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MÖTESANTECKNINGAR  

Närvarande: Kicki Viklund, Uppsala, Margareta Fredin, Uppsala, Catarina Sundin, Knivsta, Gunilla 
Bränn, Sigtuna, Ingrid Wester, Östhammar, Frida Eketjäll, Enköping, Mia Hedefalk, Uppsala 
universitet och Marie Lein, Uppsala 

Pernilla Kallberg, doktorand på Mälardalens högskola presenterar sin forskning kring barns 
övergångar i förskola/förskoleklass/skola.  

Liten sammanfattning: Det finns inga mallar för den perfekta övergången utan varje övergång är unik. Pernilla 
pratar om relationsskapande mellan barn och lärare, som hjälper till att skapa en bra övergång. Kvaliteten på 
relationen avgör om övergången blir bra eller inte. Övergångar handlar om ”samverkan” (se tex LpFö 2.5). 
Samverkan med berörda kollegor i angränsande verksamheter. Det blir en lång diskussion om hur kvalitet i 
relationer prioriteras olika mellan skolformerna. Mjuka värden bör alltså lyftas upp och det finns forskning 
(internationell) som handlar om detta. Detta påverkar ju barnens fortsatta skolgång. Vad vi ser är alltså att det 
uppstår ”glapp” mellan förskola/förskoleklass och skola. Professionellt relationsarbete innebär både relation 
mellan barn och lärare men också om barngruppen och relationer som skapas där. I samverkan behöver man 
prata om hur man har skapat möten där barn kan skapa relationer t ex kopplat till strukturerat alt ostrukturerat 
innehåll. Har barnen erfarenhet av att skapa relationer? Föreställningar om förskolan/förskoleklassen/skolan 
påverkar ju också samspelet. Vad är viktigt/inte viktigt? Vilken syn på barn/lärande/kunskap har man?  

Lärares överenskomna föreställningar – Pernillas fokus i hennes studie. Handlar om didaktiska tillvägagångsätt 
kring sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och skola. Syn på barn: kompetent eller icke 
kompetent, bli elev eller vara elev. Vad ska de utveckla? Jo, självdisciplin och bli självgående .  

Avvägning av gruppen görs d.v.s. grupperna ska vara ”jämt ojämna”. Den fria leken i fskklass är ”helig”, något 
man får försvara mot skolan. Fskklassen fokuserar på det sociala, vilket anses utvecklas i den fria leken. Leken 
försvaras alltså men är inget som läraren går in i och anses viktig att uppmärksamma och delta i, här går läraren 
ofta och gör annat. Lärarna behöver prata om sin syn på barn/kunskap/lärande för att förstå vilka 
föreställningar de har.  

Ledarna behöver möjliggöra detta för sin personal. Olika syn kommer att synliggöras och man behöver arbeta 
med hur man kan mötas. Fortbildning där fler lärarkategorier möts kan fungera. Lyssna på varandra och 
bearbeta det man hör. Aktionsforskning på egen verksamhet kan behövas. Ta tid för detta behövs.  

Konklusion: Vad bygger jag min kunskap på? Vet jag inte det kan jag inte förändras. Jag vet inte om det jag gör 
är bra eller inte.  

Två presentationer kring arbete med SKA (systematiskt kvalitetsarbete) av Östhammar och Sigtuna.  

Vi får höra hur man har utvecklat SKA i Östhammars kommun: från ECERS till LOTUS och idag UNIKUM. Idag 
görs en kombination av LOTUS och UNIKUM, vilket man är nöjd med då denna kombination är mer systematisk, 
effektiv och enkel. I Sigtuna har man gjort en egen variant utifrån Stockholm Stads kvalitetsindikatorer där IKT 
blivit ett viktigt tillägg. I båda kommunerna beskrivs hur omfattande arbetet blir och hur man har utvecklat sitt 
arbete för att göra det snabbare och enklare. 

 Förskolan i alla kommuner försöker utveckla sätt för att visa på förskolans arbete utifrån styrdokumenten och 
att hitta former och modeller som inte mäter barnet utan visar på hur förskolans undervisning bidrar till ökad 
måluppfyllelse. Det är många som vill veta hur förskolan arbetar. Politiker och vårdnadshavare är viktiga 
målgrupper som behöver förstå förskolans uppdrag. 

 Underlag som t ex Stratsus och Qualis upplevs som bra underlag för att ge återkoppling till politiken. 
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 Någon efterfrågar underlaget som Sigtuna använder för SKA för att kunna föra en diskussion kring utveckling 
av kommunens SKA. Gunilla Bränn ser över möjligheterna att sprida materialet. 

Efter detta fördes en diskussion kring hur vi kan paketera den kunskap som har alstrats under våra 
möten. Forum att sprida i finns men utrymmet att få till spridningen kan vara svårare då det konkurerar med 
allt annat viktigt som också ska lyftas på dagordningen. Någon uttrycker att man får välja någon speciell del att 
presentera istället för att återge allt som sades på FoSam-mötet. Alla upplever att de får med sig mycket från 
dessa träffar som påverkar hur diskussioner med kollegor får tillskott av fler tankar och perspektiv. Idag fick de 
t ex med sig en bild kring övergångar från Pernillas presentation som de kan använda för att presentera och 
diskutera övergångar mellan förskoleklass och skola på hemmaplan. Effekter av FoSam-mötena diskuterades 
vidare och någon har boka in en forskare som presenterat sitt arbete på FoSam till att komma till sin kommun i 
en specifik fråga. FoSam ses också som en hjälp att sprida relevant forskning i kommunerna. 

Arbeta vidare med övergångar vill gruppen fokusera vidare på under höstens möten, att som vi gjort med SKA 
delge hur varje kommun tar sig an arbetet med övergångar. Tankar om att bjuda in varandra för att studera en 
annan kommuns arbete väcktes också.  

Övrigt: 

Hur ska vi hitta bättre till våra möteslokaler på Blåsenhus? 

Karta över Blåsenhus efterfrågandes, det upplevs fortfarande klurigt att hitta till våra mötesrum på Blåsenhus. 
Vi hoppas detta ska förenkla något. När vi är i sal 14:360 ska man tänka så här: 14 talar om vilket hus, 3 talar 
om vilket våningsplan och 360 vilket rum på den våningen. Detta innebär alltså att vi ska gå högst upp i huset 
(vån 3) till huskropp 14 (långa korridoren) och leta upp rum 360.  

 

Nästa möte fredag 21 april kl. 8.30 - 12.00. 

Innehåll:  

• Anders Arnqvist, professor och Utbildningschef och Kristina 
Malmberg Universitetslektor berättar om deras 
erfarenheter av systematiska kvalitetsarbete på 
rektorsutbildningen samt  

• SKA presentation från Tierp 

 

//Vid pennan, Mia och Marie 

 
 

 

 

 


