedagogiska utredningarna och vid kontakter med skolpersonal framför allt ville förmedla 
barnets personlighet, intressen, sätt att kommunicera och vad får som barnet att känna glädje och 
trygghet. Flera av vårdnadshavarna och förskolepersonalen berättade att de förmedlat detaljerad 
information om barnets vanor och små saker som man hoppades skulle bidra till trygghetsskapandet. 

 
”Ja men så att det blir någonting som han liksom känner igen liksom i allt det nya. Oj här har jag min 
rad liksom. Då kanske det blir tryggheten.” (PC1)  

”[…] det absolut viktigaste, det tycker jag ändå är att man tar upp det sociala. Hur man fungerar 
socialt. För att det är en så oerhörd viktig fråga för att kunna kommunicera och kunna få prata, och ja 
det är en sådan viktig del av ens liv. Tänk dig själv att inte kunna kommunicera med någon, och 
ingen förstår dig. Du, all livsglädje bygger ju nästan på att kunna kommunicera med andra.” (PH1) 

 

Några vårdnadshavare berättade att de också behövde veta hur skolan skulle tillgodose barnets fysiska 
trygghet. Till exempel var de intresserade av utemiljön och hur skolpersonalen hade uppsikt under 
raster och fritidsverksamhet. 

 

”Har dom staket på skolgården? Är grindarna stängda? Kommer taxin? Finns det mikrovågsugn, för 
sådant där om man inte tål det. Alltså den typen av sådana här saker va”. (VG2) 

 

Skolpersonalen uttryckte också tryggheten som viktig, och förståelse för särskilt vårdnadshavarnas syn 
i förhållande till den. De menade att det från skolans sida var viktigt att arbeta med barnets trygghet i 
fokus, samt att förmedla detta till vårdnadshavarna. De berättade att man ofta gjorde anpassningar i sitt 
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arbetssätt eller miljö kring barnet i syfte att skapa trygghet, ofta med hänsyn till vårdnadshavarnas 
önskemål. Detta kunde till exempel handla om att ha särskild uppsikt över barnet under rasterna. 

 

”Det var mycket så här att föräldrarna sa att ja men han kan sticka, att han struntar i gränserna, och 
ser han någonting spännande så går han. Så det var ju så här kallsvettigt och han fick ha en gul väst 
på rasterna så man såg var han var. För i början var det ju lugnt, då satt han ju där han satt. Då 
behövde man inte. […] Men sen då när dom sa det att ja men han kan ju sticka. Dom har ju tappat 
bort honom. Och så började han röra på sig, och springa, och det här med att jaga till exempel. Man 
fick ju en. Man hade ju hjärtat i halsgropen varje gång dom lekte jaga. Bara shit var är ungen nu 
någonstans. Han var här nyss, jag såg honom. Så att den här gula västen var väldigt skön. Men han 
har aldrig dragit eller så. ” (PB3) 

 

Barnets trygghet var också i fokus under den förberedande delen av övergången enligt 
vårdnadshavarna och förskolepersonalen. De menade att det var detta man ville uppnå genom att till 
exempel besöka skolan eller skolgården med barnet, prata då och då med barnet om skolan eller 
använda bilder på skolan och skolpersonalen. 

 

”Vi var ju där en halv dag då han fick vara med och träffa klassen då, och sen så efter det så, där tog 
de litet kort och sen skickade de ut ett häfte där de visade bild på dörren där han ska gå in och på 
fröknarna som han kommer att ha” (VF1)  

 

Respondenterna beskrev också information om barnets omsorg som en stor del av 
kunskapsöverföringen från vårdnadshavare och förskolepersonal till skolan. Till exempel kunde detta 
handla om mat- och toalettvanor, kläder, medicinering, behov av vila samt liknande information för 
barnets dagliga omsorg. Vissa av förskolepersonalen berättade att omsorgen varit en stor del av det 
man skrivit i den pedagogiska bedömningen, vilket även skolpersonalen berättade i de fall man hade 
fått tillgång till det materialet. Samtliga respondenter uttryckte att omsorgen var viktig, men menade 
att denna fråga oftast inte var särskilt problematisk.  

 
”Det är väl kanske lite hur han reagerar i olika situationer och för det är ju sådant som vi kanske inte 
heller har så mycket inblick i, hur han är i gruppen med dom andra barnen, och vad som händer i 
olika situationer. Jag kan ju se under den stund jag är där, men det händer ju väldigt mycket under 
dagarna som jag tror pedagogerna vet hur han, och hur dom lockar honom till, när han inte vill 
någonting till exempel, så har dom ju lite olika sätt hur dom gör, och jag har ju mitt sätt hur jag gör, 
men jag tror ju att dom kan ju hjälpa pedagogerna nu på skolan sen och, ja hur han fungerar helt 
enkelt i en sådan här miljö.” (VE1) 

”[…] hur han fungerar på toaletten och hur man äter och sådana saker, det är klart att det också är 
viktigt.” (PH1) 

 

Skolpersonalen och vårdnadshavarna berättade även att frågor om barnets dagliga omsorg och 
vardaglig information om till exempel barnets humör var det vanligaste innehållet i kontaktböcker om 
sådana användes mellan hem och skola efter skolstarten. Det var också sådan information som oftast 
utbyttes vid kortare möten vid till exempel hämtning och lämning enligt skolpersonalen och 
vårdnadshavarna. De berättade även att det på skolan vanligen var fritidspersonalens ansvar att 
förmedla denna information. 
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”Det handlar om det allmänna välbefinnandet i största allmänhet. […] Och så skickar ju vi med om 
det är så att vi behöver ombyteskläder eller regnkläder eller blöjor och sådana praktiska saker. Men 
det klart jag berättar vad som har hänt, vilka aktiviteter vi har haft och framsteg som han gör och nya 
tecken som han har lärt sig och försöka beskriva så gott det går, hans dag.” (PD3) 

 

Enligt respondenterna var lärandet en fråga som man började samverka i större utsträckning kring först 
efter skolstarten. Många respondenter berättade att det hade utbytts information om detta, men att det 
framför allt rört information om skolans arbetssätt i allmänhet och inte så mycket om hur man skulle 
arbeta med det enskilda barnets lärande. Vissa av skolpersonalen förklarade att de själva och övrig 
personal på skolan redan tidigt började planera inför barnets lärande, men att man väntade med att 
involvera vårdnadshavarna tills senare i processen. Anledningen angavs vara att man i första hand 
ville skapa en trygg situation för barnet och vårdnadshavarna. Några vårdnadshavare uttryckte att man 
medvetet valt att prioritera barnets trygghet eller att lösa praktiska frågor som till exempel skolskjuts 
framför frågan om lärandet. 

 
”[…] det kom vi överens om med föräldrarna redan tidigt. Att det var ju bilder som vi måste arbeta 
med. Det klart att det finns en förhoppning om att han ska utveckla sin kommunikation genom 
verbalt tal, men det ligger ju längre fram, precis som tecken.” (PD3) 

”[…] vi pratade ju kanske om vad vi skulle, jamen utifrån [barnet], utifrån läroplanen och lite vad 
man liksom ska jobba med [barnet], om det är något särskilt konkret mål som man liksom ska jobba 
tillsammans, både skola och hem då för. […] vi kom fram till gemensamt där att just nu så kanske det 
är viktigare att fokusera på andra saker, att han hinner landa. […] Just nu så är det andra saker som 
kanske är mer primära att få till då.” (VH2) 

 

Vissa av skolpersonalen menade också att man inte alltid kunde förvänta sig något större deltagande i 
samverkan från vårdnadshavares sida när det gällde lärande, och att skolan måste vara förberedd på att 
ensamt ansvara för detta arbete. På ett liknande sätt resonerade skolpersonalen kring att samverka 
kring lärandet med förskolan. Skolpersonalen menade att skolan i stor utsträckning ändå skulle behöva 
göra en egen bedömning om lämpliga upplägg av arbetet, och att man hellre prioriterade att få 
information om barnets allmänna egenskaper och omsorg från förskolan. 

 
”Ja alltså vi har ju fått papper på vilket, vilken målsättning man hade med [barnet] på förskolan. Men 
det är inte så att dom har påbörjat ett arbete för att till exempel utveckla kommunikationen, som vi 
sedan har tagit över och fortsatt med. Dom har inte arbetat så strukturerat med den kommunikativa 
träningen, så att säga.” (PD2)  

 

Vissa vårdnadshavare och skolpersonal beskrev hur fokus på lärande började ta form efter skolstarten. 
De berättade att detta kunde ske genom att man gemensamt diskuterade vad som skulle prioriteras i 
lärandet och hur arbetet skulle gå till. Till exempel kunde arbetet enligt dem fokusera på läsning, 
matematik eller vardagsfungerande, ofta enligt vårdnadshavarnas önskemål. Några av 
vårdnadshavarna och skolpersonalen berättade hur man samarbetade om lärande rent praktiskt genom 
att vårdnadshavarna till exempel relaterade till skolans räkneövningar på olika sätt i vardagen och 
lekar i hemmet. Vissa beskrev också hur information om barnets lärande förmedlades mellan dem 
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genom kontaktböcker och på skolportaler, både rent allmänt men även med till exempel bilder på 
praktiska övningar som barnet gjorde i skolan. 

 

”Och sen att han ska bli blöjfri. Det är ju också föräldrarnas önskemål. Så det är ju en sak som vi 
börjar med när hösten, eller när nästa läsår börjar.” (PD3) 

”Ja men ’nu ska vi träna på hur talen ser ut. När ni dukar, ta fram fem tallrikar och fem gafflar’. Att 
han får, att dom hade med det hem också. När vi höll på med klockan så sa jag, ’nej men försök 
använd klockan hemma’. För hel och halv timma, det funkar jättebra. Det lärde han sig jättesnabbt. 
Så att det är mer sådana grejer har vi liksom kört att jag har sagt vad vi har jobbat med och sen tar 
dom, försöker dom ta hem det också.” (PB3) 

 

Respondenterna beskrev även andra frågor som man samverkade kring i övergångsprocessen, men 
dessa uttrycktes oftast som inte särskilt omfattande. Till exempel nämndes att vårdnadshavarna och 
skolan utbytte information om den praktiska antagningsprocessen, och att vårdnadshavare och 
förskolepersonal utbytt åsikter om olika alternativ inför valet av skola. Vissa vårdnadshavare uttryckte 
också att man hade önskat mer samverkan från skolan kring skolskjutsfrågor, och i något fall nämnde 
vårdnadshavaren att man efter kontakt med skolans rektor fått hjälp att ordna en bättre lösning för 
barnets resa till skolan. 

 
”[…] skolskjutsen dit strular lite grand eftersom kommunen har fattat ett beslut i våras om att man 
numera bara ska få skolskjuts till och från skolan, inte till och från fritids […] så där håller vi på och 
strider med kommunen lite grand. […] [Pappan] har pratat där med rektorn till exempel i [skolan], 
om skolskjutsen, och det är inte heller några konstigheter så på något sätt, utan det känns som att det 
finns en öppen, en öppen dialog och en vilja från deras sida också liksom att ha den här dialogen.” 
(VH2) 

 

6. Diskontinuitet och hoppfullhet i förändringsskedet 

Detta tema består av kategorin kontinuitet och förändring. Vissa vårdnadshavare och förskolepersonal 
resonerade kring hur övergången på ett mer övergripande sätt ledde till att man tänkte på vilka 
förändringar den skulle medföra. Till exempel kände en del vårdnadshavare att de behövde tänka på 
att ofta långvariga relationer med förskolepersonal skulle försvinna eller förändras, samt att familjens 
rutiner också måste anpassas till en ny situation. Förskolepersonalen upplevde på ett liknande sätt att 
de skulle behöva bryta en ofta nära relation till barnet och dess vårdnadshavare. Vårdnadshavarna och 
förskolepersonalen resonerade också kring dessa aspekter utifrån barnets perspektiv. De uttryckte att 
de var oroliga för hur barnet skulle hantera de stora förändringarna kring rutiner, sociala relationer och 
fysiska miljöer. De menade samtidigt att förändringarna kunde vara positiva, särskilt som en möjlighet 
för barnet att utvecklas på nya sätt. En liknande syn uttrycktes också av skolpersonalen. Andra 
respondenter resonerade om att barnet självt redan hade förändrats i sin utveckling, och att övergången 
var en önskvärd förändring för att motsvara det. 

 

”Ja allting är nytt liksom, alla människorna är nya, lokalerna är nya och åka dit är nytt liksom på ett 
annat ställe, liksom, det är väldigt, det måste vara jättemycket nytt för han nu då, och det vet man ju 
själv, man blir ju trött. Bara att börja ett nytt jobb eller vad som helst.” (VF1) 
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Enligt respondenterna i samtliga grupper tog man däremot hänsyn till barnets behov av kontinuitet i 
övergången till den nya verksamheten. De menade att upplevelsen av kontinuitet hade en stark 
koppling till barnets känsla av trygghet.  

 
”Sen så får ju dom prova och se vad som fungerar hos dom men att, när det gäller rutiner och sådana 
här saker så kanske i en övergång också är det viktigt att det blir ganska lika som han har haft det 
här.” (PC1) 

 

Skolpersonalen berättade att de till exempel kunde använda olika arbetssätt som förskolan haft, 
framför allt när det gällde omsorgen och det allmänna bemötandet mot barnet. Dock uttryckte 
skolpersonalen att det inte var möjligt att behålla arbetssätt som på något sätt skulle hindra barnets 
utveckling.  

 
”Han satt i sulky. Men det klart att om man är på förskola, man har femton stycken kompisar i 
förskolan, man ska gå på utflykt och han går ju väldigt mycket långsammare än sina 
förskolekompisar va, så kanske man av praktiska skäl har en sulky, men det gör ju att han blir van vid 
att inte gå. Han vill sitta i sulkyn. Nu hade ju vi alltså tankar på att vi skulle köpa in en sulky alltså, 
för att kunna ha det som erbjudande. Men så var det en kollega som hade en sulky stående i förrådet 
som erbjöd sig att ta hit den då. Så vi tog hit den, men vi ställde in den i förrådet i alla fall då. För att 
visar man att man har en alltså, då finns det väl inga möjligheter att träna honom att gå. Men nu, vi 
har ju aldrig använt den, så den sulkyn har ju kollegan tagit hem då. Han kan ju gå.” (PD2) 

”Miljön i förskolan kan ju inte se likadan ut som i skolan. Och ärver man alla dom här att [barnet] har 
jättesvårt att förflytta sig så han sitter på armen. Om vi skulle direkt bara överföra det till oss, ja han 
måste sitta på armen när vi går till maten. Då kanske han skulle vilja göra det här också. Eller man 
kan höra att, nej men den där eleven har aldrig kunnat sitta och äta i en stor matsal. Om man då direkt 
skulle ordna ett litet rum för den eleven på det nya stället, så förstärker man den grejen. Istället 
försöker man försiktigt klia ur det där. (PE3)” 

 

Flera lärare berättade också hur man hade en ambition att använda konkreta material i skolan som 
barnet skulle känna igen från förskolan som till exempel leksaker, ipad-appar eller läromaterial för 
matematik. Dock lyckades lärarna inte alltid förverkliga denna ambition. 

 

”[…] klart att vi har fått ta del utav hur hans fritidsintressen, det här med paddan, vilka spel har han, 
vad tycker han det är som är roligt alltså. Och vi har skrivit upp hans favoritspel och så där. Nu har vi 
inte kunnat köpa in. […] Så vi har ju inte kunnat lägga in dom här. Men det kanske vi inte behöver 
det ens alltså, därför att han har ju, han är ju lika nöjd med dom spelen som redan finns, och dom 
skoluppgifter som finns” (PD2) 

 

Respondenterna berättade också om att barnets upplevelse av kontinuitet var en viktig aspekt under 
den förberedande delen av övergången. Till exempel nämndes detta som ett syfte med olika 
bildmaterial från skolan som vissa hade tillgång till. 

 
”[…] sen så tänker jag att när jag och [barnet] går dit skulle jag ju vilja liksom ta kort. När man är där 
och så, så att man kan ta med sig det tillbaka hit sen, så att man kan sitta och göra något, sitta och 
plasta in och göra någon liten bok liksom som han kan få då, som man kan sitta och prata om, och 
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kommer du ihåg det här och titta det här är ditt klassrum, här är din dörr dit du ska gå in. Här hänger 
du dina kläder. Allt det här. Så att det blir tydligt. Och så att han är så förberedd som han kan bli 
liksom när han börjar där.” (PC1) 

 

7. Svårigheter kring kommunikation efter skolstart - ett hinder för 
samverkan 

Detta tema består av kategorin daglig kommunikation efter skolstarten. Flera vårdnadshavare och 
skolpersonal berättade hur den dagliga kommunikationen och informationsutbytet blev problematisk 
för samverkan när barnet börjat skolan. Flera av dem upplevde att detta var ett problem man inte 
lyckades lösa på ett tillfredsställande sätt, och att det kunde vara ett hinder för att kunna samverka 
kring barnet på bästa sätt.  

 

”Sen är det ju det här att man träffas ju inte dagligen, och det har ju många av våra föräldrar ganska 
svårt för. Som är vana att hämta och lämna till, för dom åker ju skolskjuts va. […] Så träffas man ju 
inte varje dag.” (PF2) 

”[…] det är litet otydligt hur vi ska, kommunikationen med skolan ska ske nu, för de här, man 
behöver ju ha mycket mer kommunikation med de här barnen hur har det funkat under dan och hur 
har det gått och vad som är speciellt och vi har ju haft en sån där dagbok som har gått mellan 
förskolan och hemmet med vad som har hänt […] och det vet jag inte riktigt än, liksom, hur funkar 
det här på skolan […] det antar jag att det kommer när skolan börjar […] man vill ju egentligen ha 
det klart innan det kommer igång” (VF1) 

 

Några vårdnadshavare beskrev hur de på förskolan haft daglig kontakt med personalen vid hämtning 
och lämning, vilket stärkt relationen till verksamheten och gjort det möjligt att bilda sig en bättre 
uppfattning om vad som pågick kring barnet. Vårdnadshavarna beskrev att det inte var möjligt att ha 
samma kontakt med skolan av olika skäl. Till exempel kunde det enligt dem vara så att barnet åkte 
skolskjuts vilket innebar att föräldrarna inte hade någon daglig fysisk kontakt med skolan. 
Vårdnadshavarna och skolpersonalen berättade också att det var vanligt att endast fritidspersonal var 
närvarande när barnet skulle hämtas och lämnas. 

 
”Det blir annorlunda med skola. Om det nu är pedagogerna på förmiddagen och sen så är det andra, 
fritidspersonal, dom vet ju inte. Dom är inte med hela dagen vissa på fritids. Så att man får inte den 
informationen som på dagis, eller på förskolan, har dom ju ofta varit med hela tiden.” (VF3) 

 

Vissa vårdnadshavare och skolpersonal beskrev hur man på olika sätt försökte lösa problemet med 
kommunikation mellan skolan och hemmet. Flera berättade att kontaktböcker användes, eller till 
exempel skolbloggar. Skolpersonalen menade dock att detta bara kunde lösa problemet delvis 
eftersom man inte skulle ha tid att skriva så mycket dagligen som vårdnadshavarna önskade mer än till 
enstaka familjer. Några vårdnadshavare och skolpersonal berättade att de gjort upp särskilda dagar då 
läraren skulle vara tillgänglig vid hämtning, men att det var svårt att kunna hålla det i praktiken 
eftersom lärarna ändå inte kunde närvara på grund av annat arbete. Under tiden ändrade en del 
vårdnadshavare sin vardag så att de hämtade och lämnade själva för att få komma till skolan och möta 
personalen fysiskt. För de flesta respondenterna var dock kommunikationen med skolpersonalen ett 
problem man inte lyckades komma tillrätta med på ett tillfredsställande sätt. 
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”Och sen åker ju [barnet] buss hem klockan 15:00. Och sen tar vi emot hemma då. […] Eller så 
hämtar vi. Vi har ändrat det lite, att vi ska försöka hämta i alla fall en gång i veckan då […] Få den 
här kontakten och kommunikationen med skolan då.” (VF3) 

 

8. Tiden som begränsande faktor 

Det åttonde temat består av kategorin tidsbrist. Flera respondenter berättade om hur bristen på tid varit 
ett hinder för samverkan på olika sätt under övergångsprocessen. Enligt vårdnadshavarna upplevdes 
tidsbristen som störst under tiden fram till inskolningen. Flera berättade att de i efterhand ångrat att de 
inte börjat tidigare med att söka information, välja skola och inleda kontakter med skolan. En av 
förklaringarna som de nämnde var att de underskattade tiden och energin de behövde lägga ner i 
processen, särskilt som det hände att det uppstod praktiska problem som de inte hade förutsett kring 
till exempel skolskjuts. 

 

”[…] allting var i våras som det var väldigt kompakt i tid så det var väldigt […] mycket på en gång” 
(VF1) 

 

Förskolepersonalen och skolpersonalen berättade också att tidsbristen inte gjorde det möjligt att 
samverka så mycket som man hade velat. Anledningen förklarades oftast vara att annat arbete kom i 
vägen. Skolpersonalen menade också att de ofta inte hade möjlighet att delta i processen, till exempel 
under inskolningen då de ofta fortfarande var på semester eller behövde arbeta med annat inför 
terminsstarten. Dessutom berättade de att det också var mycket svårt att hitta tid för samverkan under 
terminerna. 

 

”Det var ju väldigt tidigt med [barnet] men så är det inte generellt sett alltså. Därför att man väntar på 
att alla dom här utredningarna ska bli klara, och det handlar ju om medicinska utredningar alltså, så 
man är beroende av läkare då, och man är beroende utav Barnhabiliteringen i [kommunen], och det 
finns utredningar som dröjer, och så kan man, även om man vet att det finns elever som knackar på 
dörren, så att säga då, inte blir aktuella förrän väldigt sent inpå skolstarten då.” (PD2) 

”Nej det har vi väl kommit fram till tillsammans, för dom har väl jobbat mycket med bilder och så 
förut, men i början, alltså vi har inte tid helt enkelt, att sitta och göra så till alla elever. Nu har vi valt 
att göra det till [barnet] eftersom han har lite svårt med språket och kunna berätta och så. Men jag 
menar att vi kan inte sitta och ta kort och dra ut bilder och göra egna böcker till varje elev. Det skulle 
aldrig. Den tiden finns inte.”(PF3) 

 

9. Bemötande och attityder som betydelsefulla grunder för samverkan 

Det sista temat omfattar kategorierna bemötande och attityder, helhetssyn samt ett särskilt ansvar för 
barn med särskilda behov. Många av respondenterna beskrev hur parternas attityder och bemötande 
hade betydelse för samverkan. Flera lyfte också fram betydelsen av att parterna visade förståelse för 
övergången i ett större sammanhang, eller att de hade en helhetssyn. Vissa berättade också att samma 
sak inte bara gällde de närmast inblandade, utan även till exempel ledningspersoner eller 
skolpersonalen i sin helhet. Några resonerade kring hur samverkan förutsatte att parterna hade en 
positiv inställning till samverkan och visade ett personligt engagemang för barnet, och omvänt hur 
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svår samverkan blev när man upplevde ointresse eller negativa attityder. Vissa vårdnadshavare 
berättade till exempel hur bemötandet vid tidiga besök i olika skolor hade påverkat deras val av skola. 

 

”[…] vi kan ju uppleva att dom vi har varit i kontakt med hittills att det är mer att det är vi föräldrar 
som ska ha någon lyxtillvaro, det har jag också blivit tillsagd av högsta verksamhetschefen, att vi 
föräldrar ska inte ha en lyxtillvaro. Vi föräldrar ska lära oss att stå på egna ben. Och just det här gör 
ju mig helförbannad. För att det är ju vårat ansvar att skydda våra barn. Det är inte vi som hittar på 
diagnoserna.” /…/ [Skola A] fastnade vi för. Fantastisk rektor. Fantastisk personal. Det var ett sådant 
bra möte så att där. Det var det inte på [Skola B]. […] Rektorn ville inte titta på, så vi fick inte prata 
till punkt, det var. Så där kände vi inte att vi hade något förtroende. […] Och det är det som är 
jätteviktigt för oss, vi måste ha ett förtroende. En bra relation. ” (VC1) 

”[…] sen bestämde dom sig för att han skulle få börja på en vanlig skola här i [området]. Och jag 
följde med honom på två träffar dit. Först följde jag med honom på en träff och såg att det här, fröken 
i skolan var lite i chock när vi kom, måste jag säga. Hon var inte förberedd på [barnet], och vem han 
var. […] Så jag tyckte att det där blev jättehemskt.” (PF1) 

 

Särskilt vårdnadshavarna och förskolepersonalen beskrev hur övergången var en mycket känslosam 
process. Vårdnadshavarna uttryckte att de ofta kände stor oro, både för barnet under själva processen 
men även för framtiden. Till exempel upplevde många att valet av skolform var ett livsavgörande 
beslut för barnet, och att man under processen funderade om man verkligen valt rätt. Flera uttryckte 
också hur positiva upplevelser av skolpersonalens personligheter och attityder gentemot barnet gjorde 
att oron försvann. Många förskolelärare uttryckte också hur deras känslomässiga band till barnet 
motiverade dem i samverkan. Flera av dem menade att det var just känslorna de hade för barnet som 
var det man ville förmedla och överföra till skolpersonalen. 

 

”Och sen blir det en speciell relation. Både till föräldrar och till dom här barnen. Man kommer nära 
på ett annat sätt. Känner jag, än vad man gör kanske med dom andra barnen som inte är så här 
mycket liksom mycket runt omkring och man behöver kanske inte tänka så här mycket liksom runt 
alla barn.” (PC1) 

”[…] jag blir nästan röd i ögonen och känner en sådan värme för honom. Det skulle jag vilja ha sagt 
till läraren som möter honom. Jag är så lycklig att ni nu ska få lära känna varann för han är en 
fantastisk person.” (PF1) 

 

Vissa av förskolepersonalen beskrev hur de kände sig frustrerade och besvikna över att skolpersonalen 
inte upplevdes visa något större intresse för kunskapen de bidrog med i övergången. De upplevde 
också att deras insatser ibland nedvärderades, till exempel när skolpersonalen inte brydde sig om att 
läsa de pedagogiska utvärderingar som de ofta lagt ner mycket arbete på. 

 

”Och vi har gett hela vårt hjärta till det här arbetet och sen bara pluff, åker vi ner i sjön. Jag tycker det 
är konstigt. Så mer tid och mer riktlinjer hur det ska se ut. Och sen någon form av återkoppling hur 
det blev. ” (PF1) 

 

Vissa respondenter resonerade också om vikten av att ha en helhetssyn i övergångsprocessen. Några 
av förskolelärarna resonerade kring hur informationen som skrevs i den pedagogiska utredningen 
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skulle uppfattas av föräldrarna. Några menade att man i övergången måste ha en förståelse för hur 
barnets hela familj påverkas, och ta hänsyn till vårdnadshavarnas behov av trygghet i processen. 

 

”[…] för föräldrarna är det [information i bedömningar av barnets svårigheter] ju ganska tuff 
läsning.” (PC1) 

”Och då kan man ju få en helhetsbild, hur ser det ut runt [barnet]. Och man förstår ju att det är ett, 
föräldrarna har ju ett tufft jobb. Jättetufft jobb. Och jag är helt imponerad av sådana trevliga, alltså 
duktiga föräldrar. Men jag har ju också sett en viss oro att dom hoppas att få det stödet som dom 
behöver.” (PH3) 

 

Några respondenter resonerade också kring särskilda förhållningssätt och att det är viktigt att ta hänsyn 
till och ha förståelse för barnets särskilda behov under övergångar. Vissa respondenter förklarade dock 
att detta bara var samma individuella perspektiv de hade i förhållande till alla barn. 

 
”[…] många med sådana här diagnoser har ju svårare med just att komma till nytt, får litet sociala 
problem och då kanske man behöver åka litet fler gånger” (VF1) 

”Så det är inga konstigheter. Det är som vilket barn som helst. Så känns det för mig i alla fall.” (PB2) 

 

Vissa av respondenterna berättade att övergångsprocessen egentligen inte upphörde, utan bara var 
början på en längre process som även i framtiden skulle medföra förändringar vid till exempel 
övergångar till nya årskurser.  

 

”Alltså jag är ju inte så insatt så i vad vi ska göra i 2:an. Så. Så jag vet inte hur, alltså det här med 
svenska och engelskan och sånt […] sen ska vi börja läsa historia och forntiden och sådant där sen i 
3:an. Då kanske vi går lite för långt. Då kanske det blir svårt. Och matten där kommer vi att få hålla 
oss kvar liksom. Vi kommer ju att få repetera allting igen, som vi har nyss gjort.” (PB3) 
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Diskussion 

Analysdiskussion  
Syftet med den här studien var att undersöka hur nyckelpersoner kring barnet, det vill säga 
vårdnadshavare, förskolepersonal samt skolpersonal, upplever samverkan under barns övergång från 
förskola till skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning samt hur upplevelserna förändras 
under övergångsprocessen. Resultatet av analysen och de teman som framträder ur respondenternas 
berättelser ger också sammantaget en bild av essensen av samverkan som fenomen utifrån 
respondenternas erfarenheter, uttryckt som nio olika teman. Dessa teman sammanfattar samtliga 
upplevelser som respondenter har uttryckt kring samverkan i övergångsprocessen, vilket innebär att 
det metodologiska målet med analysen har uppnåtts (Smith et al., 2009). Det framkommer av 
respondenternas berättelser att samverkan och även övergångsprocesserna i sin helhet har skilts sig åt 
mycket mellan respektive fall. Med andra ord så har varje tema manifesterat sig på olika sätt i 
praktiken i de individuella fallen. Dessutom framgår av resultatet att upplevelserna inom respektive 
tema ofta skiljer sig åt mellan de tre respondentgrupperna. Ytterligare ett förhållande som komplicerar 
förhållandet mellan analysens teman och de respondenterna berättelser är att upplevelserna som 
uttryckts varit av två olika slag. De flesta upplevelserna har varit deskriptiva, och beskrivit 
omständigheter under den övergångsprocess man deltagit i. Andra upplevelser har varit uttryck för 
önskemål som inte förverkligats under övergången, och alltså beskrivningar av en idealisk snarare än 
en faktisk övergång. För en mer fullständig förståelse av respondenternas upplevelser av samverkan 
utifrån analysens nio teman bör de förstås på samma nyanserade sätt som respondenterna har uttryckt 
dem. En översikt av de nio teman som framkommit antyder att dessa möjligen hade kunnat grupperas 
tematiskt i ytterligare ett steg. Några av dem beskriver en organisation: deltagare med olika kunskaper 
som representerar olika intressen eller verksamheter. Dessa har olika roller och ansvar i det 
gemensamma arbetet, som i sin tur har formen av olika strategier och praktiska arbetssätt. 
Organisationen arbetar utifrån olika mål, som kan vara de egna prioriteringarna eller krav utifrån i 
form av formaliteter som måste avklaras. Samverkan påverkas även av de medverkandes attityder och 
förhållningssätt gentemot varandra eller underliggande tankar om kontinuitet och förändring. Yttre 
faktorer som parterna själva har svårt att påverka utgör hinder för samverkan, som till exempel 
tidsbrist och omständigheter som försvårade daglig kommunikation mellan parterna. Denna syn på de 
mest grundläggande egenskaperna hos samverkan motsvarar delvis tidigare beskrivningar i 
litteraturen, som till exempel Danemark och Germundssons (2007) modell om samverkan. Att 
samverkan i de övergångar som studerats i den här studien uppvisar likheter med samverkan som den 
har beskrivits i tidigare forskning kan med andra ord sägas vara förväntat. Det finns dock skäl som 
talar mot att göra denna förenkling av resultatet. Till exempel har de yttre faktorer som varit hinder för 
samverkan – tidsbrist och praktiska kommunikationssvårigheter – preciserats med hög grad av samsyn 
mellan respondenterna, och en generalisering skulle betyda att den informationen förloras. Ett 
liknande förhållande gäller för de teman som skulle kunna ordnas under begreppet organisation. Det 
första temat, ett möte mellan olika kompetenser och erfarenheter, beskriver upplevelser av parternas 
olika kunskaper och erfarenhet, men betoningen ska göras på ordet olika eftersom upplevelserna kring 
just olikheter är centralt i detta tema. De upplevda olikheterna verkar dessutom ha en stor betydelse för 
samverkan i sin helhet vilket var anledningen till att detta tema presenterades före de andra. Till 
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exempel verkar grundsärskolepersonalens upplevda övertag i specialistkunskaper vara en anledning 
till att de inte ser starka skäl att samverka med förskolan om lärande. Också här skulle en 
generalisering till ytterligare en tematisk nivå innebära att denna information inte lyfts fram på ett sätt 
som motsvarar respondenternas upplevelser. Med andra ord ger dessa teman utan en ytterligare 
generalisering en bättre uppfattning om vad som är särdragen i samverkan i övergångar för barn med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Tidsaspekten ur ett analytiskt perspektiv 

Det empiriska materialet har även analyserats utifrån ett tidsperspektiv, vilket motiverats både av det 
fenomenologiska perspektivet samt en av studiens frågeställningar om hur respondenternas 
upplevelser av samverkan förändras under tiden som övergångsprocessen pågår. Ur ett 
fenomenologiskt perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till tidsperspektivet under analysen, eftersom 
meningsskapandet är en kontinuerligt pågående process (Smith et al., 2009). Med andra ord kan 
individers meningsskapande ses som kumulativt, och upplevelser från olika tidpunkter kan därmed 
bidra till en djupare förståelse av denna process. Frågeställningen om upplevelsernas förändring under 
tidens gång har inneburit att materialet analyserats och jämförts utifrån respektive tidpunkt, såväl 
sammantaget som på grupp- respektive individnivå16. På grund av detta fanns tidigt under analysen ett 
särskilt fokus på denna tidsmässiga aspekt, och några gånger gjordes försök att lyfta fram denna 
tematiskt på olika sätt. Till exempel övervägdes en tredelad redovisning av materialet utifrån 
intervjuernas tidsmässiga placering före, under och efter övergången. Möjligheterna att uttrycka 
tidsaspekten som ett självständigt tema eller ett mer betonat inslag i andra teman övervägdes också. 
Det huvudsakliga skälet till att överge dessa idéer var att tidsaspekten slutligen bedömdes vara 
underordnad andra aspekter i förhållande till essensen i det studerade fenomenet samverkan. Dock var 
det en aspekt som var betydelsefull för respondenternas meningsskapande eftersom deras 
förhållningssätt och relation till samverkan förändrades under processens gång, vilket också redovisas 
i resultatavsnittet. Framför allt påverkades vårdnadshavarnas upplevelser av samverkan i hög grad av 
till exempel tillgången till information samt oro inför övergångsprocessen vilka båda förändrades 
under processens gång. Dock framstår kunskaps- och informationsbristen vara mer framträdande i 
dessa upplevelser än själva tidsaspekten i sig vilket motiverat att lyfta fram kunskaps- och 
informationsbristen snarare än tidsaspekten i analysen. Ett annat tema med tydlig koppling till en 
tidsaspekt är svårigheter kring kommunikation efter skolstart - ett hinder för samverkan. Detta tema 
sammanfattar upplevelser av hinder för samverkan som uppstod först efter skolstart, vilket gör 
tidpunkten meningsfull för dessa upplevelser. Däremot är det inte tidsaspekten i sig som 
respondenterna har upplevt. Tidsperspektivet har sammantaget möjliggjort en fördjupad och mer 
nyanserad beskrivning av respondenternas meningsskapande under övergångsprocessen och 
samverkans essens. Slutligen ska även nämnas en viktig reflektion i förhållande till meningsfullheten 
att binda sig alltför mycket vid intervjutillfällena som representativa för de individuella 
övergångsprocessernas före, under och efter. Intervjutillfällena har ett tydligt förhållande till yttre och 
objektiva tidpunkter som till exempel terminsstart, vilket inte nödvändigtvis motsvarar förhållandena i 
de enskilda övergångarna. Av respondenternas berättelser framgår att övergångsprocesserna och 
därmed även samverkan kännetecknats av en hög grad av individuella och unika aspekter. Utifrån 
respondenternas perspektiv framstår till exempel inte övergångsprocessen lika definitivt avslutad som 
användandet av begreppet efter skulle antyda. För att inte ge en felaktig bild av att deras upplevelser 

                                                   
16 Hur tidsaspekten har beaktats under analysprocessen har tidigare beskrivits i avsnittet Analysprocess, 

s. 20 
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och meningsskapande alltför mycket styrs av objektiva eller rent av triviala tidsaspekter bör alltså en 
viss försiktighet iakttas kring begrepp som före, under och efter. 

Samverkan som fenomen 

Det framgår av analysen att fenomenet uttryckts av ett spektrum av individuella upplevelser, och att 
själva processerna för meningsskapande därmed varierat mycket mellan de enskilda respondenterna. 
Det är därför viktigt att påpeka att de teman som utgör ett essensen av ett fenomen enligt interpretativ 
fenomenologisk analys också behöver tolkas av läsaren för att bli meningsfulla. Ett annat sätt att 
uttrycka detta är att temat inte enbart utgörs av rubriken som sammanfattar det utan även den 
analytiska redogörelse som fördjupar och exemplifierar meningsskapandet inom det (Smith et al., 
2009). Det empiriska materialet i föreliggande studie visar att meningsskapandet i förhållande till 
samverkan måste ses som unika processer med många dimensioner. I analysen redogörs till exempel 
för hur pedagogiska, sociala, organisatoriska och existentiella aspekter haft betydelse för 
respondenternas upplevelser av samverkan. Den bild av sammanhanget och indirekt av 
övergångsprocesserna som framträder i respondenternas berättelser stöder beskrivningar i litteraturen 
av övergångar för barn med intellektuell funktionsnedsättning som komplexa processer (Lillvist & 
Wilder, 2017a). Det ska dock förtydligas att redogörelsen av detta sammanhang inte ska ses 
deskriptivt, utan som ett stöd för att bättre förstå respondenternas meningsskapande utifrån den 
situation de befunnit sig i. Samverkan som företeelse kan förstås och studeras och beskrivas objektivt. 
Samverkan som fenomen existerar dock i ett förhållande mellan denna företeelse och någon som 
upplever den och skapar mening utifrån upplevelserna. 

Resultatdiskussion  
Enligt Wilder och Lillvists (accepted) modell om lärandevägar utgör samverkan tillsammans med 
lärande, kontinuitet samt förändring de fyra aspekter som styr och formar barnets lärandeväg vid varje 
tidpunkt under barnets utveckling. Eftersom den inbördes dynamiken mellan dessa aspekter är 
avgörande måste samverkan förstås utifrån hur de tre övriga beaktas och kommer till uttryck i den. 
Resultatet av analysen i föreliggande studie visar också att samtliga tre framträder bland de teman som 
beskriver respondenternas upplevelser av samverkan. Man kan alltså se dynamiken som de fyra 
aspekterna har i övergångsprocesser. Lärandet uttrycks vara en lågt prioriterad fråga när det gäller 
samverkan under övergången, men däremot ett bakomliggande motiv och något som vårdnadshavarna 
och lärarna vill utveckla samarbetet kring i framtiden. Det är intressant att reflektera över motivet 
bakom lärandets undanskymda roll i samverkan under övergångsprocessen, och några ledtrådar finns i 
respondenternas upplevelser av prioriteringar som gjorts. Här framstår barnets trygghet och allmänna 
välbefinnande som det primära målet under övergången, och något som måste uppnås innan 
samverkan kring lärande kan bli aktuellt. Bulkeley och Fabian (2006) har också visat att barnets 
välbefinnande har en stor betydelse för fortsatt lärande. Respondenternas resonemang att barnet måste 
få landa först kan jämföras med barnets känsla av tillhörighet som Dockett och Perry (2004a) har 
föreslagit som en markör för övergångens avslut. Respondenterna uttrycker med andra ord att 
samverkan om lärande i större utsträckning inte varit möjlig förrän övergången avslutats. Ytterligare 
en faktor av betydelse kan vara den brist på kunskap och information om skolans verksamhet och 
arbetssätt, som uttrycks av vårdnadshavarna och förskolepersonalen. I vissa fall verkar praktiska och 
organisatoriska skäl också ha försvårat möjligheterna att samverka kring lärandet före skolstarten, till 
exempel att klassindelning och lärarbemanningen inte var klar på skolan. Tidsbristen som enligt 
respondenterna varit ett hinder för samverkan kan av naturliga skäl haft betydelse för frågan om 
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lärande, även om denna inte framstår som den huvudsakliga anledningen till att man har prioriterat 
som man gjort. Det framgår dock av vårdnadshavarnas och skolpersonalens berättelser att en framtida 
samverkan kring lärande oftast funnits som en uttalad tanke under övergången samt att samverkan i 
några fall inleddes relativt snabbt efter skolstarten. En viss översiktlig information om barnets 
förutsättningar för lärande verkar också efterfrågas av och kommuniceras till skolan under 
övergången. Detta antyder att samverkan kring lärande hade kunnat vara mer omfattande under själva 
övergången om ingen tidsbrist funnits, åtminstone vad gäller planering och informationsutbyte mellan 
parterna. 

Enligt Lillvist och Wilder (2017b) är förskolans kunskap om ett barns lärande och potential för vidare 
lärande viktig information som måste tas tillvara i övergången till ett nytt sammanhang. Att 
förskolepersonalen i stor utsträckning inte varit delaktiga som en samverkanspart i frågan om lärande 
är anmärkningsvärt. Även här uttrycker respondenterna ett komplex av faktorer som förklaringen. Sett 
till förskolepersonalen själva så kan deras roll utifrån det upplevda egna verksamhetsansvaret under 
övergången vara en förklaring. Om de upplever att förskolan inte har något ledande ansvar för 
övergångsprocessen i sin helhet så kan det vara naturligt att de inte heller upplever något större ansvar 
för att samverka om barnets lärande. Men det finns också tecken på att information från förskolan om 
barnets lärande helt enkelt inte efterfrågas av vare sig vårdnadshavare eller skolpersonal. Motiveringen 
verkar främst vara en syn på grundläggande skillnader mellan förskola och skolas organisation vilken 
delas av vårdnadshavarna och skolpersonalen samt i viss utsträckning även förskolepersonalen. Denna 
syn kan sammanfattas som att förskolans inriktning mot lek och omsorg gör att man inte förväntar sig 
några kunskaper från deras sida vad gäller lärande och utveckling, i synnerhet inte när det gäller barn 
med intellektuell funktionsnedsättning som i högre grad anses vara i behov av specialpedagogisk 
kompetens. Löfgren (2017) har också lyft fram lärares och förskolepedagogers uppfattningar om 
grundläggande skillnader i hur lärande bedrivs inom respektive verksamhet, vilket till stor del 
motsvarar vad respondenterna uttryckt i föreliggande studie. Lärarna och förskolepedagogerna i 
Löfgrens (2017) studie beskriver lärandet i förskolan som styrt av och fokuserat kring barnens lek, 
medan lärandet i skolan styrs av läraren baserat på lärandemål. Det är också intressant att notera hur 
några av lärarna i föreliggande studie förklarade hur de ibland bedömde förskolans arbetssätt som 
hindrande för barnets utveckling. Även om lärarna i de fallen uttryckte förståelse för att förskolans 
arbetssätt var motiverade av praktiska skäl så skulle sådana uppfattningar och situationer kunna 
förstärka en tendens att inte efterfråga kunskap från förskolan. Intressant är även att vissa lärare 
uttryckte att förhandsinformation om barnet kunde få negativa effekter på grund av risken att fastna i 
förutfattade meningar om till exempel diagnoser. Också denna något paradoxala syn på information 
har påvisats tidigare av Alatalo (2016) som redovisar hur vissa förskoleklasslärare uttryckt att de vill 
ha så lite förhandsinformation som möjligt om barn just på grund av risken för förutfattade meningar 
eller felaktiga förväntningar.  

Ytterligare en aspekt i frågan om informationsutbyte mellan förskola och skola är respondenternas 
förhållande till de obligatoriska utredningarna och de pedagogiska bedömningarna som gjordes inför 
antagningen till grundsärskolan. Resultatet i den här studien visade att parterna ofta saknade kunskap 
om hur eller om dessa skulle användas förutom för antagningsprocessen, och flera av respondenterna 
uttryckte att det var rena formaliteter. Med tanke på värdet av informationen som dessa utredningar 
innehåller för samverkan mellan verksamheterna så kunde möjligen utredningarna samt processen 
kring dem förväntas ha större betydelse under övergångsprocessen, vilket inte visar sig vara fallet 
enligt respondenterna. Skolans svaga intresse av information från förskolan skulle också kunna 
förklara att utredningarna inte är mer efterfrågade som kunskapskällor. I förhållande till regelverkets 
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krav på informationsutbyte framstår det som anmärkningsvärt att man ser så litet värde i dokument 
som kan antas innehålla mycket information som anknyter till regelverkets syften med samverkan. 
Respondenternas förhållningssätt till utredningarna antyder även att det finns en risk att åtgärder som 
är krav i regelverket utförs för formalitets skull utifrån en ytlig eller mekanisk tolkning av reglerna. 
Det ska dock förtydligas att många respondenter påpekar att informationen i utredningarna inte är 
oviktig, men att den skriftliga formen kan öka risken för missförstånd och gör det svårt att uttrycka 
barnets egenskaper och personlighet på ett tillfredställande sätt. Att personliga möten anses vara så 
viktiga kan därför också vara en anledning till att utredningarna inte är i fokus under 
informationsutbyten. 

Resultatet av studien visar även att aspekterna kontinuitet och förändring snarare antyddes indirekt av 
respondenterna än att de på ett fördjupat sätt resonerade kring begreppen i sig, vilket antyder att det 
inte heller gjorts uttalade reflektioner kring dem under samverkan. Att aspekterna kontinuitet och 
förändring så att säga var inbyggda i nyckelpersonernas resonemang och synsätt snarare än uttalade i 
sig kan jämföras med hur Hogsnes & Moser (2014) identifierade kontinuitetsaspekten som ett motiv 
och hänsyn i olika övergångsaktiviteter.  

En intressant fråga är hur samverkan hade upplevts om vissa hinder och svårigheter som 
respondenterna nämnde inte hade funnits i samma utsträckning. Enligt respondenterna hade parterna 
till exempel velat ha mer tid för att kunna samverka i större omfattning. Även om tidsbristen i 
samverkan möjligen är svår att åtgärda på grund av organisatoriska och praktiska skäl, så framstår det 
som viktigt att utnyttja tiden som finns på ett mer optimalt sätt. Med tanke på särskilt 
vårdnadshavarnas och förskolepersonalens stora behov av att informera sig kring olika frågor under 
övergången vore det till exempel naturligt att göra så mycket information som möjligt tillgänglig i 
förväg. Även oklarheter i övergångsprocessen skulle eventuellt kunna undvikas genom att parterna 
tydliggör sina förväntningar på varandra och deras respektive delaktighet tidigt i processen, i likhet 
med vad Denkyirah och Agbeke (2010) har kommit fram till i sin forskning. Ytterligare en fråga som 
aktualiseras när det gäller barn med intellektuell funktionsnedsättning och deras behov av mer 
omfattande pedagogiska åtgärder under övergången är huruvida antagningsprocessen till 
grundsärskolan försvårar eller försenar arbetet för att tillgodose dessa behov. Om den formella 
antagningen är en förutsättning för aktiv samverkan så uppstår frågan om denna process skulle kunna 
påbörjas tidigare.  

Ytterligare frågor om samverkan i förhållande till regelverket aktualiseras av den förändrade 
skolplikten som börjar gälla från och med höstterminen 2018. Enligt den nya lagtexten ska skolplikten 
som huvudregel börja fullgöras i förskoleklass det år barnet fyller sex år. Ett av motiven som anges i 
regeringens proposition är att detta kommer leda till ökad likvärdighet. Om särskilda skäl finns kan 
dock ett barn beviljas uppskjuten skolplikt i ett år och i stället erbjudas förskola. Vårdnadshavarna kan 
dock i detta fall välja att låta barnet fullgöra sin skolplikt vid grundsärskola redan vid sex års ålder, 
förutsatt att det är utrett att barnet ska tas emot i grundsärskolan (Prop. 2017/18:9). Vad lagändringen 
kommer leda till är svårt att veta. Som framgår av analysen i föreliggande studie så tillämpas redan en 
viss flexibilitet vid antagningen till grundsärskolan, och i praktiken är det möjligt åtminstone för vissa 
barn att börja i grundsärskolan ett år tidigare i ett slags inofficiell förskoleklass. Formaliseringen av 
denna praktik i lagstiftningen kan möjligen leda till att möjligheten blir mer allmänt tillgänglig och 
tydliggörs, vilket skulle underlätta för vårdnadshavare att tidigt fatta beslut om sitt barns skolgång. För 
barn med intellektuell funktionsnedsättning är tidigt specialpedagogiskt stöd viktigt och de nya 
reglerna kan också motverka situationer där vissa barn går kvar i förskolan trots att skolan kanske 
skulle erbjuda en mer utvecklande miljö för dem.  
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I likhet med vad tidigare forskning av McIntyre et al. (2010) och Minnes (2003) har visat, så visar 
resultatet i föreliggande studie att övergången från förskola till skola kan innebära stora förändringar 
och påfrestningar för barnens familjer. Det är viktigt att uppmärksamma hur vårdnadshavarna i den 
här studien beskriver två huvudsakliga omständigheter som orsakar upplevelser av stress och oro 
under övergångsprocessen. Det ena är de praktiska problemen som processen medför genom till 
exempel utredningar eller sökandet efter information och kontakter med olika verksamheter. Det andra 
är att processen tenderar att förstärka vårdnadshavarnas tankar och funderingar om mer existentiella 
frågor om barnets framtida liv och utveckling, och hur övergången är en del i ett större livsavgörande 
sammanhang för barnet. För att vårdnadshavarna ska kunna samverka under sådana omständigheter är 
det viktigt att ta hänsyn till att påfrestningarna för dem kan vara stora samt att processen kan vara 
mycket känslosam för dem. Vårdnadshavarnas upplevelser av övergången utifrån de utmaningar som 
förändringarna inneburit följer också väl Griebel och Niesels (2009) beskrivning av hur övergångar 
medför förändringar på individuell, relationell och kontextuell nivå, samt hur inte bara barnet utan 
även föräldrarna måste ha strategier för att anpassa sig till den nya situationen. Vårdnadshavarna 
berättar hur både de själva och barnet bearbetat förväntningar och oro, förlorade och nya kontakter 
med personer nära barnet samt hur de behövt anpassa sig till nya dagliga rutiner och miljöer. De delar 
även Griebel och Niesels (2009) uppfattning att yrkesverksamma som är inblandade i 
övergångsprocessen måste ha en förståelse för hur förändringarna påverkar barnet och familjen, och 
denna förståelse uttrycktes i förskolepersonalens och skolpersonalens berättelser. Precis som Griebel 
och Niesel (2009) lyfter vårdnadshavarna fram samverkan som ett stöd för att klara dessa utmaningar, 
till exempel genom en ökad delaktighet under övergångsprocessen från förskolepersonal som haft 
starka band till barnet eller genom att informera sig om och söka trygghet i skolpersonalens 
kompetens. Vårdnadshavarna beskrev också efter skolstarten hur övergången haft betydelse för deras 
egen och barnets identitetsutveckling efter att utmaningarna avklarats, till exempel genom hur barnets 
självkänsla stärkts eller hur de själva blivit mer säkra i sin föräldraroll. 

Av studien framgår att samverkan och övergångsprocesserna i sin helhet sker på olika sätt och med 
stor variation avseende omfattning, praktik och delaktighet. Detta antyder att läroplanernas krav på 
samverkan mellan de berörda verksamheterna tolkas mycket flexibelt. I Skolverkets riktlinjer står att 
samverkan bland annat syftar till att ”skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande”, samt att lärare ska ” ta tillvara möjligheter till kontinuerligt samarbete om 
undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet” (Skolverket, 2017d). Samverkan enligt 
respondenternas upplevelser visar inte entydigt att arbetet under övergångar har bedrivits utifrån dessa 
riktlinjer. Det ska även påpekas att flera av respondenterna uttrycker åsikter och erfarenheter som till 
och med motsäger den vilja som riktlinjerna antyder. Föreliggande studie antyder även att de 
yrkesverksamma vid förskolan och i den mottagande skolan i stor utsträckning arbetar utifrån sina 
personliga erfarenheter och kunskaper. Även om dessa naturligtvis är väldigt viktiga tillgångar i 
arbetet så kan det möjligen leda till ett visst revirtänkande och ovilja att ta in nya idéer eller förändra 
sitt arbetssätt. För att anknyta till metaforen om gränser (Peters & Sandberg, 2017) skulle detta i så fall 
leda till att barriärerna mellan verksamheterna snarare förstärks än öppnas, vilket skulle försämra 
möjligheterna till samverkan. 
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Metoddiskussion: trovärdighet och tillförlitlighet   
Det ursprungliga datamaterialet innehöll intervjuer som har genomförts i ett övergripande projekt som 
förutom samverkan studerat andra frågor som till exempel övergångarna i sig samt lärande under 
övergångar för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Eftersom intervjuerna även rörde dessa 
frågor har möjligheterna att få mer fördjupad information om enbart samverkan varit begränsad och 
respondenternas svar på specifika frågor om samverkan var ibland relativt deskriptiva. Detta kan ha 
tenderat att också göra delar av analysen mer deskriptiv än vad som är önskvärt för en fenomenologisk 
studie som studerar människors meningsskapande i förhållande till händelser snarare än händelserna i 
sig. Det ska dock påpekas att tillgången till deskriptiv information och respondenternas berättelser om 
andra frågor än samverkan har tydliggjort sammanhanget och kan därmed ha berikat tolkningen av 
vissa aspekter. En annan aspekt som kan ha påverkat studiens pålitlighet är att antalet intervjuer var 
betydligt större än vad som vanligtvis rekommenderas vid användning av IPA (Smith et al., 2009). 
Detta ökade komplexiteten och försvårade den förtrogenhet med materialet och inlevelse som metoden 
förutsätter samt kan ha inneburit en risk för en mer ytlig och deskriptiv tolkning. Denna aspekt 
övervägdes dock innan arbetet påbörjades, och kunde kompenseras genom att den beaktades 
kontinuerligt samt att det lades extra tid under analysen på upprepade läsningar för att möjliggöra 
fördjupade tolkningar av materialet i sin helhet. 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas i förhållande till resultatet är att i föreliggande studie har 
respondenterna upplevt övergångarna som relativt framgångsrika, åtminstone sett till hur de uttrycker 
att de varit nöjda med utfallet för barnen. De kvalitativa aspekterna i fenomenet samverkan som har 
identifieras i den här studien gäller dock för de beskrivna fallen och sammanhangen. Av 
respondenternas berättelser framgick att deltagande familjerna representerar ett urval med relativt hög 
utbildningsnivå och goda socioekonomiska förhållanden. Deras berättelser visade på ett stort 
engagemang kring barnets skolsituation, vilket är en bild som stärks av det självvalda deltagandet i 
studien. Det är därför tänkbart att det finns förhållanden där upplevelserna av samverkan skiljer sig 
från föreliggande studie, till exempel där man av någon anledning inte varit nöjd med utfallet eller 
vårdnadshavarna av olika skäl inte engagerat sig i lika hög grad. Det ska dock påpekas att en 
generaliserbarhet av upplevelser i sig inte kan förväntas i en interpretativ fenomenologisk analys 
(Smith et al., 2009). Ur studiens fenomenologiska perspektiv är samverkan ett objekt, och har därmed 
en existens utanför den upplevda världen. Den enda bild vi kan skapa av objektet utgörs av 
meningsskapandet hos de subjekt som upplever objektet som fenomen. Upplevelserna och 
meningsskapandet är med andra ord subjektiva, men de står ur ett fenomenologiskt perspektiv i 
förhållande till samma objekt. Eftersom objektet är detsamma kan den fenomenologiska kunskapen 
om det från varje subjekt generaliseras till egenskaper hos objektet självt. Upplevelser och 
meningsskapande är däremot unika för varje subjekt, och någon generalisering mellan subjekten är 
inte möjlig (Smith et al., 2009). I föreliggande studie kan man till exempel dra slutsatsen att 
samverkan har olika former och uttryck, och att samverkan alltså har som egenskap att den kan 
påverkas av exempelvis attityder eller lokala rutiner och regler. Man kan inte säga något om vilka de 
samtliga formerna och uttrycken för objektet samverkan är. Men man kan säga att essensen av objektet 
samverkan i vår tid är att det innebär möten mellan olika kunskaper, erfarenheter och verksamheter. 
Det innebär en fördelning av ansvar och roller, och denna fördelning kan vara ojämlik. Samverkan 
följer en relativt fast övergripande struktur med en planerande och förberedande fas, följt av väntan på 
inskolning och till slut själva skolstarten. Men samverkan har också den egenskapen att den kan 
genomföras på en mängd olika sätt i praktiken, under påverkan av lokala rutiner och de inblandades 
viljor och attityder. Samverkan påverkas också av parternas tankar om kontinuitet och förändring. I 
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samverkan fokuseras på olika frågor som till exempel barnets trygghet och lärande, men dessa 
prioriteras och behandlas olika antingen på grund av tidsbrist eller för att frågorna i sig måste lösas i 
en viss ordning. Inom samverkan behandlas även formella processer i form av utredningar och 
bedömningar, men dessa har inte alltid någon framträdande roll. Slutligen har objektet samverkan 
egenskapen att det kan påverkas av hindersfaktorer som tidsbrist samt praktiska 
kommunikationssvårigheter efter skolstarten, och samverkan sker därmed inte alltid på det sätt som 
parterna önskar. 

 

Forskningsetiska aspekter  
Den här studien ingår i ett forskningsprojekt som har godkänts av, etikprövningsnämnden i Uppsala 
(Dnr:2013/512). I stora drag innebär detta en bedömning om att projektets syfte och planerade 
genomförande följer de etiska riktlinjer som är reglerade i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär bland annat en noggrann avvägning 
och bedömning av vilken samhällsnytta som forskningsprojektet kan bidra med utan att inskränka den 
berörda gruppens och deltagarnas integritet, samt en försäkran att inblandade forskare förhåller sig till 
samtliga etiska riktlinjer under genomförandet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vid genomförandet har samtliga respondenter deltagit i studien med informerat samtycke. Detta 
innebär att de har informerats om studiens syfte och genomförande samt för vilka forskningsändamål 
intervjumaterialet ska användas till. Respondenterna har informerats att deltagandet i studien är 
frivilligt samt att de hade möjlighet att när som helst avbryta deltagandet om så önskades. Eftersom 
flera av respondenterna intervjuades vid upprepade tillfällen så har deltagarnas medgivande inhämtats 
på nytt vid inledning av varje intervjutillfälle. Respondenterna har också erbjudits möjlighet att 
granska transkriberingar av de egna intervjuerna. För att skydda deltagarnas identitet har samtliga 
namn på personer, platser och verksamheter avidentifierats. Under arbetet med föreliggande studie har 
etiska aspekter beaktats kontinuerligt, och under analysarbetet och rapportskrivningen har avvägningar 
gjorts för att ge en rättvisande bild av deltagarnas upplevelser samtidigt som hänsyn tagits till deras 
integritet. Till exempel har citat som har bedömts innehålla alltför specifik information om personer 
eller sammanhang som exempelvis vissa särskilda anpassningar eller händelser uteslutits ur 
redovisningen, och andra representativa citat har använts i stället. 

 

Förslag till fortsatt forskning  
Som framgår av resultatdiskussionen så finns det goda möjligheter att bygga vidare på kunskapen om 
samverkan i pedagogiska övergångar med fortsatt forskning. Den stora variationen i 
samverkansprocesserna som framträder av resultatet visar att en mer omfattande forskning skulle 
kunna ge en tydligare bild av samverkan vid övergångar ur ett nationellt perspektiv. Exempelvis skulle 
verksamheter där övergångar och samverkan genomförs med högre grad av systematik kunna 
identifieras genom enkätstudier, för att sedan vidare studera vilken roll samverkan har i sådana fall. 
Det skulle också vara önskvärt med motsvarande studier med ett bredare urval av deltagare, som till 
exempel föräldrar med olika utbildningsbakgrund, eller föräldrar som av olika anledningar inte har 
goda förutsättningar eller motivation att samverka. Ett sådant urval skulle ge en bredare kvalitativ 
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representativitet i data, det vill säga inkludera fler aspekter som skulle täcka begreppet samverkan och 
samverkans betydelse för utfallet för barnet.  Det skulle även vara av intresse att identifiera och 
undersöka fall som uppfattats som mer problematiska eller inte lika framgångsrika, för att se vilken 
betydelse samverkan haft i sådana fall. Studier av den typen kan dock vara svåra att genomföra, 
eftersom det kan vara metodologisk svårt att identifiera sådana fall. Det vore även intressant att 
studera samverkan i ett längre perspektiv i samband med övergångar för barn med intellektuell 
funktionsnedsättning. Som föreliggande studie visar så förekommer det att samverkan kring lärande 
skjuts upp till efter övergången. Det skulle därför vara värdefullt att utreda om, hur och när denna 
samverkan återupptas.  

Ytterligare studier som borde övervägas inom ämnet i framtiden är interventionsstudier. Inom en 
interventionsstudie skulle några av de hinder för samverkan som respondenterna nämner i 
föreliggande studie kunna minimeras. Till exempel skulle processen kunna genomföras mer 
systematiskt och med högre grad av samordning genom forskarnas deltagande under processen, och 
olika åtgärder kunde vidtas för att kompensera för bristen på kunskap och information.  Deltagarnas 
skattning av olika stödjande och hindrande faktorer skulle kunna mätas genom enkäter före, under och 
efter processen. Även relevanta individuella faktorer hos deltagarna skulle kunna skattas, som 
exempelvis förväntningar, prioriteringar och erfarenhet. Intervjuer med deltagarna före och efter 
processen skulle kunna komplettera kvantitativ data med nyanserade upplevelser och reflektioner. I 
den mån det skulle vara möjligt med tanke på den etiska problematiken kring att inte erbjuda stöd till 
kontrollgrupper, vore det önskvärt att jämföra med övergångar där ingen intervention sker. En 
fördjupad och praktiknära kunskap om samverkan under övergångar kan även uppnås via 
aktionsforskning.  Enligt Bryman (2002) innebär denna metod en stor medverkan från deltagare under 
hela forskningsprocessen, från problemformulering till planering och genomförande fram till att nya 
metoder i sammanhanget kan utvecklas. Förmodligen skulle denna ansats i förhållande till samverkan 
ha liknande inslag av samordnande och informerande åtgärder enligt ovan beskrivna 
interventionsstudie. Löpande och avslutande utvärderingar av processen skulle förutom vad som 
utarbetas i samråd med deltagarna också kunna göras utifrån de mål som uttrycks i regelverket. 
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Bilaga 1. Temastruktur och kodningsexempel 

 
Exempelcitat Nyckelord/beskrivning Temaområde Kod Tema 
”Hon såg ju det så pass tydligt med sin erfarenhet 
redan då att det klart att den här killen har ADHD, 
men vi hade inte fått diagnosen. Så jag tror att dom 
har jobbat liksom efter det redan alltså från början, 
och även jamen autistiska drag och så där också. För 
dom har det varit så pass tydligt, med den 
kompetensen och erfarenheten dom har.” (VH3) 

Upplevelser av egna och andras 
erfarenhet och kompetens av 
betydelse för samverkan. 

Erfarenhet och 
kompetens 

1.1.1 1. Ett möte mellan olika 
kompetenser och erfarenheter 

”Hade vi inte haft en bra kontakt på Habiliteringen så 
hade man varit fullständigt rudis. […]Det är ju 
liksom jäkligt svårt alltså om det inte finns någon 
process som ser likadan ut egentligen någonstans 
utan, som försvårar då för oss föräldrar att vi vet inte, 
för vi vet inte hur vi ska göra. Har vi tur att få reda 
och få hjälp, så vet vi inte om det är rätt hjälp förrän 
efteråt.” (VG1) 

Upplevelser av egen och andras 
kunskap om själva 
övergångsprocessen. 

Kunskap om 
processen 

1.1.2 

”[…] dom har erfarenhet och resurser, så det 
känns ju jätteskönt om man jämför då med dagis 
idag. För där, dom har ju inga erfarenheter, dom 
har ju ingen utbildning i det liksom, i vilken 
diagnos det än är, så har dom ju inte det. […] Så det 
känns ju jätteskönt. Att. Så det känns ju som om han 
kommer att utvecklas på ett helt annat sätt.” (VG1) 

Upplevelser av 
verksamhetsskillnader mellan 
förskola och skola av betydelse 
för samverkan. 

Skilda verksamheter 1.1.3 

     
”Det tycker jag ligger lite på föräldrarnas ansvar 
också att berätta om den medicinska bakgrunden 
och sådana där saker som finns till grund för det. 
Det tycker jag föräldrarna ska informera om. ”(PE1) 

Upplevelser av vem som 
ansvarat eller borde ha ansvarat 
för vad i samverkan. 

Ansvar 1.2.1 2. Ojämlikhet i ansvar, roller 
och delaktighet 

”om han haft en resurs så hade säkert rektorn varit 
mera involverad, eftersom då är pengar 
involverade” (VF1) 

Upplevelser av parternas och 
andras roller i samverkan och 
övergångsprocessen. 

Roller 1.2.2 

”Dom var ju egentligen inte mycket med liksom, i 
processen. Dom hade ju. Det var ju ett avslut för 
dom, men för oss var det liksom, skulle vi vidare. 
Men dom är ju inte med i den.”(VF2) 

Upplevelser av parternas och 
andras delaktighet i samverkan 
och övergångsprocessen. 

Delaktighet 1.2.3 

”Första kontakten var ju att dom ringde och 
berättade lite att, ja först att vi vill komma på besök, 

Upplevelser av parternas och 
andras initiativtagande i 

Initiativtagande 1.2.4 
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och när dom kom på besök sen så berättade dom 
vilka datum och tider och så där.” (PH1) 

samverkan och 
övergångsprocessen. 

     
”då hade vi möten med skolan och var där och 
tittade på klassrummet och så. Och efter det så 
bokade vi in några möten då vi skulle stämma av 
hur det skulle läggas upp, och sen gjorde vi en hel 
planering tillsammans med den läraren som kommer 
att ha honom.” (VD1) 

Upplevelser av praktiska 
arbetssätt som förekommit i 
samverkan. 

Praktiska arbetssätt i 
övergången 

1.4.1 3. Likartad övergripande 
struktur men flexibilitet i 
arbetssätt 

”sen har vi ju [SKOLWEBB] nu. […] Ja, och 
veckobrevet kommer dit och så nu under 
sommaren kan ju dom skriva på någon allmän 
sida där till varandra också. Så att dom kan hålla 
kontakten så.” (PB3) 

Upplevelser av 
kommunikationssätt som 
använts i samverkan.  

Sätt att kommunicera 
under övergången 

3.1 

”Det finns nog gamla centrala dokument på det här, 
men vi har ju jobbat. I och med att vi jobbar så 
individuellt kring det så att då är ju målet att göra en 
bra inskolning, så att säga. Eller en bra övergång.” 
(PF2) 

Upplevelser av övergripande 
strategier eller principer som 
styrt samverkan.  

Övergripande 
strategier i 
övergången 

1.4.2 

”vi drog ju inte igång på en gång utan vi var ju 
tvungen att avvakta och se, för att […] det började 
ju inte förrän på våren vi kunde besöka skola och 
få antagning till [skolan] och alla de här bitarna, och 
prata med rektorn. Så därför blev ju allting på 
slutet av våren” (VF1) 

Upplevelser av att 
övergångsprocessens tidsplan 
samt att processen haft tydliga 
faser som förberedelser och 
inskolning. 

Struktur 1.3 

     
”[…] samtidigt så anledningen till att papperen 
måste skrivas det är ju någon form av 
beslutsprocess men den har ju redan gått så långt så 
dom är överspelade. […] Ur den aspekten känns 
det töntigt men sen är det jättebra att få ner det 
här på papper ändå, så därför önskar man ju inte 
det ogjort […]” (VG1) 

Upplevelser av nyttan och 
meningsfullheten i samverkan 
av den formella processen i 
form av utredningar och 
bedömningar.  

Utredningar för 
antagning till 
grundsärskola och 
pedagogisk 
bedömning 

2.5 4. Utredningars otydliga roll i 
samverkan 

     
”Har dom staket på skolgården? Är grindarna 
stängda? Kommer taxin? Finns det mikrovågsugn, 
för sådant där om man inte tål det. Alltså den typen 
av sådana här saker va” (VG2) 

Upplevelser av samverkan kring 
barnets grundläggande och 
allmänna trygghet. Barnets 
trygghet som en förutsättning 
för att fokusera på lärande och 
utveckling. Trygghetsskapande 
arbetsmetoder. 

Trygghet 2.1 5. Fokus och prioriteringar: 
från trygghet till lärande 

”hur han fungerar på toaletten och hur man äter 
och sådana saker, det är klart att det också är 
viktigt.” (PH1) 

Upplevelser av samverkan kring 
barnets dagliga omsorg och 
välbefinnande. Omsorg som 
trygghetsskapande. Kläder, 

Omsorg 2.3 
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toalettvanor, matvanor, 
lekvanor, barnets allmänna 
intressen.  

”vi pratade ju kanske om vad vi skulle, jamen 
utifrån [BARNET], utifrån läroplanen och lite vad 
man liksom ska jobba med [BARNET], om det är 
något särskilt konkret mål som man liksom ska 
jobba tillsammans, både skola och hem då för. 
[…] vi kom fram till gemensamt där att just nu så 
kanske det är viktigare att fokusera på andra 
saker, att han hinner landa […] Just nu så är det 
andra saker som kanske är mer primära att få till 
då.” (VH2) 

Upplevelser av samverkan kring 
barnets lärande och utveckling. 
Barnets kommunikation, 
lärande och motoriska 
utveckling. Informationsutbyte 
om lärande. Material och 
metoder för lärande och 
utveckling. 

Lärande och 
utveckling 

2.4 

”skolskjutsen dit strular lite grand eftersom 
kommunen har fattat ett beslut i våras om att man 
numera bara ska få skolskjuts till och från skolan, 
inte till och från fritids […] så där håller vi på och 
strider med kommunen lite grand.” (VH2) 

Vårdnadshavarnas upplevelser 
av skolskjutsfrågan som ett 
oroväckande och störande 
moment i övergångsprocessen. 

Vårdnadshavarnas 
ofrivilliga fokus på 
skolskjuts 

2.6 

     
”i en övergång också är det viktigt att det blir 
ganska lika som han har haft det här. Så tänker 
jag i alla fall i. Och sen får man se, får ju dom se sen 
hur det känns men just att det här praktiska också. 
Att det, det är något som är lika från början där.” 
(PC1) 

Kontinuitet och förändring som 
underliggande aspekter av 
övergången. Att förhålla sig till 
kontinuitet och förändring. 

Kontinuitet och 
förändring 

2.2 6. Diskontinuitet och 
hoppfullhet i 
förändringsskedet 

     
”Sen är det ju det här att man träffas ju inte 
dagligen, och det har ju många av våra föräldrar 
ganska svårt för. Som är vana att hämta och lämna 
till, för dom åker ju skolskjuts va. […] Så träffas man 
ju inte varje dag.” (PF2) 

Vårdnadshavarnas upplevelser 
av förlorad daglig kontakt och 
hur det försvårar samverkan 
efter skolstarten. Samverkan 
mellan vårdnadshavarna och 
skolpersonalen för att försöka 
lösa kommunikationsfrågan i 
praktiken. Problematisering av 
frågan avseende betydelsen av 
daglig kommunikation för 
samverkan i övrigt. 
Fritidspersonalen som 
förmedlare av information. 
Upplevelsen av distans mellan 
vårdnadshavarna och skolan i 
motsats till förskolan. 

Daglig 
kommunikation efter 
skolstarten 

3.2 7. Svårigheter kring 
kommunikation efter skolstart 
- ett hinder för samverkan 

     
”Ibland har det ju varit så att när vi har kommit ut så 
skulle dom, där skulle det också stå att vi har lite tid 

Tidsbrist som ett hinder i 
samverkan. Lärarnas brist på 

Tidsbrist 1.5 8. Tiden som begränsande 
faktor 
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att sitta med dom. Ibland har dom ju inte tid. […] 
Därför att dom har ju fullt upp. Att rektorerna ska 
ge dom här pedagogerna, som har hand om eleven 
som ska till särskolan, tid att sitta med oss. Ibland har 
ju föräldrarna velat att dom skulle kunna följa med 
en gång hit till skolan. Men vissa skolor har sagt att 
det har vi inte tid med. Vi har inte tid att följa 
med eleven.” (PH3) 

tid. Svårigheter att samordna 
arbetet i övergången. 

     
”Och sen blir det en speciell relation. Både till 
föräldrar och till dom här barnen. Man kommer 
nära på ett annat sätt. Känner jag, än vad man gör 
kanske med dom andra barnen som inte är så här 
mycket liksom mycket runt omkring och man 
behöver kanske inte tänka så här mycket liksom runt 
alla barn.” (PC1) 

Personliga relationer, bra och 
dåligt bemötande. Öppenhet.  

Bemötande och 
attityder 

4.1 9. Bemötande och attityder 
som betydelsefulla grunder 
för samverkan 

”Alltså jag är ju inte så insatt så i vad vi ska göra i 
2:an. Så. Så jag vet inte hur, alltså det här med 
svenska och engelskan och sånt […] sen ska vi 
börja läsa historia och forntiden och sådant där 
sen i 3:an. Då kanske vi går lite för långt. Då 
kanske det blir svårt. Och matten där kommer vi att 
få hålla oss kvar liksom. Vi kommer ju att få 
repetera allting igen, som vi har nyss gjort.” (PB3) 

Ett större sammanhang kring 
barnet. Lärandeväg. 

Helhetssyn 4.2 

”många med sådana här diagnoser har ju svårare 
med just att komma till nytt, får litet sociala 
problem och då kanske man behöver åka litet fler 
gånger” (VF1) 

Upplevelser av att barn med 
särskilda behov måste visas 
särskilda hänsyn 

Ett särskilt ansvar för 
barn i behov av 
särskilt stöd 

4.3 
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Bilaga 2. Intervjukort vårdnadshavare, intervjutillfälle 1 

 
Nuläge      Övergång 

• Hur gammal är NN? 
 

• Var går NN nu? förskoleklass?  
 

• Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för NN i skolan 
förskoleklassen?  
 

o Gör de något särskilt för att just han ska kunna vara 
delaktig i gruppen? Resurs egen? Tecken, med alla 
barn? 
 

o Använder de något anpassat material tillsammans med 
NN? Tecken som stöd? 

 
o Hur har förskoleklass gjort för att uppmuntra NN att 

lära sig saker? 
 

o Från ditt perspektiv, hur gör de (lärarna) när NN ska 
lära sig olika saker? 

 
 

• Hur tycker du generellt att NN har det i förskoleklassen? 
 

• Jag har förstått att NN ska börja som individintegrerad i 
grundskolan till hösten, hur kommer det sig? 
 

• Hur tror du att övergången kommer att gå till? 
 
 

• Du berättade om hur NN har det i förskoleklassen nu, 
vilken typ av kunskap har de där som du tror skulle vara 
bra om de också kände till i ettan? 
 

Följdfrågor: finns det någonting om … som man 
behöver tänka på? 

§ Barnets lärande: barnets sätt att lära sig 
§ Daglig omvårdnad 
§ Kommunikation/samspel 
§ Vardagliga fungerande 

 
• Vad tänker du behövs för att NN ska få en mjuk övergång 

mellan dessa verksamheter?  
 

• Vad kan man göra för att NN ska förstå att han ska byta 
skola? Hur kan man förbereda NN?  
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Information      Avslutande del 
• Har ni fått någon information om hur övergången kommer 

att organiseras? 
 

• Från vilket håll har ni fått mest information? 
 

• Vilken information har personalen i förskoleklassen gett till er 
angående övergången för NN? 
 

• Vilken information har grundskolan gett till er angående 
övergången för NN?  
 

• Har ni haft kontakt med någon rektor, om vad i såfall? 
 
 

• Det görs ju utredningar innan NN börjar som 
individintegrerad i grundskolan, hur har det gått med dem? 
 

• Har du varit delaktiga i dem? Vad är din uppfattning om 
dem?  
 

• Hur tror du att de kommer att användas? 
 

Nu har vi kommit till två sista frågor 
 

• Vad tror du blir den största skillnaden mellan att gå 
individintegtrerad jämfört med att gå i förskoleklassen för 
NN? 
 

• Vad är dina förväntningar på övergången för NN? 
 
 

• Finns det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 
Eller något du vill tillägga? 

 
 
Tack för att du ville dela med dig, nu stänger jag av inspelningen.  
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Bilaga 3. Intervjukort förskolelärare eller lärare i förskoleklassen, intervjutillfälle 1 

 
Nuläge      Övergång 
Föräldrarna till NN har valt att jag ska intervjua dig, eftersom du arbetar 
nära NN.  

• Kan du berätta lite om ditt arbete? Anställning, resurs bara 
för NN? 
 

• Hur länge har du arbetat med NN? 
 

• Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för NN i 
förskolan?  
 

o Gör ni något särskilt för att just han ska kunna vara 
delaktig i gruppen? På vilket sätt egen Resurs? Tecken, 
med alla barn? Hur gör man på rasten? 
 

o Använder ni något anpassat material tillsammans med 
NN? Tecken som stöd? 

 
o Hur gör du ni i förskolan för att uppmuntra NN att lära 

sig saker? 
 

 
• Hur tycker du generellt att NN har det i förskolan? 

 

• Nu ska NN börja i grundsärskolan till hösten,  
• Vilka är dina tidigare erfarenheter av en sådan övergång? 
• Kan du berätta om hur NNs övergång kommer att gå till? 

 
 

• Du berättade om hur NN har det i förskolan nu, vad har ni i 
förskolan för kunskap om honom som du tror kan vara bra 
att också de kände till i grundsärskolan? 
 

Följdfrågor: finns det någonting om … som man 
behöver tänka på? 

§ Barnets lärande: barnets sätt att lära sig 
§ Daglig omvårdnad 
§ Kommunikation/samspel 
§ Vardagliga fungerande 

 
• Vad tänker du behövs för att NN ska få en mjuk övergång 

mellan dessa verksamheter?  
 

• Hur gör du för att NN ska förstå att han ska byta skola? 
 

• Hur, tänker du, kan man förbereda NN på övergången? 
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Information      Avslutande del 
• Har du fått någon information om hur övergången kommer 

att organiseras? 
 

• Från vilket håll har du fått mest information? 
• Från hans lärare/rektor? 

 
• Det görs ju utredningar innan NN börjar i grundsärskolan: 

 
• Har du varit delaktiga i dem?  

 
• Den pedagogiska utredningen handlar om barnets lärande, 

vem har gjort den utredningen? 
 

• Har det tagits hänsyn till dina erfarenheter om NNs lärande 
i förskolan i utredningen, enligt dig?  
 

• Hur tror du att utredningarna kommer att användas? 
 
 

 

Nu har vi kommit till två sista frågor 
 

• Vad tror du blir den största skillnaden mellan att gå i 
grundsärskolan jämfört med att gå i förskolan för NN? 
 

• Vad är dina förväntningar på övergången för NN? 
 
 

• Finns det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 
Eller något du vill tillägga? 

 
 
Tack för att du ville dela med dig, nu stänger jag av inspelningen.  
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Bilaga 4. Intervjukort vårdnadshavare, intervjutillfälle 2 

 
Nuläge Övergång              Information 
 
Nu har NN börjat i grundsärskolan. Hur länge har han gått där nu? 
 

• Kan du berätta lite om skolan? 
 

 
• Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för NN?  

 
• Hur gör ni vid hämtning och lämning? 

 
• Hur var det de första dagarna/veckan, såg de annorlunda 

ut? Var de på ett annat sätt? 
Har ni justerat något nu i början för att underlätta för NN? 
 
 
 

• Hur tycker du generellt att det har gått för NN att göra 
denna övergång?  

o Vad är det som gör tror du att det gått bra/sämre bra? 
 

• Hur har det gått för NN att byta skola? Vad märker du hos 
henne/honom? 
 

• Hur tycker du generellt att NN har det i grundsärskolan? 
 

 
• Ur ett föräldraperspektiv, hur har samverkan gått till i 

övergången?  
 

• Vilka aktiviteter har ni föräldrar haft tillsammans med 
grundsärskolan nu i samband med övergången? 

o Föräldramöten? 
o Träffar enskilt med lärare/rektor? 
o För NN?, inskolning 
o Träffar mellan förskola och grundsärskola? Nu sen 

starten 
o Föräldrabesök? 

 
• Vem initierade dessa aktiviteter? 

 
• Har ni haft kontakt med rektorn, om vad i såfall? 

 
 

• Hur ser samverkan ut nu vanligtvis? 
 

• Från vilket håll får ni information om NNs dagar? Hur får 
ni informationen?  
 

• Om vad handlar informationen? 
 

• Vad tänker du om det? (något som saknas?) 
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I grundsärskolan      Avslutande del 
• Hur ser det ut för NN i skolan? hur många är de i hans klass? 

Lärare? 
 

o Gör de något särskilt för att just han ska kunna vara 
delaktig i gruppen? Resurs egen? Tecken, med alla 
barn? 
 

o Använder de något anpassat material tillsammans med 
NN? Tecken som stöd? 

 
o Hur har grundsärskolan gjort för att uppmuntra NN att 

lära sig saker? 
 

o Från ditt perspektiv, hur gör de (lärarna) när NN ska 
lära sig olika saker? 

 
• Kan du se att de anammat något som förskolan har delat 

med sig? 
 

Följdfrågor:  
• Barnets lärande: barnets sätt att lära sig 
§ Daglig omvårdnad 
§ Kommunikation/samspel 
§ Vardagliga fungerande 

 
• Om du skulle tipsa förskola och grundsärskola hur de 

skulle kunna göra övergången bättre/ännu bättre, vad 
skulle du tipsa om då? 
 
 

Nu har vi kommit till några sista frågor 
 

• Vad tycker du är den största skillnaden för NN mellan att 
gå i grundsärskolan jämfört med att gå i förskolan? 
 

• Vad är dina förväntningar på grundsärskolan framåt? 
 
 

• Finns det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 
Eller något du vill tillägga/berätta? 

 
 
Tack för att du ville dela med dig, nu stänger jag av inspelningen.  
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Bilaga 5. Intervjukort, lärare i skolan och grundsärskolan, intervjutillfälle 2 

 
 
Start/Bakgrund 
Föräldrarna till NN har valt att jag ska intervjua dig, eftersom du arbetar nära NN.  
Nu har NN börjat särskolan och gått här i ett par veckor. Du är NNs klasslärare.  

• Hur länge har du arbetat här? 
• Kan du berätta lite om denna skola? 
• Vilka är dina tidigare erfarenheter av att ta emot barn till grundsärskolan? 
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Nuläge Övergång      
Nu har NN börjat särskolan och gått här i ett par veckor. 
 

• Kan du berätta om hur det gick till när han börja 
grundsärskolan? Hur har veckorna sett ut sen ni började? 
 
 

• Hur tycker du generellt att det har gått för NN att göra denna 
övergång?  

 Vad är det som gör tror du att det gått bra/sämre bra? 
 

• Har ni justerat något nu i början för att underlätta för NN? 
 
 

• Hur tycker du generellt att NN har det i grundsärskolan? 
 
 
 I grundsärskolan 
______________________________________________________ 
 
• Hur ser det ut för NN i skolan? hur många barn är det i klassen? 

Lärare? 
 

• Kan du beskriva hur en vanlig dag ser ut för NN?  
 
o Hur var det de första dagarna/veckan, såg de annorlunda ut? 

Var de på ett annat sätt? 
 
o Gör ni något särskilt för att just han ska kunna vara delaktig i 

gruppen? Resurs egen? Placering? Vanor?  

o Använder ni något anpassat material tillsammans med NN?          
Tecken som stöd? 

 
o Hur gör ni för att uppmuntra NN att lära sig saker? 
 
 

• Hur upplever du att NN var förberedd på att börja i särskolan? 
 
 

• Vilken kunskap om NN har ”lämnas över” av förskollärare till er i 
grundsärskolan? 

Följdfrågor:  
• Barnets lärande: barnets sätt att lära sig 

§ Daglig omvårdnad 
§ Kommunikation/samspel 
§ Vardagliga fungerande 

 
 
 

• Det görs ju utredningar innan NN började grundsärskolan, hur 
kommer utredningarna att användas här på särskolan? 

 
• Den pedagogiska utredningen handlar om barnets lärande, på 

vilket sätt används den när NN börjar här? 
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Information i övergång och samverkan            Avslutande del 

• Kan du berätta lite om samverkan mellan förskola och er 
här i NN övergång?  

 
• Hur var den organiserad? 

o Vilka aktiviteter har ni haft i samband med övergången? 
tillsammans med förskolan? 

§ Föräldramöten? 
§ Träffar enskilt? 
§ För NN? 
§ Träffar mellan förskola och grundsärskola? 

 
• Vem initierade dessa aktiviteter? 

 
• Hur ser samverkan ut nu vanligtvis med hemmet? 

 
• Hur får ni informationen om vad NN gör hemma? Från vem får 

ni info? Om vad handlar informationen? 
 
 
 

• Vad tycker du har varit rektorernas roll?  
 
 
 

Nu har vi kommit till några sista frågor 
 

• Vad tror du är den största skillnaden mellan grundsärskola och 
förskolan för NN? 
 

• Om du skulle tipsa förskola och grundsärskola hur de skulle 
kunna underlätta mjuka övergångar för barn, vad skulle du tipsa 
om då? 

 
• Finns det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 

Eller något du vill tillägga/berätta? 
 
 
Tack för att du ville dela med dig, nu stänger jag av inspelningen.  
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Bilaga 6. Intervjukort vårdnadshavare, intervjutillfälle 3 

Nuläge och tankar om övergång                                                        I ettan 
 
Nu har NN gått i Xskolan i ettan sedan i höstas och du och jag pratades vid då 
när han just hade börjat, det är ca 8 månader sedan! 

• Hur är det för NN i skolan? Kan du berätta om hur det har gått 
för NN att börja i ettan?  
 

• Hur har det varit sen ni började? Har det hänt några 
förändringar i er situation, i skolans situation? Hemma, lärarbyte? 
 

• Om du tänker på i höstas, hur var den första tiden, såg den 
annorlunda ut än hur det är nu?  

o Vad är skillnaden? Vad tänker du om det? Har ni justerat 
något för att underlätta för NN? 

 
 

Frågor om övergång 
• När du nu tänker på övergången från förskoleklass till ettan, Hur har 

det gått för NN att byta årskurs, börja skolan? Vad märker du 
hos henne/honom? 
 

• Hur tycker du generellt att det har gått för NN att göra denna 
övergång?  

o Vad är det som gör tror du att det gått bra/sämre bra? Vad 
skulle kunna har gjorts bättre? 
 

 
• Om du skulle tipsa skola hur de skulle kunna göra övergången 

bättre/ännu bättre, vad skulle du tipsa om då? 

 
• Kan du berätta om NNs skoldagar? hur många är de i hans 

klass? Lärare? 
 

o Gör de något särskilt för att just han ska kunna vara 
delaktig i gruppen? Resurs egen? Tecken, med alla 
barn? 

o Använder de något anpassat material tillsammans med 
NN? Tecken som stöd?  

o Hur gör de för att uppmuntra NN att lära sig saker? 
o Från ditt perspektiv, hur gör de (lärarna) när NN ska 

lära sig olika saker? 
o Andra kursplaner än klasskamraterna 

 
• Om du tänker på i höstas, hur var den första tiden, såg den 

annorlunda ut än hur det är nu?  
o Vad är skillnaden? Vad tänker du om det? Har ni 

justerat något för att underlätta för NN? 
(Följdfrågor:  

§ Barnets lärande: barnets sätt att lära sig 
§ Daglig omvårdnad 
§ Kommunikation/samspel 
§ Vardagliga fungerande) 

• Har det skett några förändringar sen vi sågs sist i hur 
lärarna arbetar med NN, lärande? Andra kursplaner än 
klasskamraterna 
 

• Kan du beskriva hur du tror att NN upplever skolan? Känner 
han sig hemma? Som en självklar del i hans liv? 
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Information och samverkan           Avslutande del   

 
• Vilka aktiviteter har ni föräldrar haft tillsammans med skolan nu 

under året? 
o Föräldramöten? 
o Träffar enskilt med lärare/rektor? 
o Utvecklingssamtal? 
o Föräldrabesök? 
o Jul? 

 
• Vem initierade dessa aktiviteter? 

 
 

• Hur ser samverkan ut nu vanligtvis? 
 

• Från vilket håll får ni information om NN dagar? Hur får ni 
informationen?  
 

• Om vad handlar informationen? 
 

• Vad tänker du om det? (något som saknas?) 
 

• Har ni haft kontakt med rektorn, om vad i såfall? 
 

• Har ni kvar någon kontakt med förskoleklass-lärare, på något 
vis?  
 
 
 

 
Tycker du att NN har funnits sig tillrätta? Har han ”landat”? 
 
Tror du han saknar förskoleklass och det han gjorde där? 
 
Vad är det som gör det/Vad är det som gör att han inte känner så? 
 
Hur tycker du att NN har utvecklats det här året? 
 
Nu har vi kommit till några sista frågor 
 
Om du tänker på förra året vid den här tiden och jämför med hur det är 
nu:  

• Vad tycker du är den största skillnaden för NN mellan att 
gå i ettan jämfört med att gå i förskoleklass? 
 

• Vad är dina förväntningar på skolan framåt? 
 
 

• Finns det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 
Eller något du vill tillägga/berätta? 

 
 
Tack för att du ville dela med dig, nu stänger jag av inspelningen.  
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Bilaga 7. Intervjukort lärare i skolan och grundsärskolan, intervjutillfälle 3 

 
Nuläge och tankar om övergång                                                        I ettan 
 
Nu har NN gått i ettan sedan i höstas och du och jag pratades vid då han hade 
börjat, det är ca 8 månader sedan! 

 
• Hur har det varit sen ni började? Har det hänt några 

förändringar i er situation, i skolans situation? Lärarbyte, lokaler? 
 

• Hur är det för NN i skolan? Kan du berätta om hur det har gått 
för NN att börja i ettan (läsa enligt grundsärskolans läroplan)?  
 

• Om du tänker på i höstas, hur var den första tiden, såg den 
annorlunda ut än hur det är nu?  

o Vad är skillnaden? Vad tänker du om det? Har ni justerat 
något för att underlätta för NN? 

 
 

• När du nu tänker på övergången från förskoleklass till ettan, Hur har 
det gått för NN att byta? Vad märker du hos henne/honom? 
 

• Hur tycker du generellt att det har gått för NN att göra denna 
övergång?  

o Vad är det som gör tror du att det gått bra/sämre bra? Vad 
skulle kunna har gjorts bättre? 
 

 
• Om du skulle tipsa andra lärare som ska ta emot barn från 

förskoleklass, hur de skulle kunna göra så att övergången kan 
fungera bra, vad skulle du tipsa om då? 

 
• Kan du berätta om NNs skoldagar? hur många är de i hans 

klass? Lärare? 
 

o Gör ni något särskilt för att just han ska kunna vara 
delaktig i gruppen? Resurs egen? Tecken, med alla barn? 

o Använder ni något anpassat material tillsammans med 
NN? Tecken som stöd?  

o Hur gör ni för att uppmuntra NN att lära sig saker? 
o Från ditt perspektiv, hur gör de (lärarna) när NN ska 

lära sig olika saker? 
 

• Har det skett några förändringar sen vi sågs sist i hur ni 
arbetar med NN för hans lärande? 
 

• Om du tänker på i höstas, hur var den första tiden för NN i 
klassen, såg den annorlunda ut än hur det är nu?  

o Vad är skillnaden? Vad tänker du om det? Har ni 
justerat något för att underlätta för NN? 

(Följdfrågor:  
§ Barnets lärande: barnets sätt att lära sig 
§ Daglig omvårdnad 
§ Kommunikation/samspel 
§ Vardagliga fungerande) 
§  

• Kan du beskriva hur du tror att NN upplever skolan? Känner 
han sig hemma? Som en självklar del i hans liv? 
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• Vilka aktiviteter har ni i skolan haft tillsammans med föräldrar 

nu under detta första år? 
o Föräldramöten? 
o Träffar enskilt med lärare/rektor? 
o Utvecklingssamtal? 
o Föräldrabesök? 
o Jul? 
o För NN?, inskolning 
o Träffar med förskoleklass? Nu sen starten? 

 
• Vem initierade dessa aktiviteter? 

 
 

• Hur ser samverkan ut nu vanligtvis? 
 

• Från vilket håll får ni information om NNs dagar? Hur får ni 
informationen?  
 

• Om vad handlar informationen? Vad tänker du om det? (något som 
saknas?) 

 
Tycker du att NN har funnits sig tillrätta? Har han ”landat”? 
 
Tror du han saknar förskoleklass och det han gjorde där? 
Vad är det som gör det/Vad är det som gör att han inte känner så? 
 
Hur tycker du att NN har utvecklats det här året? 
 
 
Nu har vi kommit till några sista frågor 
 
Om du tänker på förra terminen, i början, och jämför med hur det är 
nu:  

• Vad tycker du är den största skillnaden för NN från i höstas 
och nu? 
 

• Hur ser det ut framåt för NN, vad är dina förväntningar för 
NN i skolan? 

 
 

• Finns det något som du tycker att jag glömt att fråga om? 
Eller något du vill tillägga/berätta? 

 
 
Tack för att du ville dela med dig, nu stänger jag av inspelningen.  
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