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Sammanfattning 
 
Bakgrund  Bakgrunden beskriver olika faktorer som är väsentliga för 

övergångens process samtidigt som riktlinjer, styrdokument och 
lagar tas upp. I avsnittet finner vi även tidigare forskning som 
anknyter till ämnet. Studiens teoretiska ram grundar sig i Urie 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori. 

 

Syfte  Syftet med undersökningen är att få insikt om vilka faktorer som 
spelar in gällande övergångens process från förskola till 
förskoleklass. 

 
Metod Kvalitativ intervjustudie där sex specialpedagoger från olika 

kommundelar inom en kommun intervjuades.  
 
  
Resultat Utefter respondenternas utsago presenterar avsnittet vilka faktorer 

som ligger till grund gällande övergångens process bl.a. 
överlämning av information t.ex. sekretess, inkludering och 
integrering. Även miljön och vilka som är delaktiga vid en 
övergång framkommer.  
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1. Inledning 
När vi vid olika tillfällen mött pedagoger genom bland annat verksamhetsförlagda 
utbildningstillfällen (VFU) har vi tagit del av samtal och diskussioner kring övergångens 
process mellan förskola och skola. Detta väckte en nyfikenhet hos oss som ledde till att vi 
ville göra denna undersökning för att fördjupa vår kunskap och öka förståelsen för 
kringliggande faktorer som berör samtliga parters delaktighet i processen. En längre pågående 
forskning behövs då vår förståelse för denna förbisedda period i barnens liv måste utvecklas, 
likväl hur relationers förändringar efter hand utgör viktiga aspekter av övergången till skolan 
för barnet (Corsaro & Molinari 2000; Rimm-Kaufman & Pianta 2000). För att få möjlighet att 
fördjupa insikten utfördes en kvalitativ intervjustudie där sex specialpedagoger intervjuades. 
 
Läroplan för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2010) beskriver att samverkan mellan förskolans 
och förskoleklassens, skolans samt fritidshemmets personal ska ske för att stödja barnens 
övergång till dessa verksamheter. Samarbetet utgår från både nationella och lokala mål och att 
särskild uppmärksamhet ska tilldelas de barn som är i behov av särskilt stöd betonas.  
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att få insikt om vilka faktorer som spelar in gällande  
övergångens process från förskola till förskoleklass. 
 

• Hur går en övergång till i de olika kommundelarna? 
• Hur reflekterar specialpedagogerna gällande vem samt vilka faktorer som ligger till 

grund för valet av skolform?  
• Hur fungerar riktlinjerna i praktiken enligt specialpedagogernas utsago? 
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3. Bakgrund  
Under detta avsnitt presenterar vi centrala begrepp för undersökningen gemensamt med 
tidigare forskning gällande övergångens faktorer. I den senare delen av avsnittet ligger fokus 
på utvalda delar av styrdokument och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

3.1 Begreppsdefinition 
Tidigare använde man benämningen barn ”med” särskilda behov, först under 1980-talet 
började man tala om barn ”som behöver” särskilt stöd. Eftersom barn som är i behov av 
särskilt stöd inte är en begränsad grupp kan deras svårigheter vara temporära. Vidare 
utvecklades tanken likväl som begreppet då man kopplade ihop miljöns betydelse med diverse 
svårigheter (Norling & Sandberg 2009). När man började använda begreppet ”i” behov av 
särskilt stöd visade man att förutsättningen låg i att samtliga barn hade samma grundläggande 
behov, men att vissa barns tillstånd krävde extra stöd för att dessa behov skulle kunna 
tillgodoses (Sjöberg 1997 se Norling & Sandberg 2009, s 39). En aspekt som ges är att lärares 
definition av begreppet ”särskilt stöd” kan utgå från hur komplicerade 
undervisningssituationer de upplever sig ha med elever och att läraren inte vet hur 
svårigheterna ska hanteras (Lahdenperä 1999 se Norling & Sandberg 2009, ss 37-38). 
 
3.2 Övergång 
Bronfenbrenner (1979) påvisar sambandet mellan ekologiska övergångar i samförstånd med 
individens utveckling. En sådan sker när individen byter miljö och därigenom även roll vid 
olika händelser i livet. Det kan röra sig om familjära förändringar såsom ett nytt syskon, en ny 
bostad, skilsmässa etc., men det kan också involvera övergången från förskola till skola. Varje 
övergång, oavsett i vilken form den kommer, bidrar med både för- och nackdelar för 
individens utveckling genom anpassning till den nya miljön och dess aktiviteter. 
 
Övergångar som äger rum i ett tidigt skede spelar en avgörande roll för barnets framtida 
skolframgång. Det är därför av stor vikt att skapa en medvetenhet kring barnets kompetens 
och därtill hur barnets relationer med hemmet, skolan och familjen förändras med tiden.  En 
tydligare insikt skall finnas över den ständigt pågående utvecklingen hos individen samt dess 
effekt på den kollektiva processen som barnet är en del av (Rimm-Kaufman & Pianta 2000; 
Corsaro & Molinari 2000). Relationer mellan barnet, kamrater, familj, barnets nuvarande och 
framtida pedagoger samt samhället överlag spelar en stor roll för barnets anpassning vid 
övergången till skolan. När dessa relationer samspelar kan de fungera som stöd gällande 
barnets övergång och den fortsatta skolgången, framförallt för de barn som har ett behov av 
att få extra stöd (Pianta, Kraft-Sayre, Rimm-Kaufman, Gercke & Higgins 2001). 
 
När det gäller beslutet om klassplacering för en grundsärskoleelev fattas det vid överläggande 
diskussioner av handläggaren för elevens inskrivning, skolans rektor och elevens 
vårdnadshavare. Av dessa personer är det slutligen skolans rektor som är i position för det 
definitiva beslutet (Skolverket 2002). Processens struktur och varaktighet i sig varierar 
beroende på elevens behov och situation. För barn i behov av särskilt stöd kan vägen in i 
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grundsärskolan både vara snabb liksom långdragen. Funktionsnedsatta elever har rätt att få sin 
skolgång i grundsärskolan och för vissa barn kan det bli aktuellt i tidigt skede om det finns 
tillgång till habiliteringsinriktade verksamheter. I andra fall kan det te sig som så att man inte 
tidigare än vid övergången till gymnasiet börjar se en tendens där grundsärskoleplacering är 
aktuell (Ineland, Molin & Sauer 2009). Tre specifika skäl kan idag anges om varför 
grundsärskolan står kvar som egen skolform. Den är nödvändig för att kunna förse de barn i 
behov av särskilt stöd, som av olika skäl inte når den ordinarie skolans kunskapsmål, med den 
extra hjälp som deras behov fordrar. En annan anledning är att grundsärskolan tillför 
kompensatoriska åtgärder för att eleverna så småningom kan delta i samhällsgemenskapen. 
Det avslutande skälet belyser frånvaron av en skola som kan ta vara på och arbeta utefter alla 
elevers möjligheter och därför anses två olika skolformer vara nödvändiga (Ineland, Molin & 
Sauer).  

3.3 Diagnostisering 
Förutsättningen för att kunna få stödinsatser är att barnet får en diagnostisering, därför söker 
sig föräldrar till PBU (psykisk barn- och ungdomsvård). Man har samtidigt sett 
diagnostiseringsbehovet öka bara under de senaste åren. I sammanhanget menar man att det är  
diagnoser kopplade till vad man kallar ”ekonomiska resurser” som ökat mest. Utvecklingar av 
detta har visat att det kan resultera i en överdiagnostisering, alltså en diagnos som för tillfället 
ger stöd och hjälp till eleven, men som på lång sikt kan ha negativa följder om det senare 
framkommer att diagnosen inte helt överensstämde med barnets behov samt dess utveckling 
(Brodin & Lindstrand 2010). 
 
Tideman (2000) menar att funktionsnedsatta har mycket små möjligheter att ha kontroll över 
samt inverka på stora delar av deras liv och vardag. Haug (1998) berättar att denna situation 
också uppkommer i skolan gällande barn i behov av särskilt stöd: 
 

Dagens utveckling, politik och debatt vad gäller undervisning av barn med särskilda behov 
av stöd präglas av delvis starka och motstridiga intressen. Det verkar finnas ett stort behov av 
insatser för denna grupp av barn, men det är oklart och råder delade meningar om vilka 
åtgärder som är de bästa (s 9). 
 

Citatet ovan beskriver en situation som består av flera parters önskemål och kunskaper, 
samtidigt som det också påvisas att beslutet inte alla gånger är självklart. Vidare berättar Haug 
att även om eleverna och deras vårdnadshavare har en specifik önskan gällande elevernas 
utbildning fattas beslutet av den kompetenta, dvs. den eller de som gör en bedömning utifrån 
sina kunskaper. Att de kompetenta ibland kan ha olika uppfattningar om en situation förändrar 
inte att makten sitter hos dem (Haug 1998). Ekensteen (2000) i sin tur betonar vikten av makt 
i kombination med ansvar och menar att samtliga inom omsorgen, dvs. alltifrån myndigheter 
och kommunala beslutsfattare till den professionella personalen utför sina arbeten med den 
funktionsnedsattas bästa i åtanke. 
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3.4 Integrerad eller inkluderad i undervisningen 
Under slutet av 1970-talet blev integrering indelat i fyra nivåer, då av sociologen Mårten 
Söder som vid tillfället studerade hur särskolans integrering i grundskolan föreföll: 
 

• Fysisk integrering  
• Funktionell integrering  
• Social integrering  
• Samhällelig integrering  

Den fysiska integreringen kännetecknar att särskolan är placerad i anslutning till en 
grundskola och att det också är deras enda gemensamma nämnare. Vad gäller den 
funktionella integreringen uttrycker han att verksamheten planerat gemensamma utrymmen 
för eleverna och att samtliga elever deltar i skolans arrangerade aktiviteter, medan den sociala 
integreringen också står för att samtliga elever skapar kontakt och bygger upp relationer 
sinsemellan. Den sista nivån kallar han samhällelig integrering som innefattar ett gemensamt 
samhälle för alla, där människor lever bland andra oavsett funktionshinder. Vidare har han 
belyst de tre första nivåernas integrering, dvs. den fysiska, funktionella och sociala, som ”total 
integrering” (Brodin & Lindstrand 2010, s 87). Rosenqvist (2000) definierar integration som 
helhet och menar att trots att segregation, som framställs som integrationens motpart, kan ses 
som den enklaste lösningen bör ingen individ hamna utanför integrationens gemenskap. 
 
Isaksson (2009) berättar i sin tur om inkluderingens innebörd som belyser att skolan anpassas 
till eleverna istället för tvärtom eftersom verksamheten inte alltid är planerad på det sätt att 
samtliga elevers olikheter och behov tillgodoses. Vidare belyser författaren för att få en 
inkluderande undervisning krävs stora kunskaper från pedagogernas sida, då samtliga elever 
som bär på olika erfarenheter och behov, ska kunna ta del av och förstå undervisningen som 
ges.  

3.5 Sekretess 
Förskolan och skolan skall i sin pedagogiska verksamhet utgå från Skollagen samt aktuella 
förordningar som har sin utgångspunkt i denna t.ex. läroplaner och Offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL, (SFS 2009:400) menar Bengtsson och Svensson (2011). I följande 
avsnitt presenteras sekretessen främst utifrån förskolans verksamhetsperspektiv där det lyfts 
fram vilka förordningar som gäller vid överlämnandet av information vid övergången till 
skolverksamheten. Sekretessens stadgar är lagbundna och det finns specifika regler man ska 
förhålla sig till när man som individ, oavsett anställningsform och tidigare anställning, 
kommer i kontakt med en verksamhet som är sekretessbunden.  
 
Inom verksamheterna finns det även enskilda sekretessbestämmelser. Om man i skolan är 
anställd inom det administrativa, elevhälsa eller elevstödjande insatser utgår man från olika 
grader av sekretess. Som personlig assistent i förskola och skolverksamhet inom LSS eller 
LASS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) utgår man även från en egen 
sekretess pga. att denna form av extra stöd inte räknas inom skolverksamhetens 
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sekretessbundna förordningar. Här finns det bland annat sekretessbestämmelser mellan 
skolverksamhetens pedagoger och assistenten (Bengtsson & Svensson). 
  
Med sekretess menas att man inte på något sätt får delge information utanför den egna 
verksamheten, här ingår även tystnadsplikt. I OSL (SFS 2009:400) tar vi del av följande 
paragraf som belyser detta: ”Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får 
uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är 
sekretessreglerad” (OSL 7 kap. 1 §). Vidare menar Bengtsson och Svensson att: ”Inom 
skolans ram betraktas förskolan som ett eget sekretessområde. Detta påverkar formerna för 
samverkan inför t.ex. övergången mellan förskolan och grundskolan” (s 326). 
 
Förskolan vilar under stark sekretess, även kallad omvänd skaderekvisit och denna kan endast 
brytas då situationer uppstår där informationen är nödvändig att delges för att pedagogerna 
skall kunna utföra sitt arbete, likaså när situationer uppstår där risken är överhängande stor att 
elevens utveckling och hälsa är i fara (Bengtsson & Svensson, 2011; OSL 10 kap. 20 §). 
Sekretessen kan även kringgås om informationen inte orsakar någon skada för de inblandade 
samt att pedagogen får medgivande från de berörda (OSL, SFS 2009:400). Bengtsson och 
Svensson styrker detta och menar att genom att vårdnadshavarna ger sitt medgivande behöver 
inte sekretessen hindra att information ges mellan olika pedagogiska verksamheter så som 
förskolan och skola men även för grundsärskolan. 

3.6 Styrdokument 
Detta stycke presenterar läroplaner för skolverksamheter, såsom Läroplan för förskolan, 
Lpfö98 (reviderad 2010), Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lgr11) och Läroplan för grundsärskolan samt hur dessa tillsammans skapar en gemensam 
helhet för skolväsendet med relevans till denna studie. 
 
I Läroplan för grundsärskolan (2011b) tar vi del av att de olika pedagogiska verksamheterna 
så som grundskola och grundsärskola utgår från respektive läroplaner. Samtidigt påvisas det 
att de med skolverkets bestämda normer, nationella mål och riktlinjer för den enskilda 
verksamheten formar en gemensam läroplan där samverkan mellan varje respektive skolform 
skall utvecklas dvs. ett samarbete mellan förskoleklass, skola, fritidshem. Detta styrker även 
Lpfö98 (Skolverket, 2010) som förespråkar att en samverkan mellan förskolan, 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet skall finnas och verka efter att bli förtroendefullt då 
detta ska stödja elevernas utveckling och lärande under deras skolgång och fortsatta 
utveckling. Vidare säger Lpfö98 att: ”Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål 
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet” (Skolverket 2010, s 13).  
 
Inför en övergång är det förskolans ansvar att anpassa och finna tillvägagångssätt för att 
avsluta samt underlätta övergången till den nya verksamheten utefter vad som är lämpligt för 
det individuella barnets behov. Enligt Lgr11 (Skolverket 2011a) belyser skollagen att en för 
alla identisk undervisning inte kan formas pga. elevernas olika behov och förmågor samt 
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skolans skyldighet att ta ansvar för de som har svårt att uppnå de mål som krävs för att 
fullborda sin utbildning.  
 
Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011b) menar att ett samarbete mellan olika 
pedagoger och dess verksamheter kan stötta eleven för att nå dessa mål. Vidare menar Lgr11 
(Skolverket 2011a) att skolan skall ha tydliga mål, innehåll och arbetsformer men skall 
samtidigt ta hänsyn till eleven och dess vårdnadshavares rättighet till medinflytande. Lpfö98 
(Skolverket 2010) belyser även att förskolan skall ses som ett stöd för varje elevs 
vårdnadshavare där ett nära samarbete skall fortlöpa under hela elevens skolgång och skapa 
förutsättningar för den individuellas utveckling. Det framförs även att: ”Varje barn ska ges 
möjlighet att bilda sin egen uppfattning och göra val utifrån de egna förutsättningarna” (s 5).  
  

10 
 



4. Teoretisk ram 
Detta avsnitt presenterar studiens teoretiska grund, Urie Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori (1979). Inom sin forskning använder Bronfenbrenner begrepp 
som roller, aktiviteter och relationer som han menar är sammanlänkade gällande en individs 
utveckling. Vidare har han delat upp relationssystem i fyra nivåer, mikrosystemet, 
mesosystemet, exosystemet och makrosystemet. Nedan följer en summarisk förklaring av vad 
dessa innebär, samt vilken av nivåerna som är mest relevant för studiens syfte. 
 
 

 
(Figur 1)    Bronfenbrenners ekologiska modell. 
 
Bronfenbrenners ekologiska modell (se Eisenmann 2008), visar de fyra relationssystemen och 
var i dessa individen befinner sig. Det minsta av relationssystemen är mikrosystemet som står 
för alla interaktioner mellan två individer, medan mesosystemet i sin tur går under 
definitionen en individs aktiva samspel med minst två närmiljöer (t.ex. skolan och hemmet). 
Vidare kan en individs situation påverkas av faktorer som inte är i samspel med barnets 
närmiljöer, dvs. beslut som påverkar barnets eller familjens situation tas, utan att den enskilda 
individen har möjlighet att influera beslutet i sig. Detta benämns av Bronfenbrenner som 
exosystemet. Det fjärde och sista systemet är makrosystemet som har inverkan på samtliga 
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relationssystem då samhällsbundna frågor och politiska beslut, och på så vis vilka 
förutsättningar som ges till den enskilda individen, hör till denna nivå.  

 
Definition 4 

An exosystem refers to one or more settings that do not involve the developing person as an 
active participant, but in which events occur that effect, or are effected by, what happens in 
the setting containing the developing person.  (Bronfenbrenner 1979, s 25) 

 
Då studien handlar om de processer som är igång under en övergång fångar exosystemet upp 
en intressant aspekt, dvs. hur beslut som rör den enskilda individen tas utan att personen i 
fråga behöver vara direkt delaktig.  
 
Förändringen för ett barn som byter miljö från förskolan till skolan är stor och enligt 
Bronfenbrenner avgörande för hur barnets kommande utveckling fortsätter, likväl vilka 
konsekvenser som kan komma att uppstå. En väsentlig aspekt är också angående begreppet 
roller, som av Bronfenbrenner definieras som beteendet var och en visar upp i olika 
situationer, inte bara kretsar kring barnet i sin utvecklingsprocess utan även omgivningens syn 
på den egna rollen. En lärares syn på den egna yrkesrollen och dess konstanta utveckling är av 
stor betydelse gällande hur eleverna bemöts och stimuleras. Därigenom också hur deras 
utveckling bedöms. Individens egen roll i ett sammanhang samspelar med vilka förväntningar 
andra som befinner sig i samma miljö har av individen.  
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5. Metod 
Under detta avsnitt redogör vi utifrån studiens syfte, valet av intervju som redskap, hur valet 
av respondenter togs fram, samt förtydligande av intervjuernas tillvägagångssätt. Vidare 
belyser avsnittet hur vi rent praktiskt arbetat för att skapa reliabilitet och på så vis få en valid 
studie, samt vilka avgränsningar vi gjort. Avsnittet tar även upp hur vi förhöll oss till de 
forskningsetiska principer utfärdad av Vetenskapsrådet (2002) som vi som opponenter skall 
förhålla oss till då man gör en vetenskaplig studie. 

Vi har valt att i studien använda oss av en kvalitativ öppen intervju som redskap. Eftersom 
undersökningen utifrån vårt syfte inte kan summeras i statisktik eller numeriska resultat kunde 
den inte utföras med en kvantitativ metod som oftast påvisar ett exakt resultat, som t.ex. en 
enkätundersökning vars resultat kan sammanställas i diagram, tabeller etc. Istället lämpade sig 
den kvalitativa metoden som beskrivs av Backman (1998) som en analyserande form. I en 
kvantitativ strukturerad intervju finns ett striktare upplägg med exakt valda frågor som ligger i 
grund för studiens syfte, med det menas vilken information man som intervjuare behöver i sin 
studie (Lantz 1993). 

5.1 Intervju 
En intervju grundar sig i ett möte mellan minst två individer, en intervjuare och en respondent 
där interaktionen främst består av frågeställningar som ställs och besvaras, fortsättningsvis 
menar Lantz (1993) att intervju grundar sig i att samla information, oavsett om det är en 
öppen eller en strukturerad intervju. Med en öppen intervju menas att intervjuaren skapar 
utrymme i sina frågeställningar där respondenten ur ett vidare perspektiv kan reflektera och 
besvara frågorna utifrån egna erfarenheter och kunskaper. Med en strukturerad intervju skapas 
inte detta utrymme, utan intervjutillfället är då mer strikt, dvs. frågorna besvaras genom att 
respondenten väljer sitt svar utifrån ett antal förutbestämda alternativ som intervjuaren arbetat 
fram. 
 
Vidare menar Lantz att intervjuaren har det huvudsakliga ansvaret för samtalets innehåll och 
tillvägagångssätt. Valet av plats samt tid för intervjun är viktig för att skapa ett tryggt klimat, 
möjlighet till samspel och dialog mellan intervjuaren och respondenten. Den rumsliga miljön 
skall anpassas så att den inte på något sätt upplevs obekväm, utan skapa ett lugn utan stress 
och avbrott. Under genomförandet av en intervju kan man använda sig av papper och penna 
och skriva ner korta stödord under samtalets gång. Ett annat alternativ är att använda sig av 
bandspelare eller videokamera och spela in intervjun. Genom att använda sig av en 
bandspelare eller videokamera kan man i efterhand återgå till vad som sagts och skapa en 
bredare förståelse och helhet utav informationen (Lantz 1993). Enligt Ejlertsson (2005) kan en 
intervju även utföras via telefon och författaren betonar att slutresultatet alltid ska granskas 
kritiskt samt analyseras. Lantz (1993) framför också att ett alternativ för analys är att sätta 
intervjun på pränt, med andra ord skriva ner allt som sägs på papper. 
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5.2 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod går ut på att samla information i form av ett fåtal uttalade formuleringar 
och beskrivningar, t.ex. genom att utföra en intervju eller observation (Lantz, 1993). Holme 
och Solvang (1997) belyser att denna metod används för att mer ingående och ur ett bredare 
perspektiv utforska syftet i relation till studien. De skriver: ”Inom kvalitativa metoder är det 
forskarens uppfattning eller tolkning av informationen som står i förgrund, t.ex. tolkningar av 
referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang” (s 76). 
 
Backman (1998) belyser och diskuterar tre begrepp som berör det kvalitativa perspektivet: 
innebörd, kontext och process. Begreppet innebörd betyder att man som observatör finner 
intresse i hur omvärlden uppfattas och tolkas av individer i relation till dess tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Kontext i detta sammanhang innebär att människan studeras i 
verkliga situationer, t.ex. en leksituation på en förskola. Vad det gäller begreppet process är 
dess avseende att observatören inte endast kan befinna sig utanför gruppen, utan även har 
möjlighet att bli delaktig i händelserna. 

5.3 Etiska principer  
Etik är ett brett begrepp där betydelsen ligger i grund för individens förförståelse, tolkning 
samt kultur. Enligt Björkdahl Ordell (2007) formar vi vår nu- och framtid efter våra etiska 
principer. Studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer då man som 
forskare ska hålla sig till de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med utgångspunkt från de fyra huvudkraven har 
vi i vår undersökning betraktat de etiska konsekvenserna i denna studie kopplat till redskapet 
som är lämpligt för undersökningen, dvs. intervju. 
 
Informationskravet innebär att deltagarna skall få information angående den aktuella studien. 
Vi förhöll oss till informationskravet genom att innan påbörjade intervjuer skicka ut ett 
missivbrev1 samt vid intervjuns tillfälle förtydliga om respondentens rättigheter.  För att 
respondenterna ska kunna skapa sig en förståelse kring studien, likväl de rättigheter de har 
samt vilka etiska principer som gäller, informerades respondenterna om samtyckeskravet som 
innebär att respondenten närsomhelst under intervjuns gång kan välja att avsäga sig sin 
medverkan. Oavsett vilket av redskapen intervju, observation och enkäter man väljer att 
använda för att utföra sin studie måste man få de medverkandes samtycke. Om någon av de 
utvalda deltagarna däremot hade varit minderårig hade vi behövt målsmännens godkännande 
för att kunna utföra intervjun.  
 
Vidare beskrev vi utifrån konfidentialitets- och nyttjandekravet att den information vi som 
undersökare delges endast används som ett underlag för studiens resultat. All information som 
framkommit under intervjuerna har endast använts för att belysa syftet. Den information som 
är identitetsbunden och kan återkopplas till verksamhet eller individ är borttagen, vilket också 
beskrevs i missivbrevet. Videoinspelning och fotografering är verktyg vi inte använt oss av då 

                                                 
1 Se bilaga 1 
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detta inte är tillåtet som lärarstudent. Däremot har vi använt oss av diktafon som hjälpmedel i 
undersökningen. 

5.4 Reliabilitet och validitet 
När man talar om validitet menar man hur giltig studien är (Kihlström 2007b). I denna studie 
har vi valt att använda verktyget intervju för att samla in data, då vi efter konsultation med vår 
handledare kom fram till att intervju var det mest lämpade verktyget för att belysa den 
kvalitativa studiens syfte och innehåll. Lantz (1993) menar att när man använder sig av 
intervju för att samla in information skall de delgivna svaren analyseras ur ett kritiskt 
perspektiv i förhållande till frågeställningar samt syftet. Enligt Dimenäs (2007) ökar 
undersökningens validitet då professionellt stöd samt respons kring undersökningens upplägg 
kan ges t.ex. gällande intervjufrågornas innehåll. 
 
För att öka validiteten för undersökningen kunde vi innan intervjuerna gjort vad Kihlström 
(2007b) kallar en förstudie. Med en förstudie menas att man innan de tänkta intervjuerna för 
undersökningen testar sitt verktyg och dess innehåll i ett liknande sammanhang och 
vetenskaplig målgrupp. Vi kunde även ha använt oss av olika verktyg utöver intervju t.ex. 
observation för att stärka validiteten. Under förarbetet av studien diskuterades och 
reflekterades det kring huruvida vi skulle göra en förstudie samt använda oss av ytterligare ett 
verktyg utöver intervju, men efter en gemensam överläggning kring bl.a. tidsramen för arbetet 
valdes detta bort. Förarbetet bestod av en gemensam samt individuell fördjupning av relevant 
forskning och litteratur, men även av tidigare kunskaper och erfarenheter. Kihlström (2007d) 
belyser vikten av att reflektera över sin förförståelse för ämnet, då dessa kan influera 
undersökningen i den aspekten att resultatet inte blir valid.  

5.5 Urval 
I första hand låg vårt intresse i att komma i kontakt med rektorer vars ansvarsområde 
innefattade förskolor med barn som var i behov av särskilt stöd, t.ex. neurologiska 
funktionsnedsättningar, för att utföra intervjuer om arbetet kring övergångens process. Då det 
av olika skäl visade sig vara komplicerat valde vi i samråd med vår handledare att istället 
kontakta specialpedagoger i kommunen för att undersöka hur man enligt utsago arbetar med 
övergångens process. Utefter egna erfarenheter kändes det relevant då vi erfarit att 
specialpedagoger är delaktiga i förloppet gällande övergången för barn i behov av särskilt 
stöd. Specialpedagogerna, eller respondenterna som vi också benämner de som, kom vi i 
kontakt med genom att besöka stadens hemsida där vi fann länkar till kommundelarnas 
samtliga förskolor med tillhörande telefonnummer. Via telefon kontaktade vi den första 
förskolan i raden för varje kommundel och bad om namn och telefonnummer till arbetsplatsen 
för deras aktuella specialpedagog. Av tio möjliga kommundelars specialpedagoger kom vi i 
kontakt med sex av dem, dvs. mer än hälften. Samtliga sex specialpedagoger gick muntligt 
med på att låta sig intervjuas varpå dag, tid och plats bokades. Missivbrev skickades till 
samtliga respondenter, där de informerades om studiens syfte samt Vetenskapsrådets (2002) 
etiska principer. 
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5.5.1 Avgränsningar  
Vi avgränsar vår studie genom att intervjua specialpedagoger och därigenom kan vi få reda på 
det teoretiska tillvägagångssättet, men aldrig se hur det tillämpas i praktiken. Valet att inte 
observera grundar sig i den förutbestämda tidsramen. Vi finner även att valet av 
specialpedagoger är en form utav avgränsning, då vi valde att varken intervjua föräldrar, barn 
samt övrig involverande personal gällande en övergångsprocess.  

5.6 Genomförande 
Efter att vi läst samt påbörjat bearbetningen av relevant litteratur för vår studie upplevde vi 
kunskapsgrunden för att påbörja intervjuerna vara tillräcklig. Vår gemensamma datainsamling 
pågick under en tidsperiod av två veckor. Plats samt val av lokal för de sex individuella 
intervjuerna bestämdes av respondenterna. Innan varje intervju påbörjades hade vi 
tillsammans en genomgång av det skickade missivbrevet och etiska principer, här skapades 
det även möjlighet där eventuella frågor från respondenten kunde besvaras. Vi använde oss av 
öppna intervjufrågor2 och valde att turas om med frågeställningarna som vi förberett, 
intervjuerna varade mellan ca 15-40 minuter. Lantz (1993) menar att som intervjuare har man 
det huvudsakliga ansvaret för samtalets innehåll och tillvägagångssätt.  
 
Under genomförandet av intervjuerna använde vi oss både av en diktafon, men även av 
papper och penna för att skriva ner korta stödord under samtalets gång. Anledningen till att vi 
valde att använda oss av båda var att vi upplevde att det kunde fungera som stöd under 
intervjuernas gång, liksom när sammanställningen skulle utföras. Kihlström (2007b) skriver 
att tillförlitligheten under en intervju blir större om man använder sig av en diktafon i 
jämförelse med enbart papper och penna. Bearbetningen av data blir lättare att genomföra 
samt att risken för att den egna förförståelsen påverkar resultatet minskar (Kihlström 2007a). 
Detta styrker även Lantz (1993) då författaren menar att intervjuaren skall finna reliabilitet i 
den information som delges, för att analyserande av informationen och slutligen resultatet 
skall vara giltigt.  

5.7 Analys och bearbetning 

Under de sex intervjutillfällena valde vi efter godkännande av respondenten att båda delta 
som intervjuare. Detta benämns enligt Kihlström (2007b) som interbedömarreliabilitet. 
Reliabiliteten ökar när antalet intervjuare är fler än en. Kihlström (2007c) menar att reliabilitet 
berör studiens tillförlitlighet. Diktafon användes under alla tillfällen, då vi upplevde att det 
som hjälpmedel skapade större möjlighet till bredare samspel och dialog. Plats för att utföra 
intervjuerna valdes utefter respondenternas uttryck för lämplighet för att undvika olika former 
av störande faktorer.  
 
Efter de sex intervjutillfällena lyssnades samtliga igenom och skrevs ner ord för ord i syfte att 
kunna läsa och bilda en helhetsuppfattning av samtalen, detta gav oss som intervjuare en 
möjlighet att granska vår egen roll i intervjun likväl om data som delgavs oss var tillförlitligt 

                                                 
2 Se bilaga 2 
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nog för att sedan kunna utarbetas till ett giltigt resultat. Detta för att med hjälp av de nu 
nedskrivna intervjuerna kunna försäkra oss om att vi förstått och fått med allt som 
respondenten sagt. Under denna process noterade vi dock att det var mer lämpligt att en 
person skrev ner intervjuerna medan den andra fortsatte söka samt bearbeta litteratur till 
bakgrunden. Efter att alla intervjuer var sammanställda deltog båda två när texten lästes 
igenom tillsammans med ljudfilerna, detta för att försäkra oss om att ingen detalj försvunnit i 
texten. När intervjuerna skrevs ner valde vi att direkt döpa om de orter, kommundelar, namn 
och skolor som nämndes till fingerade namn. Detta på grund av hänsyn till Vetenskapsrådets 
(2002) fyra huvudkrav. Efter avslutat arbete med intervjuanalysen har dessa raderats, både i 
ljudfils- samt skriftligt format. De sex nedskrivna intervjuerna bearbetades sedan ytterligare i 
förhållande till bakgrund, syfte och frågeställningar.  
 
Under detta moment analyserades texten och vi letade efter teman och mönster i svaren för att 
få fram det respondenterna under intervjuns gång lyfter. Stödord skrevs ner efter varje del av 
insamlad data. Vi gick sedan gemensamt igenom de nedskrivna stödorden och sorterade dem 
för att finna mönster och skapa struktur. Begrepp som framgick ur texten var föräldrarnas, 
barnens samt övriga instansers delaktighet i valet av skola och särskola. Även uppfattningar 
och erfarenheter kring resurser, ekonomi, diagnos, läroplan, klassindelning, miljö, integrering, 
inkludering, sekretess, överlämningssamtal och information belystes.  
 
Dessa begrepp sorterades och vi påbörjade struktureringen av texten under valda relevanta 
rubriker under resultatdelen. Under rubriken ”Inför övergången” valde vi att placera 
information, sekretess, och överlämningssamtal, medan rubriken ”Delaktighetens faktorer” 
innehåller integrering, inkludering, miljö, klassindelning, läroplan, diagnos, resurser och 
ekonomi. Slutligen finner vi under ”Beslutet” föräldrarnas, barnens och övriga instansers 
påverkan över valet av skola samt särskola.  

17 
 



6. Resultat  
I följande avsnitt presenterar vi den syftes relevanta information som framgått under 
intervjuerna med de sex specialpedagogerna. Under följande avsnitt fattades beslutet att 
endast benämna pedagogerna som ”Pedagog 1, Pedagog 2” osv. För att undvika frekvent 
upprepning har vi könsbestämt respondenterna till kvinnor och därför benämns dem som 
”hon” och ”henne” i den löpande texten. Märk väl att symbolen ”(…)” i detta resultat betyder 
kortvarig tystnad. Intervjuerna ägde rum våren 2010. 

6.1 Inför övergången 
En övergång kan innefatta personlig information. Huruvida denna information lämnas ligger 
enligt pedagogerna i föräldrarnas avgörande. Enligt respondenterna är en god professionell 
relation till föräldrarna nyckeln till en bra övergång gällande information om barnets situation. 
Pedagog 3 berättar i sin tur att det först och främst behövs ett medgivande från föräldrarnas 
sida eftersom förskolan ska vårda sekretessen. Om inget medgivande kan ges innebär detta att 
den enda informationen som får lämnas ut är basinformation som t.ex. födelsedatum.  
 

…och i de flesta fallen får man ju oftast föräldrarnas medgivande och om det är något 
särskilt, det handlar ju också om hur pedagogen pratar med föräldrarna. Men i de flesta fallen 
får du lämna över information. – Pedagog 3 

Pedagog 4 styrker detta med vikten av att personal tillsammans med föräldrar kommit överens 
om vilken information som överlämnas och hon nämner även förskolans sekretess samtidigt 
som hon berättar att skolan har en annan sekretess och att de två verksamheterna därför inte 
alltid går under samma klausul. Hon berättar vidare om vikten av att se helheten vid en 
övergång, främst för ett barn i behov av särskilt stöd. 
 

…och då barn ska gå över till skolan och som har, eh, som behöver mer, då behöver också 
fler professioner vara med och då tänker jag först och främst på rektor. För en rektor på 
skolan behöver höra informationen, för då kan hon se vilka resurser behöver vi tillsätta, hur 
ska vi rent organisatoriskt göra, hur ska vi rent metodmässigt göra och eftersom rektor är 
övergripande ansvarig så är det ju viktigt att hon eller han har den informationen.                  
– Pedagog 4 

 
Pedagog 2 berättade att hon träffar barn som har svårigheter av olika slag och att dessa 
överlämnas av henne till skolans specialpedagog och beroende på situationen kan även rektor 
och personal från förskolan närvara. För att göra detta krävs det att hon har föräldrarna med 
sig, berättar hon. Vidare menar hon, liksom Pedagog 4, att överlämningen med information är 
det allra första som görs för att skolan ska få en inblick över antalet barn som är i behov av 
särskilt stöd. Att det måste finnas extra beredskap inför övergångar är viktigt, framförallt 
gentemot de barn som av olika anledningar har vissa svårigheter, menar Pedagog 2. Därför, 
säger hon, arbetas det mycket med att utveckla rutinerna kring övergången. 
Främst, anser Pedagog 1 behöver problematiken kring barnet synliggöras för att på bästa sätt 
kunna tillgodose de behov som utgörs och att de under tiden har en nära kontakt med 
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föräldrarna. I vissa fall skrivs ett åtgärdsprogram, men Pedagog 1 menar också på att 
åtgärdsprogrammet vid en överlämning inte alltid tas upp. 
 

…och då lämnar vi sådant som vi tycker gynnar barnet. Finns ett åtgärdsprogram så är det 
inte alls säkert att vi väljer att lämna ut det, för det kan vara sådant som vuxit bort eller inte 
är aktuellt just nu eller som inte gagnar barnet och då tycker inte vi att det skall vara med. – 
Pedagog 1 

 
Utöver föräldrarnas medverkan, liksom rektorns, anser Pedagog 4 att det är av stor vikt att 
skolans specialpedagog får ta del av informationen för att i sin tur kunna fortsätta den 
påbörjade processen. Om en kontakt med en psykolog är etablerad kan det, enligt henne, bidra 
till en god möjlighet att få en starkare helhetsbild över barnets behov. Pedagog 5 styrker detta 
och menar att skolan har en skyldighet att öppna upp för ett överlämningssamtal där bland 
annat föräldrar, förskolans pedagoger, eventuell personal från habilitering eller psykologer får 
en inbjudan. 
 

Alla de instanserna som barnet har varit i kontakt med under sin förskoletid då, eller det här 
då, de blir inbjuda. Så är det då blivande klasslärare, blivande personal, blivande ja (…) Så 
det kan ju bli väldigt många, det kan bli över 10 personer lätt. De bjuds hit till ett samtal, var 
kan det ligga i tid (…) mars, kan även vara i februari, mars. Då bjuds de in liksom föräldrar 
och alla de här instanserna. Psykologerna lämnar liksom över fakta, kan man säga, om barnet 
då så att vi får det hit till oss som skall börja jobba med barnet. – Pedagog 5 

 
Pedagog 4 uttrycker att det är en ständigt pågående utveckling där man alltid bör utvärdera 
processen och ställa frågor som bidrar till en djupare insikt och möjligheter för utvecklande: 
”Vad kan vi tänka på nu? Vad kan vi utveckla vidare?” Vidare lyfts en tidigare 
övergångsmetod upp där endast Pedagog 4, rektorn och personalen var inblandade, varpå 
denna utvecklats följande år genom att även låta föräldrarna vara en del av övergången. Ännu 
en utveckling skedde och denna gång började man tänka på andra professioners inblandning. 
Pedagog 4 menar ”finns det andra professioner, varför ska inte de professionerna vara med?”.   
Pedagog 5 understryker att föräldrarna numera är delaktiga i högre grad och spekulerar vidare 
att föräldrarna troligen har en bredare kunskap nu än för 30 år sedan över vilka situationer 
barnen ställs inför i skolan. Att föräldrar blir informerade om processer och liknande menar 
respondenten är föräldrarnas rättighet och pedagogernas skyldighet. 

6.2 Delaktighetens faktorer 
Frågan om integrering i de olika kommundelarna gav ett flertal perspektiv, bland annat 
nämndes inkludering, integrering, pedagogernas synsätt, samt behovet av resurser.  
Omgivningens synsätt och tilltal påverkar integreringsfrågan i skolan anser Pedagog 3. Hon 
förklarar vidare med att skolan har elever som är integrerade, men att situationen kan 
förbättras bland annat genom pedagogernas och övrig skolpersonals synsätt och val av tilltal 
bland eleverna.  
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Pedagog 1 framför en annan faktor för integrering i skolan, nämligen miljö. Hon menar att 
alla barn inte klarar av miljön samtidigt som hon belyser alla individers olikheter, förmåga att 
lära sig och behov. Hon understryker vikten av att få ”komma undan” och vara i en mindre 
arbetsgrupp och menar att det kan gynna många barn, men att också den vuxnes kompetens 
och förhållningssätt till eleverna kan vara avgörande för barnets välbefinnande i skolans 
miljö. Pedagog 6 bekräftar att klassindelningar är av stor vikt, pga. pedagogernas möjlighet att 
se hur gruppdynamiken fungerar. Hon menar att det är viktigt att observera vilka barn som 
antingen fungerar eller inte fungerar ihop. 
 
Pedagog 4 belyste ämnet vad som enligt henne är skillnad mellan inkludering och integrering. 
Vidare förtydligar hon sitt synsätt med ett exempel där ett barn i rullstol är i fokus. Hon menar 
att placera barnet i gruppen är integrering, medan att undersöka verksamhetens upplägg och 
vilkas behov den tillges för att sedan expandera den med, t.ex. en ramp för det rullstolsburna 
barnet är inkludering. 
 

Då jag tittar över hela barngruppen - varje barn, se hur skapar vi en verksamhet utifrån varje 
barns behov, intressen, erfarenheter och förutsättningar. Det handlar inte bara om ett enstaka 
barn utan vår läroplan säger att vi ska utgå från varje barn. – Pedagog 4  

 
Pedagog 1 upplever att en viktig del av processen är att ha en nära kontakt med föräldrar 
eftersom det är de som ser barnet, men ibland saknar kunskap över vad som behövs för att 
gynna barnets utveckling i längden. Hon menar också att det ibland kan ta lång tid att lyfta 
detta med föräldrarna, att berätta om de resurser som krävs men att man blivit betydligt bättre 
på det under senare år. 
 
Integrering kan enligt respondenterna med specialpedagogisk kunskap ske på olika sätt. Att 
du som funktionshindrad alltid får en resurs är inte en självklarhet, säger Pedagog 5. Vidare 
uttrycker hon att exempelvis ett ettårigt barn med Downs syndrom kan fungera bra i en 
förskoleverksamhet utan att en resurs behöver tillsättas. Om barnets diagnos innebär att arbete 
med teckenspråk gynnar barnets kommunikationsmöjligheter menar hon att arbetslaget 
därigenom kan behöva lite extra stöttning, t.ex. genom att en person kommer dit och lär ut. 
Vad gäller extraresurser ger Pedagog 3 inblick i hur en elevassistents arbetsuppgifter kan 
komma att komplicera elevens förhållande till klasskamrater och tillhörighetskänslan om inte 
pedagogerna reflekterat över hur och varför resursen sätts in.  
 

Det finns ju olika former på så sätt att det handlar återigen hur klassläraren är eller det 
arbetslaget är, hur de tänker. Sen har vi dem som bara ropar och behöver hjälp av 
elevassistenter och tar bort dem så att säga från gruppen, knappt har dem inne i gruppen och 
då visar man ju också att du faller utanför. Och oftast är det ju inte så, om man skall säga så i 
de fallen, är det sällan klassläraren har den eleven med svårigheterna och det finns ju också 
forskning för att redan tidigt att barn vet ju att vilka som är mina klasslärare, men det är ändå 
inte dem som bryr sig om mig. Då blir ju de redan stämplade, redan då tänker ju de själva att 
jag duger ju inte, jag är dålig, det är något fel på mig och så fortsätter det ju så. – Pedagog 3 
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Vidare resonerar hon kring arbetslagets samförstånd och samarbete tillika elevassistentens 
tillhörighet i den hela gruppen, dvs. att det enskilda barnet inte exkluderas från helheten då en 
extra resurs sätts in men inte heller att elevassistenten utesluts från arbetslaget. Istället menar 
Pedagog 3 att arbetslaget kan variera sig genom att t.ex. pedagogen lämnar klassrummet med 
ett antal barn medan elevassistenten stannar kvar med resterande. Pedagog 6 nämner i sin tur 
att resurser är önskvärt i verksamheter där det finns barn i behov av särskilt stöd. 
 

Det är ju ett stort behov av resurser och personal och alla skriker ju efter att få det, men 
tyvärr så finns det inte mycket. Utan det blir ju vid väldigt, väldigt speciella fall då. När man 
är tvungen att sätta till någon extra så kan det ju bli så. Men det är ju ett stort problem idag, 
att det saknas pengar helt enkelt. – Pedagog 6 

 
En avgörande faktor i beslutet som i detta fall är en bristfällig ekonomi. Hon upplever att 
ekonomin är ”urusel i skolan” och att det inte finns några pengar till resurser, samtidigt som 
hon lyfter upp en nästintill paradoxal fakta att det i nuläget ”skriks” efter att få resurser. 
Istället har hon noterat att det sätts in vid ytterst speciella fall.  

6.3 Beslutet 
Vem som fattar det slutgiltiga beslutet gällande placering av skola gav olika perspektiv utifrån 
respondenternas svar. 
Pedagog 5 berättade om en förälder som upplevde att dennes barn behövde extra stöd och 
tillkallade därför möten med skolans pedagoger, vilket skapade en trygghet för föräldern, 
barnet och pedagogerna. I andra fall, menar hon, då det gäller föräldrar som valt att placera 
sitt barn i en grundskola trots att barnets behov förespråkar grundsärskola, inte vill lämna över 
aktuell information kring barnets förmågor till kommande skola. 
 

…men det kan ändå vara föräldrar, eller man vill (…) Förskolan vill lämna över någonting 
av sin kunskap, men det kanske inte behöver vara habilitering, det kanske inte behöver vara 
psykologer inblandade, men det kan ändå vara någonting och då vill man ändå fråga 
föräldrarna - skulle det kännas bra att vi är med er och lämnar över? Annars låter vi 
föräldrarna själva ta det här sen kanske då, om man ser problemet eller om det uppstår 
problem igen eller om man väljer att lägga locket på kanske? – Pedagog 5 

 
Att många föräldrar väljer att tacka nej till särskolan är något som Pedagog 3 upplever och 
menar att hon fått intrycket av föräldrarna själva samt via samtal förstått att det beror på att 
särskolan har ”dåligt rykte”. Detta har även Pedagog 4 upplevt och tar, liksom Pedagog 5, upp 
att skolan kan möta dessa föräldrar genom att barnet går integrerad i skolan samtidigt som 
barnet istället följer särskolans kursplan. Pedagog 6 har ibland upplevt att föräldrar ser 
särskolan som skrämmande, men att den känslan oftast försvunnit vid besök i verksamheten.   
Pedagog 1 berättar att om särskola blir aktuellt för barnet, stannar oftast barnet kvar på 
förskolan ett år extra istället för att gå över till förskoleklass. En viktig del av detta, menar 
Pedagog 4, är att den aktuella skolverksamheten som barnet infinner sig i är medvetna om de 
mål som behöver uppnås. Hon förklarar vidare: 
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…men det viktiga är att om man väljer ett år till i förskolan det är att då ska vi verkligen veta 
vad vi vill uppnå. Det ska inte vara något vi väljer rent slentrianmässigt för vi måste veta 
varför vi väljer det. Är det av organisatoriska eller handlar det om en mognadsprocess? Men 
om det här barnet är väldigt sent då kommer det alltid att fortsätta vara sent, även om det är 
ett år till på förskolan. Och skolan har en skyldighet att kunna ta emot alla barn, alla elever 
precis som förskolan. – Pedagog 4 

 
Vidare berättar hon att det är viktigt att tänka på vad som är inflytande och delaktighet. Hon 
menar att barn inte kommit lika långt i sin kognitiva utveckling och att de inte kan se följder 
av ett beslut på samma sätt som vuxna. Därför, menar Pedagog 4, kan ett sådant beslut vara 
svårt att fatta för eleven.  
 

…plus att de också har en funktionsnedsättning som också inverkar på det, kan inverka på 
deras förmåga att på ett bra sätt vara delaktig. Så här är det nog, kan jag säga inom förskolan 
då, en process som pågår mellan de vuxna! – Pedagog 4 

 
Pedagog 6 menar att det är föräldrarna som fattar beslutet i slutändan samt att en utredning 
utförd av en psykolog måste ligga i grund för placeringsbeslutet. Hon påpekade också att om 
skolans pedagoger noterar att barnet i fråga skulle gynnas av att gå i särskolan skulle en 
dialog föras angående den bästa placeringen för barnets skull. Pedagog 2 menar å andra sidan 
att föräldrarna har önskemål var deras barn ska placeras, men de som lägger scheman över 
barnens placeringar är rektorn och specialpedagogen.  
 

…sen är det väl så att de väger in, alltså det ska ju vara pojkar och flickor (…) och likadant 
om det är (…) och det är inte bra att sätta sådana barn som har stora behov i samma grupp 
då. Nej men alltså, det är ju mycket som ska vägas lite för och emot. - Pedagog 2 

 
Pedagog 1 bekräftar rektorns beslut och menar på att även om föräldrarna har önskemål 
innebär det inte att deras vilja anses vara det bästa för barnets utveckling. Vidare menar hon 
att rektorn och förskolepedagogerna för dialoger där pedagogerna framför sina upplevelser 
och iakttagelser om barnet som också bemöts på ett förtroenderiktigt sätt. 
 

...sen så är det väl oftast så att förskolan är den som sitter inne med mest information från 
förskolan, som vet, som känner barnen utan och innan. Så jag upplever nog att, det är (…) 
rektorn lyssnar väldigt mycket på pedagogerna tycker jag. – Pedagog 1 

 
Vidare diskuteras samspelet mellan skolan och föräldrar av Pedagog 4 och hon menar att det 
är viktigt att föra raka dialoger med föräldrarna i detta viktiga beslut. 
 

…samtidigt är det också många gånger en process med föräldrarna, för jag menar för 
föräldrarna har ett barn och vi vill att barnet ska börja skolan och föräldrarna har alltså, 
föräldrarna tar beslutet kring hur det är. Även om vi skulle se att ett barn är lämpat, utifrån 
sin mognad/utveckling för särskola, kan ju ändå föräldrarna säga skola. Så det säger ju inte vi 
i förskolan att detta ska ni välja, utan vi gör vinklingar. Vi visar på konsekvenser. Om ni 
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väljer detta, då kan det bli såhär. Om ni väljer så, så kan det bli såhär. För att det är viktigt att 
vi ger dem en noggrann information. – Pedagog 4 

 
Dessutom menar Pedagog 4 att skolväsendet bygger på läroplaner och att man jobbar från ett 
helhetsperspektiv vilket i sin tur, förutom det pedagogiska, innefattar det språkliga och 
psykologiska perspektivet för att kunna skapa helheten som barnet behöver. Utvecklingen har 
enligt Pedagog 4 med andra ord gått framåt och utökats med föräldrar och andra professioner.  

Sammanfattning 

I frågan om övergångens processer påvisade samtliga respondenter vikten av att skapa en bra 
föräldrarelation. Ett samtal inför övergången kunde se olika ut beroende på elevens unika 
situation och behov, t.ex. vilka professioner som var närvarande. Val av information som skall 
överlämnas diskuteras då förskolan, förskoleklass och skolan vilar under olika former av 
sekretess. Respondenterna upplevde att rutinerna kring övergången förbättrats, och att 
föräldrar blivit mer delaktiga i förloppet.  Det framgick även att övergångens process konstant 
är under utveckling. Respondenterna upplevde att eleven inte har mycket att säga till om i 
frågan om inflytande i valet av skola utan att valet låg i de vuxnas händer. Däremot 
framhävdes föräldrarnas önskan och vilja tydligt, men även att mindre konflikter kan uppstå 
då pedagoger ibland har en annan teoretisk förståelse kring barnets behov än föräldrarna. I 
frågan om beslutet i val av skola var respondenterna oeniga, visserligen påpekar alla vikten av 
föräldrarnas påverkan, men skillnaden låg i uttalanden om vem som fattade det slutgiltiga 
beslutet då somliga respondenter påvisade att det var föräldrarna, medan andra att det var 
rektorn. 
 
Ur respondenternas utsagor framgick att då en placering som berörde barn i behov av särskilt 
stöd var valet mellan grundskola och särskola inte självklart. Resultatet gav ett exempel på ett 
barn som behövde extra stöd. Barnet fick då möjlighet att stanna kvar i förskolan ett extra år 
eller placeras i grundskola med särskolans läroplan som utgångspunkt. Vidare berättade 
respondenterna att de ibland upplevde föräldrar som ”rädda” för en eventuell 
särskoleplacering, men att en bra relation till föräldrar samt information och möjlighet att 
besöka verksamheten skapade mer positiva tankar kring särskolan. Respondenterna belyste 
olika vinklar ur ett delaktighetsperspektiv, begrepp som integrering, inkludering, resurser, 
miljö och vikten av pedagogernas samt omgivningens synsätt togs upp. Svaren kring vad 
integrering och inkludering innebär förtydligades med hjälp av exempel på skillnad mellan 
begreppen. Vidare framkom frågan om behovet av resurser och det belystes att det är en 
ekonomisk fråga som i sin tur har en stor effekt på verksamheten. 
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7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi metod, styrkor och vad vi i efterhand upplevt att vi kunnat göra 
annorlunda. Med hänsyn till resultat, tidigare forskning som framkommer i bakgrunden samt 
den teoretiska ramen framför vi här egna reflektioner i relation till studiens helhet.  

7.1 Metoddiskussion 
Att vi valde intervju som metod är vi nöjda med, eftersom den gav djupare inblickar i 
processen än vad t.ex. en enkätundersökning hade gjort. I efterhand upplever vi dock att det 
hade underlättat för vår del och även utökat resultatet om vi använt oss av fler redskap än 
endast intervju. Tanken var att observera, men kom via diskussion med handledare fram till 
att det inte går att genomföra en observation, med hänsyn till tidsramen, där vi i sådana fall 
skulle undersöka övergången i praktiken. En avgränsning vi fick göra under arbetets gång 
pga. vår tidsram var att vi inte hade möjlighet att utföra intervjuer och ta del av förskollärares, 
förskoleklasspedagogers, barnens och föräldrars perspektiv på det hela för att kunna få en 
tydligare inblick i processen samt för att kunna jämföra detta med specialpedagogernas svar. 
Kihlström (2007a) påpekar att intervjumetodik under lärarutbildningen är nödvändig pga. dess 
komplexa struktur. Vår personliga uppfattning efter genomgången intervju är att vi känt en 
viss avsaknad av erfarenhet, dvs. att praktiskt träna på intervjumetodik vid fler tillfällen än 
vad vi tilldelades.  
 
I efterhand upplever vi att vi borde genomfört en, vad Lantz (1993) kallar provintervju, 
eftersom vi då kunnat ta del av respondenternas synpunkter om intervjuns gång, frågor och 
upplägget, samt vår kompetens som intervjuare. Då vi lyssnade igenom intervjuerna upplevde 
vi oss stundtals själva som osäkra i situationen, främst i de första intervjuerna, trots att vi inte 
under intervjuerna upplevde situationen som sådan. Ur diskussionen har tankar om hur 
respondenterna upplevde oss framkommit, speciellt då det inte fanns några personliga 
relationer mellan oss och specialpedagogerna vi intervjuade. Genom att vi inte hade några 
personliga relationer till de intervjuade hade vi inte heller någon insikt eller förförståelse i 
deras pedagogiska arbete, detta fann vi positivt samt mer professionellt då en tidigare relation 
kunde skapat konflikter och påverkat resultatet. Övrigt upplevde vi att intervjuernas flöde var 
goda och stressfria, samtidigt som respondenternas intresse för ämnet var tydligt. Vi upplevde 
att lokalerna där intervjuerna ägde rum var genomtänkta, val av rum valdes ut av 
respondenterna eftersom de känner till miljön, samt att risken för störande moment 
minskades. För att utföra en intervju och kunna ta tillvara samtliga interaktioner mellan 
intervjuaren och respondenten menar Lantz (1993) att det erfordras en bredare kunskap inom 
både praktik och teori för att skapa en helhet.  
 
Under intervjuerna fann vi ett stort stöd i varandra då vi båda var delaktiga, däremot känner vi 
i efterhand att strukturen vi hade arbetat fram gällande frågeställningarna i praktiken blev 
komplicerade då vi valde att ställa varannan fråga till opponenten. Istället menar vi att det 
bästa valet för vår del hade varit att en person ställde samtliga frågor och att variationen 
istället innebar att vi fick ansvara för frågeställningen vid varannan intervju. 
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Trots att vi känner oss mer än nöjda med de respondenter som ville vara delaktiga i studien 
kan vi inte låta bli att fundera på vilket resultat vår grundtanke hade gett studien, vi är nyfikna 
på om det finns någon skillnad i resultatet om vi tilldelats möjlighet att intervjua rektorer som 
vi i första hand önskade. Nyfikenheten grundar sig i att Skolverket (2002, s 32) menar att 
rektorn är den som ansvarar för beslut angående placering för elever, medan vi i vårt resultat 
kan utläsa att beslutet inte endast ligger i rektorns avgörande. 

7.2 Resultatdiskussion 
Ur respondenternas utsago är delgivande av information första steget i processen för en 
övergång. Pedagog 4 understryker vikten av föräldrarnas delaktighet då föräldrarna har det 
slutgiltiga beslutfattandet om vilken information som ska delges, detta grundar sig enligt 
henne i den sekretess som skolverksamheten ska förhålla sig till och påpekar också att 
förskolan och skolan går under olika former av sekretess. Vidare menar Pedagog 1 att all 
information inte alltid anses vara relevant nog och beslut fattas mellan de berörda vuxna. 
Detta styrker Pedagog 4 som menar att övergångens process är något vuxna emellan, liksom 
att barnets kognitiva utveckling hindrar ett eventuellt deltagande av barnet.  
 
Riktlinjerna inom Lpfö98 (Skolverket, 2010) förordar att alla berörda pedagoger har ett 
fungerande samarbete då föregående pedagoger kan bära på relevant information kring 
barnets behov som kommande pedagoger behöver få till sin kännedom med hänsyn till deras 
arbetssätt och planering. Vidare skriver man att: ”Vid övergången till nya verksamheter skall 
särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd” (Skolverket 2010, s 13). Vi 
finner att lärdomen om vem som behöver särskilt stöd inte alltid är en självklarhet, utan att 
vägen till insikten är en process som involverar fler än endast skolpersonal.  
 
Då vi utgår från Bronfenbrenners (1979) teori ser vi ett samband mellan samtliga nivåer av 
relationssystemen. I vår tolkning av en sådan situation har de vuxna i processen ett eget 
mikrosystem sinsemellan. Vi menar att hemmet representerar den ena individen, medan 
skolan företräder den andra. Genom att barnet utesluts från detta system skapar härmed 
involverande parter ett exosystem, dvs. att barnets situation påverkas utan att barnet själv ges 
möjlighet att influera. Vidare tar vi en av respondenternas ord om barnets kognitiva 
utveckling i beaktning, men tolkar processen som en svår situation, framförallt då Lpfö98 
(Skolverket, 2010) är tydlig med förskolans strävansmål att barnets förmåga att påverka sin 
egen situation ska utvecklas. Vi vill betona att vår undersökning inte riktade sig mot barns 
inflytande i en sådan utsträckning att vi känner att vi har tillräckligt med underlag för att 
kunna uttala oss kring hur stor påverkan de har. 
 
Ur resultatet kan vi utläsa att respondenterna i vissa fall upplevde att föräldrar uttryckt rädsla 
gällande placering i särskolan. Enligt respondenterna antogs detta grunda sig i förutfattade 
meningar som härstammar ur andras upplevelser, erfarenheter och utsagor kring just den 
skolverksamheten. Vidare framgår det i resultatet att föräldrar har möjlighet att tacka nej till 
en särskoleplacering, vilket medför ett djupare krav på skolan och pedagogernas kunskaper 
eftersom skolan då är skyldig att ge en likvärdig och god utbildning till barnen vars behov 
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kanske skulle kunna ha tillgodosetts bättre i en särskola. Föräldrarnas ökade delaktighet 
understryks av en respondent som begrundat föräldrarnas troliga ökade kunskaper angående 
de situationer barnen kan ställas inför i skolans verksamhet. Dessutom, menar hon, är det 
föräldrarnas rättighet att tilldelas information om processen samtidigt som det är 
pedagogernas skyldighet att informera.  
 
Situationen där ett barn byter miljö faller enligt Bronfenbrenner (1979) in under 
mesosystemet. Skolan och hemmet kan ses som två betydande närmiljöer, när det rör 
individens utveckling krävs det därför ett gott samarbete mellan hemmet och skolan enligt 
samtliga respondenter. Funderingarna kring vilka konsekvenser placeringsbeslutet medför 
barnet består och då menar vi främst om barnet blir integrerat eller inkluderat. En av 
respondenterna berättade sin syn gällande skillnaden mellan integrering och inkludering. För 
henne var en betydande del att kunna se hur en förbättring av den aktuella verksamhetens 
miljö skulle kunna förverkligas, med verksamhetens samtliga barns behov i fokus och detta 
menade hon är inkludering. Pedagog 1 belyser den vuxnes förhållningssätt som en avgörande 
faktor för en god utveckling av verksamheten och betonar samtidigt alla elevers olikheter och 
behov i den pedagogiska miljön. Vi anser att hennes resonemang stöttas av Isaksson (2009) 
som menar att skolan ska anpassas till eleverna eftersom verksamheten sällan är planerad 
utifrån att samtliga elevers olikheter och behov tillgodoses.  
 
Vidare kom sakfrågan resurs upp när vi tog del av respondenternas uttalanden i resultatet. 
Respondenterna menade att trots att barnen är i behov av resurser finns det inte alltid 
möjlighet till det pga. att ekonomin blir ett hinder. En respondent betonar alla elevers 
olikheter och behov och att den pedagogiska miljön skall anpassas därefter, t.ex. möjlighet att 
arbeta i mindre grupper. Den ekonomiska effekten kan vi se i vad Bronfenbrenner (1979) 
benämner som makrosystemet vars innebörd bl.a. är ekonomiska beslut som påverkar 
verksamheten och därigenom varje individ som befinner sig i den. Prioriteringarna var pengar 
sätts och används till är en, enligt oss, intressant aspekt då vi kan relatera till att ekonomin har 
en stor betydelse för en verksamhet samtidigt som vi upplever att ekonomi egentligen inte ska 
behöva styra den pedagogiska verksamheten till fullo.  

7.3 Didaktiska konsekvenser 
De didaktiska konsekvenserna vi kan se efter utförd undersökning är oklarhet i 
beslutsfattandet. Detta dilemma finner vi vara mycket tydligt då respondenterna för de olika 
kommundelarna gav olika information angående vem som fattade beslutet huruvida ett barn 
skulle gynnas av en särskole- respektive grundskoleplacering i slutändan. Om det inte finns 
tydliga riktlinjer gällande strukturen över processens tillvägagångssätt kan en konsekvens bli 
att felplacering sker. De didaktiska konsekvenserna vi kan se efter utförd undersökning finner 
vi att de nationella riktlinjerna för processen behöver ses över då risken för felplacering kan 
uppstå.  
 
Då respondenterna påpekar vikten av information och en god samverkan med föräldrar kan ett 
förtydligande av övergångens process samt ett bättre samarbete mellan kommundelarna gynna 
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hela kommunen samt inblandade parter. Detta styrks av en av respondenterna som menar att 
övergångens process ständigt behöver ifrågasättas i ett utvecklande syfte. Det kan i sin tur 
leda till en djupare trygghet hos föräldrar som ska kunna förlita sig på att deras barn får den 
stimulans och utvecklingsmöjligheter som skolverksamheten ska tillföra. Även detta belyser 
Lpfö98 (Skolverket, 2010) då det är fastlagt att en tillitsfull relation mellan föräldrar och 
pedagoger ska utvecklas, samt att föräldrarnas synpunkter om verksamheten ska beaktas. 
 
Exosystemet som Bronfenbrenner (1979) presenterar visas tydligt här, dvs. att beslutstagandet 
görs på en nivå där barnet inte är aktivt deltagande men påverkat. Ett rörligare system för 
övergångsprocessen skulle kunna vara en fördel för de barn som behöver befinna sig i en 
miljö under en längre tid för att förstå den och skapa en trygghet i den. Vi menar att en 
övergång ska anpassas utefter varje barns behov, det kan röra sig om en situation där barnet 
behöver extra stöd och tid för att kunna skapa sig en trygghet i den kommande miljön och 
därför bör övervägas att få påbörja processen i ett tidigare skede. Pedagogen har en betydande 
roll vars flexibilitet och pedagogisk verksamhet är gynnande för barnet. Vi är samtidigt 
medvetna om svårigheten att genomföra nya idéer som inte tydligt framgår ur skriftliga 
beslut, men om vi är beredda att testa och satsa på nya metoder kanske vi också kan upptäcka 
nya tillvägagångssätt som främjar den enskilda individen som vi tydligt ska se, vägleda och 
skapa en trygghet för, vilket Lpfö98 (Skolverket, 2010) förespråkar. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Då vår undersökning var begränsad till specialpedagogernas perspektiv ger vi förslag att 
intervjua fler i barnens omgivning, t.ex. föräldrar, pedagoger som befinner sig i barngruppen, 
men även förskoleklassens personal för att ta del av hur de ser på sin yrkesroll varje år de får 
en ny grupp barn. Det hade också varit intressant att undersöka processen ur barnens 
perspektiv. Fördjupning med observationer och self-report kan ge en tydligare inblick i hur 
övergången fungerar, både teoretiskt och i praktiken. 
  

27 
 



Tack 
Ett stort tack till samtliga som haft en roll i detta arbete. Tack till Thomas Barow som var 
handledare åt oss, tack till examinator Ylva Odenbring. Stort tack till de pedagoger som lät sig 
intervjuas. Tack till våra familjer som stöttat oss och tack till våra vänner som visat stor 
förståelse gentemot oss under arbetets gång. Varmt tack till familjen Hartford för 
korrekturläsning samt stöd. 
 
Vi vill också tacka varandra för det stöd vi gav och fick, för att inte glömma insikten ”allt är 
möjligt”.  
 
Under vår studie fastnade vi för ett citat som vi alltid kommer bära med oss: 
 

I många sammanhang gör det inte så mycket om läraren väljer fel, men i vissa andra avgör 
det en människas framtid. Aneer (2010, s 170). 

 
 
Juni, 2012. 
Caroline Davidsson och Martina Karlsson 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
Vi vill börja med att tacka för ditt deltagande i vår c-uppsats. Vi som arbetar med den är 
Caroline Davidsson och Martina Karlsson som läser lärarprogrammet med inriktning 
förskola/förskoleklass på Högskolan i Borås. 
 
Syftet med intervjun är att vi med hänsyn till barn i behov av särskilt stöd gällande övergång 
från förskola/ förskoleklass till grundskola/särskola vill ta reda på och analysera hur den här 
processen i praktiken är organiserad i olika kommundelar i en stad i Sverige. 
Vi utgår från Vetenskapsrådets etiska principer, alltså de fyra huvudkraven för forskning inom 
humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Kortfattat innebär detta att informationen vi 
delges endast används som ett underlag för studiens resultat, liksom att all information som 
framkommer i resultatet endast används för att belysa syftet.  
Ingen information som är identitetsbundet eller som kan återkopplas till verksamhet eller 
individ kommer att finnas i den slutgiltiga rapporten. I början av intervjun ber vi dig att 
presentera dig, samt din bakgrund inom specialpedagogiken. Detta är för vår skull eftersom 
det under analysarbetet underlättar att särskilja på samtliga intervjuade.  
Notera att vi i studien endast kommer att använda fingerade namn, samt att den inspelade 
intervjun kommer att raderas då vi analyserat innehållet. 
 
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till oss, 
 
Caroline Davidsson   Martina Karlsson 
E-mail: xxxxxxx@utb.hb.se  E-mail: xxxxxxx@utb.hb.se  
Tel: xxxx-xxxxxx   Tel: xxxx-xxxxxx 
 
Du kan även höra av dig till vår handledare för examensarbetet, Thomas Barow, 
E-mail: xxxxxxxxxxxx@hb.se 
Tel: xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1) Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat? 
2) Hur går en övergång till i er kommundel gällande barn i behov av särskilt stöd? 
3) Vilka faktorer är det som spelar in i valet grundskola eller särskola? 
4) Hur är eleven delaktig i övergången? 
5) Vilka är delaktiga vid övergången och hur är de delaktiga? 
6) Har du lagt märke till någon förändring genom åren med övergångar utifrån din egen 

erfarenhet? 
7) Skiljer sig övergångarna för ett barn i behov av särskilt stöd mot barn som inte har lika 

påtagliga funktionshinder?  
8) Vad har du för erfarenheter gällande integrering? För- och nackdelar? 
9)  Vad är viktigast att tänka på vid en övergång?  
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