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Grundsär-
skolan 

   Förskola 

Olika vägar för barn i 6-7 års åldern som har 
utvecklingsstörning 



?När börjar övergången, och när slutar övergången?  
 







Föräldrar 

Lärare i 
skolan 

Lärare i 
förskolan 

- Deras unika 
kunskap om 
barnet 
 

- Deras unika 
erfarenheter 
med barnet 
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Förskole-
klass 

Grundskola 

Grundsär-
skolan 

   Förskola 

Olika vägar för barn i 6-7 års åldern som har 
utvecklingsstörning 

Barnens funktionshinder 
8%  bara utvecklingsstörning 
22%  komplex kommunikation  
35% Flerfunktionshinder 



Har din skola en 
handlingsplan för 
övergångar? 

Procent 

Ja 49 % 

Nej 30 % 

Vet ej 21 % 

TOTAL 100 % 



Barnets 
kommunikation 

72%   

13 

Pedagogisk 
bedömning 

71% 

Barnets hälsa och 
omvårdnad 

50% 

Barnets dagliga 
rutiner och 
fungerande 

79% 

 

Barnets lärande 

75% 

 



Nyckelpersoner Lärande Dagliga rutiner 

och 

fungerande 

Kommunika-

tion 

Pedagogisk 

bedömning 

Hälsa och 

omvårdnad 

Förskollärare 73% 53% 57% 42% 15% 

Föräldrar 7% 26% 13% 5% 66% 

Specialpedagog 7% 1% 5% 25% 1% 

Rektor 0% 0% 0% 12% 1% 

Flera av de ovan 13% 20% 25% 16% 17% 



 
viktigt och görs 

  
viktigt men görs inte  

• Speciallärare träffar barn och 
föräldrar innan övergången (187)  
 

•  Lärare från grundsärskola och 
förskola träffas för att prata om 
barnets lärande och 
erfarenheter från förskolan (178) 
 

• Speciallärare besöker barnet  I 
förskolan (172) 

 

 

• Grundsärskola och förskola 
har gemensamma 
föräldramöten (112) 
 

•  Lärare från grundsärskola 
och förskola träffas för att 
prata om vad barnet kommer 
att lära i grundsärskolan (99) 
 

• Speciallärare besöker barnet 
hemma (99) 







8 månader  
i grundsärskola 

2 månader i  
grundsärskola 

Före  
övergång 
 

Även intervjuer med rektorer och förskolechefer före och efter övergång 
 



År för 
data-
insamling 

Barn Barn födda Barn ålder Plats före övergång Plats efter övergång 

14-15 1 2008 6år (ska fylla 7) Kvar ett år extra i förskola Grundsärskola åk 1 

14-15 2 2009 5år (ska fylla 6) Förskola Grundsärskola (träningsskola) åk 
1 

14-16 3 2009 5år (ska fylla 6) Förskola Grundsärskola åk 1 

15-16 4 2008 6år (ska fylla 7) Kvar ett år extra i förskola Grundsärskola åk 1 

14-15 5 2006 7år (ska fylla 8) Förskoleklass 
(har gått 1 år extra i 
förskola) 

Grundskola åk 1 

14-15 6 2007 6år (ska fylla 7) Kvar ett år extra i förskola Grundsärskola (träningsskola) åk 
1 

15-16 7 2008 6år (ska fylla 7) Förskoleklass Grundskola åk 1 

15-16 8 2008 6år (ska fylla 7) Kvar ett år extra i förskola Grundsärskola (träningsskola) åk 
1  



barns lärande 



Barn A 
5 år ska fylla 6 
Använder AKK 
Ska börja träningsskola  
”är lätt att lära känna” 
”Har gärna andra barn nära sig” 
”Har inga särskilda omsorgsbehov” 













”det är två-ords-meningar och 
… han är villig att 
kommunicera med alla”, 
utveckling med tecken, ”… 
han kan jättemånga. Mer än 
mig nu.” 





Tack för er uppmärksamhet! 

jenny.wilder@mdh.se 
021-10 31 02 

anne.lillvist@mdh.se 
021-10 13 32  
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