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Titel 
Övergångar från förskola till förskoleklass 

English title 
Transition from kindergarten to preschool 

  

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur överlämningar planeras och 

genomförs för att stödja barn i övergången från förskola till förskoleklass. 

För att få svar på vårt syfte har vi valt en kvalitativansats där vi har intervjuat 

åtta pedagoger som är verksamma inom förskola och förskoleklass.  

 

Studien visar att överlämningar och samverkan ser mycket olika ut ute i 

verksamheterna och att den individuella pedagogen har en stor betydelse i 

överlämnandet. Den praktiska strukturen angående de gemensamma träffarna 

är kända för alla men syftet med samtalat i överlämnandet upplever vi inte är 

synlig för de berörda pedagogerna. Barns olika förutsättningar i övergången 

ser olika ut. De överlämnade samtalen för barn i behov av särskilt stöd kan 

vara avhängt på vilken pedagog som lämnar över då stöd och struktur kan 

saknas. Resultatet visar att de olika ramar som styr och den tradition som 

råder samt den enskilde pedagogens erfarenheter och kunskaper är av 

betydelse för hur barnet möts i den nya verksamheten och vilka 

förutsättningar som ges. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) 

problematiserar ramfaktorteorins begränsningar då de anser att ”det praktiska 

förnuftet” bör beaktas. Vad är det som begränsar eller underlättar i 

samverkan och styr i överlämnandet samt hur påverkas det av den enskilde 

pedagogens ”praktiska förnuft”. 
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1 Inledning 

Vi är två förskollärare i slutet på vår specialpedagogutbildning som har vår 

yrkesbakgrund i förskola, förskoleklass och skola. Våra erfarenheter som pedagoger i 

förskolan och i förskoleklass är att samverkan i överlämnandet mellan förskola och 

förskoleklass är ett område som inte har diskuterats och belysts i någon särskild 

omfattning i vår verksamhet. Pedagoger vi mött under åren har uttalat att de inte 

upplever att det finns tydliga rutiner hur samverkan ska genomföras och vilken 

information som skall lämnas över. Samtidigt har frågan ställts om den information som 

lämnas över är av betydelse för mottagande pedagoger och deras möte med barnet i 

förskoleklassen. Överlämnandet anser vi är en del av vårt barn/elev hälsoarbete och är 

av särskild vikt för de barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Hur överlämnandet 

utformas och delges kan vara avgörande för det enskilda barnets fortsatta lärande och 

socialisation i den nya verksamheten. 

 

Regeringen beslutande 2010 om förändringar i förskolans läroplan och som sedan 

trädde i kraft 2011. Utgångspunkten för dessa förtydliganden var kunskaper och 

erfarenheter om barns utveckling och lärande, behov och förutsättningar samt barns 

skilda sätt att lära. Det blev här tydligt att det fanns ett behov av en förstärkt pedagogisk 

kompetens hos förskollärare, barnskötare samt ledningen av förskolan på grund av det 

förändrade pedagogiska uppdraget. En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet tog 

fram ett underlag som stöd för implementeringsprocessen av den reviderade läroplanen. 

En del av förtydligandet var förskolechefens uppdrag. Här betonas det att förskolechef 

är ansvarig för att samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen för att genom detta 

skapa en samsyn och ett förtroendefullt samarbete. (Utbildningsdepartementet 2010). 

Förskolan har genomgått en implementeringsprocess i och med den reviderade 

läroplanen, men vi ställer oss frågande till om samverkan mellan förskola och 

förskoleklass har belysts eller arbetats med i någon större omfattning i samband med 

implementeringen. 

 

I slutet av 2014 gav Skolverket ut ett stödmaterial för övergångar inom skolor och 

skolformer. Här menar man att det finns en risk när ett barn byter skolform att viktig 

information går förlorad. Den information som går förlorad kan påverka alla barn menar 

de men i synnerhet de barn som är i behov av särskilda anpassningar eller särskilt stöd. 

Överlämnandet handlar även om att den information som lämnas över är relevant och 

att den mottagande verksamheten använder sig av informationen. I rapporten Se, tolka 

och agera-allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) lyfts detta upp som en 

framgångsfaktor i samverkan då de ser till betydelsen av att den mottagande skolan har 

ett intresse av att ta emot och efterfråga den information som lämnas över från 

förskolan. Skolverket (2014) skriver fram vikten av att den information som överlämnas 

bidrar till att skapa en förståelse i den mottagande verksamheten och att detta resulterar i 

redskap och konkreta metoder i mötet med barnet. 
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För barn i behov av särskilt stöd är det extra viktigt att hitta former för hur 

informationen överlämnas (Skolverket 2014). I övergångar mellan olika stadier kan det 

lätt uppstå problem utifrån hur informationen ska föras över och vilken information som 

anses vara av vikt att delge kan variera från en pedagog till annan. Pedagogers 

kommunikation blir här en viktig del i samverkan kring överlämnandet. Andersson 

(2004) beskriver komplexiteten i kommunikationen då hon menar att svårigheter 

uppstår när budskap misstolkas, vi tror att vi förstår och när vi använder samma term för 

olika begrepp. Det kan finnas en olikhet i förståelsen i vårt uppdrag och det är av 

betydelse att pedagoger samtalar om dessa skillnader för att underlätta förståelsen för 

varandras tankar (Scherp och Scherp 2007). Ahlberg (2001) lyfter allmänt fram 

samverkan som en viktig del i mötet med barn i behov av särskilt stöd. Samverkan i de 

första skolåren innebär att det etableras ett samarbete mellan olika yrkesgrupper 

förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Pedagoger med olika skilda yrkeskulturer bör 

mötas och finna en gemensam inriktning för sitt arbete. Detta samarbete kan medföra 

svårigheter då det kan bli en kollision mellan olika traditioner och kulturer (Ahlberg 

2001). 

 

Med avstamp i detta vill vi med vår studie ta del av pedagogers tankar kring samverkan 

och överlämnandet mellan förskola och förskoleklass samt hur man ser på den 

information som ges och tas emot i den gemensamma kommunikationen.  
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur överlämningar mellan pedagoger planeras och 

genomförs för att stödja barn i övergången från förskola till förskoleklass samt hur 

samverkan mellan de olika verksamheterna beskrivs. 

 

 

2.1 Frågeställningar  

 

 

 Vilka villkor och förutsättningar upplever pedagogerna finns för samverkan 

mellan förskola och förskoleklass i överlämnandet? 

 

 Hur beskriver pedagogerna i förskola och förskoleklass innehållet i den 

kommunikation som sker i överlämnandet. 

 

  Hur uppmärksammas de barn som är i behov av särskilt stöd i överlämnandet. 
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3 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel beskriver vi övergångar och samverkan mellan förskola och förskoleklass 

och hur detta står framskrivet i skollagen och i styrdokument samt tidigare forskning 

inom området. För att få en förståelse för förskolans uppdrag kommer vi att se på 

kunskap och demokratiuppdraget samt hur man ser på lärande och omsorg. Därefter 

belyses sekretessen som står beskriven i sekretesslagen och dess påverkan för att 

samverkan ska kunna ske mellan skolformerna samt vårdnadshavarnas betydelse i 

överlämnandet.  

 

Vi har sökt efter tidigare forskning med fokus på vårt valda område genom att använda 

oss av Swepub, Onesearch, googlescholar, Eric och även studerat tidigare avhandlingar 

och litteraturs referenslistor. Vi har i vårt sökande använt oss av både svenska och 

utländska sökord vilka är, samverkan, övergångar, förskola och förskoleklass, 

transition, cooperation, primary school, preeschool, primary education.  

 

 

3.1 Skollagen och styrdokument 

I Skollagen (2010:800) går det att läsa att förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en 

helhetssyn på eleven och elevens behov samt att förskoleklassen ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap. Detta står även beskrivet i den paragraf som behandlar 

förskolan där det går att läsa att ”Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning” (2010:800 kap 8 § 2 & 9). När 

det handlar om barn i behov av särskilt stöd är det av stor vikt att förskolechefen 

skyndsamt uppmärksammar dessa barn och sätter in stödinsatser.  

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå ifrån en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg och lärande bildar 

en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det 

stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från 

förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska 

förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna. (Skollagen 2010:800 kap 8 § 2 & 9) 

 

I läroplanerna för förskola och skola finns det riktlinjer för hur övergångar och 

samverkan ska ske för att utveckla varje barns utveckling och lärande samt stödja 

elevernas utveckling i ett långsiktigt perspektiv. I Läroplanen för förskola 1998 

reviderad 2010 står det att förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete 
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med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga 

utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. När det gäller barn i behov av särskilt 

stöd ska särskild uppmärksamhet ges till dessa barn vid överlämningar till nya 

verksamheter. Det är förskolechefens ansvar att samarbetsformer utvecklas med 

förskoleklassen och att samverkan sker för att skapa förutsättningar för en samsyn och 

ett förtroendefullt samarbete mellan dessa. 

 

Även Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 belyser vikten 

av samverkan kring övergången från förskolan till förskoleklassen. Genom att stödja 

elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan sträva efter att nå 

ett förtroendefullt samarbete med förskolan. Läraren ska utbyta kunskaper och 

erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer samt särskilt 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Lgr 11 tar upp rektorns ansvar när det 

gäller samverkan. Rektor ansvarar att samverkan kommer till stånd med förskolan för 

att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete.  

 

När det gäller övergångar mellan förskola och skola tar inte allmänna råden upp detta 

men Skolverket har gett ut ett stödmaterial som tar upp betydelsen av en kontinuitet i 

skolgången och övergångarnas betydelse för barns fortsatta lärande. Det stödmaterial 

som Skolverket (2014) gett ut riktar sig till dem som arbetar inom förskola, 

förskoleklassen, fritidshemmet, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Övergångar för barn och elever är för alla 

som arbetar i förskola och skola en viktig fråga som man länge saknat riktlinjer för. 

Skolverket (2014) vill med detta stödmaterial trycka på att alla inom både förskola och 

skola tar sitt ansvar när det gäller övergångar. Syftet med stödmaterial är enligt 

Skolverket att inspirera och visa på olika sätt att arbeta med övergångar.  

 

 

3.2 Lärande och omsorg 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev 2010 samt läroplanen för skolan Lgr 11 är 

uppdelad i två huvudkapitel. Kapitlen är värdegrunden och strävansmål för förskolan 

samt kunskapsmål i läroplan för skolan. Dessa två delar ska utgöra en helhet för barnets 

lärande och socialisation. Förskolan har strävansmål och förskoleklassens uppdrag 

beskrivs i stödmaterialet för förskoleklassen med betoning att förskoleklassen ska följa 

läroplanen för grundskolan i tillämpliga delar inom ramen för förskoleklassens 

verksamhet (Skolverket, 2014). 

 

Enligt förskolans läroplan Lpfö 98/10 ska förskolan lägga grunden till ett livslångt 

lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Förskolan ska vara en pedagogiska verksamhet där omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet (Skolverket 2013). Det medför det dubbla uppdrag som förskolan och 

skolan har där både lärande och omsorg ska bilda en helhet. Det är av stor vikt att den 

pedagogiska miljön främjar leken och kreativiteten samt det lustfyllda lärandet. 

Förskolan har ett uppdrag där det tydligt framgår vikten av att se till alla barn och 
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anpassa verksamheten så den gynnar alla barns lärande. Palla (2012) anser att lärandet 

inte äger rum vid särskilda tillfällen vilket påverkar utformandet av verksamheten i 

förskolan. Detta menar hon kännetecknas av att pedagogik och lärande bildar en helhet i 

vardagen.  

.  

 

3.3 Sekretess  

Generellt styrs samverkan och överlämningar av den sekretesslag som står framskriven i 

23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Här ingår den tystnadsplikt som råder 

mellan skolformerna vilket innebär att inga uppgifter om barnet eller anhörigas 

personliga förhållande får lämnas vidare. Olsson (2006) belyser sekretessens relevans 

då han anser att sekretessen som råder mellan förskola och skola har en stor betydelse 

när det gäller samverkan kring barn vid överlämning till skolan. Enligt sekretesslagen 

får endast information kring barnet överlämnas om vårdnadshavarna har gett sitt 

medgivande vilket helst ska ske skriftligt eller vårdnadshavarnas medverkan vid 

överlämnandet. Detta menar författaren kan medföra att viktig information om barnet 

går förlorat för den mottagande parten.  För att undvika att det sker är det av stor vikt 

för pedagogerna i förskolan att göra vårdnadshavarna delaktiga i överlämnandet till 

förskoleklass. När det gäller övergångar och eventuella sekretessproblem är det en 

framgångsfaktor att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar och skola. Det 

är då av betydelse att det finns en tilltro till den dokumentation som lämnas över och att 

den är professionell och relevant (SOU 2010:95) 

 

I det stödmaterial som Skolverket (2014) har gett ut om övergångar belyses även där 

dilemmat om sekretessens betydelse i samverkan mellan förskola och skola då detta kan 

utgöra ett hinder i samverkan. Det finns dock sekretessbrytande bestämmelser som kan 

underlätta samverkan menar Skolverket. De sekretessbrytande orsakerna kan vara 

anmälningsplikt som gäller om man misstänker att ett barn far illa, föräldrarnas 

samtycke eller att uppgifterna är nödvändiga för att den utlämnande myndigheten själv 

ska kunna fullgöra sin verksamhet. En majoritet av informanterna i rapporten Se, tolka 

och agera-allas rätt till en likvärdig utbildning (2010:95) anser att 

sekretesslagstiftningen inte är ett hinder vid samverkan eftersom skolan ofta får 

samtycke av elevens föräldrar att lämna ut nödvändig information vid övergångar. 

Några pekar dock på att det finns problem då det finns föräldrar som inte vill lämna sitt 

samtycke. Som förklaring hävdar informanterna att det finns föräldrar som vill att deras 

barn ska få komma till en ny skola utan att vara belastad av tidigare dokumentation. 

 

 

3.4 Förskola och förskoleklass - två traditioner  

Forskning visar att det finns en stark tradition inom både förskola och skola där det är 

svårt att hitta en fungerande samverkan. Båda dessa skolformer anses sträva efter att 

behålla sina respektive traditioner och vanor. För att en förändring ska kunna ske menar 

Ackesjö (2014) krävs det att en kommunikation sker mellan förskolan och 

förskoleklass. Vidare menar hon att det finns brister i samarbetet mellan lärare i förskola 
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och skola som kan påverka barnens övergång. Detta är även något som Docket och 

Perry (2007) beskriver i sin studie då de belyser detta dilemma att det finns två olika 

traditioner inom förskola och skola.  

 

Om man ser till det som skiljer förskola och skola åt så är det framförallt den pedagogik 

som man historiskt sett har utvecklat åt olika håll utan gemensamma mål. På grund av 

detta menar Ackesjö (2014) har verksamheterna skapat sina egna traditioner och därmed 

talar de ”olika språk”. Alatalo, Meijer och Frank (2014) beskriver hur förskolans 

pedagogiska verksamhet och ideologi många gånger handlar om omsorg kring barnet 

istället för en kunskapsbaserad pedagogik. Vilket kan vara en orsak till förskolans 

många gånger motstånd mot bedömning av individens lärande. Detta menar författarna 

kan påverka de individuella dokumentationer och överlämningar som sker mellan 

förskola och förskoleklass. Även Hartman (2005) ser detta då han anser att förskolan 

har traditionellt sett till omsorg i första hand och därmed ansett att det är skolans 

uppdrag att bedöma lärande och prestationer.  

 

 

3.5 Rektor och förskolechef 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport som genomfördes med syfte att granska 

hur förskolan arbetar med de förstärkta uppdragen enligt den reviderade läroplanen och 

nya skollagen synliggör förskolechef samt rektors uppdrag. Rapporten påvisar att 

förskolan besitter en tradition av självstyre och detta bidrar till att i vissa fall när 

förskolechefen har ett delat uppdrag mellan förskola och skola så tillåts förskolan att 

sköta sig själv. (Skolinspektionen 2012). 

 

Riddarsporre (2010) skriver i inledningen av sin fallstudie att forskning om ledarskapet 

i förskolan inte har varit föremål för forskares intresse. Detta trots att förskolan är en 

verksamhet som påverkar många. Syftet i studien är att undersöka det normativa 

ledarskapet vilket menas ett ledarskap med fokus på interaktion och kommunikation, 

samt hur chef och medarbetare skapar en gemensam mening och förståelse. Urvalet i 

studien har varit erfarna ledare med pedagogisk utbildning. Några är förskollärare samt 

lärare i grunden och en del leder både förskola och skola i sina uppdrag. I 

sammanfattningen beskrivs den normativa styrningen som en relevant utgångspunkt för 

att förstå förskolans ledarskap. Den normativa styrningen beskrivs även som ett verktyg 

för att skapa en gemensam förståelse eller förutsättning för en sådan. Törnsen (2009) 

studerar i sin avhandling rektors ledarskap, syftet var att studera framgångsrikt 

ledarskap i relation till skolans resultat vad det gäller kunskapsmål samt sociala mål. 

Här beskrivs rektors och lärares betydelse för att eleven ska ha en bra skoltid samt ges 

goda resultat både vad det gäller kunskapsmål samt sociala mål. Rektor och lärare har 

här stor betydelse för elevens framgång. För att lyckas med detta krävs det ett gott 

samarbete mellan rektor och lärare samt rektors samverkan med skolchef och 

kommunala skolpolitiker. 
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3.6 Övergångar mellan förskola och förskoleklass 

Vikten av barns övergångar och samverkan mellan olika skolformer är något som har 

uppmärksammats både i Svenska och i internationella studier. Det framkommer bland 

annat att övergångarna mellan skolformerna kan ha betydelse för elevers studieresultat 

(Dunolp2003). Den forskning som har gjorts inom området visar på att de övergångar 

som finns inom skola och förskola påverkar barnen och att det är av stor betydelse att 

samverkan är tydligt organiserad (Skolverket 2014).  

 

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) menar att sedan förskoleklass införts har 

grupperna på förskolan förändrats. Här ser man till att många barn idag är med om fler 

övergångar än tidigare då många förskolor har åldersindelade grupper där man istället 

för att ha barn mellan 1-5 år nu har småbarn och storbarns avdelningar. Vidare menar de 

att trenden visar att många förskolor idag har åldersindelat vilket medför ännu fler 

övergångar för de små barnen. Här belyser Skolverket (2014) i sitt stödmaterial 

övergångarnas omfattning då många barn och elever är med om minst sex stycken 

övergångar under sin skoltid ”För de allra flesta barn och elever är övergångarna 

rutinmässiga och enkla.” (Skolverket 2014 s 12). Men för en del kan dessa övergångar 

ha en större betydelse för det enskilda barnet när det gäller trygghet och lärande.  

 

Denna trend angående flera övergångar inom förskolan anser Ekström, Garpelin och 

Kallberg (2008) snarare kan vara en åtgärd för att förskolan ska kunna klara av sitt 

uppdrag att kunna ta emot allt yngre barn än se till den forskning som finns inom 

området. Deras resultat visar på skillnader i hur pedagogerna ser på övergångarna och 

vilken betydelse det har för barns fortsatta utveckling och lärande. I studien som är 

gjord på två förskolor belyser de skillnaderna av hur pedagogerna ser på övergångarna. 

Den ena förskolan i studien ser övergången mellan avdelningar som något barnen gör 

när de anses ”mogna” vilket medför individuella bedömningar. Medan den andra 

förskolan i studien flyttade över hela barngruppen till en ny avdelning vilket kan ses 

som en kollektiv rit där pedagogerna ser barnens övergång som en del i deras 

utveckling. Skolverket (2014) ser också i sitt stödmaterial till skillnaderna och vilken 

betydelse det kan ha på det individuella barnet när det gäller vilka rutiner som följs när 

det gäller övergångar samt att de skiljer sig åt mellan olika skolor och förskolor.  

 

Ackesjö (2014) har i sin avhandling sett till den internationella forskning som finns om 

övergången från förskola till skola och vad det innebär för det enskilda barnet. Hon 

fastslår att övergången är en identitetsförändring för barnet då det inte är detsamma att 

vara ”skolbarn” som att vara ett ”förskolebarn”. Docket och Perry (2007) belyser i sin 

studie hur barnen uppfattar skillnaderna mellan förskola och skola där barnen 

framförallt uppfattar vuxenkontakten som den stora skillnaden.  Det forskningsprojekt 

som Dockett och Perry (2001) har gjort visar på vilka framgångsfaktorer som är 

viktigast för barn, familjer och lärare i övergången från förskola till förskoleklass. 

Genom att intervjua ett antal familjer och lärare har de i sitt resultat tagit fram de 

framgångsfaktorer som är av betydelse för en framgångsrik övergång till skolan.  
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Dessa framgångsfaktorer är av stor betydelse när förskolor och skolor planerar 

övergången. Om det finns en tydlig gemensam bild hur pedagogerna ska förhålla sig till 

dessa faktorer påverkar det barnen i en positiv riktning. Ackesjö (2014) lyfter vikten av 

att lärare i alla skolformer vidareutvecklar och befäster alla barns olika kompetenser. 

Detta innebär en extra utmaning för lärare i förskoleklassen då barnen kommer från 

olika förskolor som är geografiskt skilda där det arbetas med olika metoder och 

innehåll. Detta menar hon förutsätter att det finns ett samarbete mellan förskola och 

förskoleklass så att det skapas en undervisningskontinuitet. 

 

Diskussioner om övergången från förskola till förskoleklass kretsar både internationellt 

och i Sverige kring när det enskilda barnet anses vara ”redo” att börja förskoleklass. 

Istället för att se till barnets sociala och kulturella sammanhang vilket anses som mindre 

viktigt (Docket och Perry 2007). Garpelin och Kallberg (2008) skriver fram i sin 

intervjustudie vikten av den sociala kontexten för barngruppen i det pedagogiska 

arbetet. Studien som är genomförd i Sverige beskriver miljöns betydelse i mötet med 

barnen. Resultatet påvisar att barns utveckling och erfarenhet inte har så stor betydelse 

för senare studieresultat eftersom det är miljöns möjligheter till utmaningar, stimulans 

som ska ge barnen tilltro till sig själva och den kompetens de besitter. En positiv bild av 

överlämnandet blir möjlig menar Dunlop (2003) när pedagogerna istället för att se barns 

utveckling som en oundviklig linjär bana ser till vikten av att se hela barnet i dess totala 

sammanhang. En sådan syn på barns utveckling kräver att pedagogerna inte ser på barns 

lärande och utveckling som något förutbestämt utan ser till de utmaningar som barnet 

möter genom övergången till skolan som en del i en process för utveckling och lärande.  

 

Ackesjö (2014) menar att barns relationer har betydelse för den tryggheten de upplever i 

förskolan. Vidare beskriver författaren att gruppen och relationerna är viktiga för barns 

lärande och att barn som är trygga i en grupp får bättre resultatet än de som kommer 

”ensamma”. Det finns även en skillnad på vilket perspektiv pedagogerna intar i 

övergångarna. Om de ser övergångarna ur ett barns perspektiv handlar det lika mycket 

om separationer som att blicka framåt till nästa skolform. I förskolan läggs ofta mycket 

tid på att förbereda barnen på det nya men pedagogerna glömmer ofta bort 

separationsarbetet vilket kan vara att städa ur, plocka ner och packa ihop sina 

erfarenheter från tiden i förskolan.  
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3.7 Samverkan 

Gemensamt för all samverkan, såväl på individ- som övergripande nivå, är att den ska 

präglas av ett konsekvent barnperspektiv i motsats till ett verksamhetsperspektiv (SOU 

2010:95). Det är av stor vikt att det finns en övergripande ledningssamverkan och att 

förskolan och skolan arbetar för tidiga insatser när det gäller barn i behov av särskilt 

stöd och att det finns en fungerande samverkan när det behövs. Berg och Scherp (2010) 

tar upp detta då de lyfter fram betydelsen av att det finns en förståelse för varandras 

verksamheter och kompetenser inom förskolan och skola. Här menar författarna att om 

det finns en förståelse för varandras uppdrag underlättar det samverkan och att kunna ta 

tillvara på den kunskap som finns på förskolan och skolan. 

 

Ackesjö (2014) beskriver i sin avhandling betydelsen av att tillsammans i arbetslagen 

resonera om hur övergångar mellan förskolan och förskoleklass kan organiseras och 

genomföras för att underlätta för eleverna. Förskolan och förskoleklassen kan vara 

organiserade på olika sätt och de olika verksamheterna är ofta placerade på olika platser 

vilket ställer särskilda krav på både barnen och lärarna i de olika skolformerna. Här ser 

Ackesjö till de svårigheter som verkar finnas i en hållbar samverkan. ”Svårigheterna i 

att konstruera en hållbar samverkan mellan lärare i olika skolformer verkar var ett 

hinder för att skapa kontinuitet” (Ackesjö, 2014 s.25) Vilka möjligheter som ges till 

möten för pedagoger att kommunicera och delta i varandras verksamheter kan vara en 

avgörande faktor i överlämnandet. Alatalo, Meijer och Frank (2014) beskriver i 

resultatet av sin studie att det upplevs som en hierarkisk struktur i överlämnandet från 

förskola till förskoleklass. I detta samarbete är det förskoleklassen som styr och 

samarbetet sker då på förskoleklassens villkor. Här lyfts även problematiken att 

förskolans verksamhet inte upplevs vara av betydelse för mottagande pedagog och här 

efterfrågas en gemensam samsyn. I Ahtola et al. (2011) internationella studie 

framkommer det framförallt två betydelsefulla faktorer för att skapa kontinuitet i barns 

lärande och socialisation vid övergångar mellan förskola och förskoleklass. Det ena är 

vikten av att pedagogerna samarbetar över läroplansgränserna och att fokus läggs på 

gemensamma läroplansfrågor. Det andra är betydelsen av att den information som 

överlämnas till mottagande skolform har som syfte att ge pedagogerna verktyg för att 

kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. 

 

 

3.8 Dokumentation i samband med överlämnandet 

Att förmedla skriftlig information om barnet i överlämnande har visat sig vara den mest 

effektiva framgångsfaktorn, även om det var den minst vanliga använda metoden menar 

Ahtola et al. (2011). Asp – Onsjö (2006) påvisar att det framkommit i forskning att 

dialogen har en signifikant betydelse för hur pedagoger uppfattar den dokumentation 

som överlämnas. Det är även relevant vem som tolkar och gör sanningar av den 

dokumentation som överlämnas. Här menar Palla (2012) att pedagoger och lärare ibland 

väljer att fokusera på barnets tillkortakommande istället för att dokumentera och 

fokusera på de pedagogiska aspekterna. Detta menar Palla kan medföra att det sociala 

sammanhanget inte uppmärksammas och synliggörs. Vidare efterlyser författaren en 
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etisk diskussion kring de individuella dokumentationer som görs i förskolan och vad 

dessa kan innebära för det enskilda barnet. Dokument som upprättas i förskolan kan ses 

som stödjande för barnets utveckling och lärande men det kan även ses som en 

bedömning av barnet som individ. Detta sker framförallt ur ett perspektiv där det visat 

sig att de individuella utvecklingsplanerna har stor kvalitetsvariation. Berg och Scherp 

(2010)  beskriver att kvalitén på de utvecklingsplaner som skrivs i förskolan är beroende 

av den organisation och struktur som byggs upp inom kommunen och på de enskilda 

förskolorna.  

 

Pedagogerna i förskoleklass som deltagit i Dunlops (2003) studie anser att det är av vikt 

att få information om vad barnet upplevt i förskolan och se till det sammanhang som 

den skriftliga informationen avser. Den information som överlämnas värderas inte alltid 

i den mottagande verksamheten och det finns ett samband mellan hur pedagogerna ser 

på överlämningen och hur de använder sig utav den information de tillhandahåller. 

Vidare skriver Dunlop att en utvecklad relation mellan lärare vid de olika 

verksamheterna är avgörande för en bra start i skolan. I rapporten Se, tolka och agera - 

allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) framkommer det att överlämningar 

som anses vara bristfälliga kan bero på att den dokumentation som överlämnas inte 

innehåller relevant pedagogiska information eller att det inte funnits förutsättningar för 

att ta emot informationen. I rapporten framkommer det att de dokument som 

överlämnas många gånger anses vara oprofessionellt utformade. Vilket belyses då flera 

lärare menar att informationen som delges kan innehålla tydligt värderande åsikter om 

barnets personlighet.  

 

 

3.9 Kommunikation i överlämnandet  

Berg och Scherp (2010) framhåller relevansen av att det sker pedagogiska möten mellan 

kolleger inom förskola och förskoleklass där man diskuterar sitt egna förhållningssätt 

samt att det finns en vilja att fördjupa sin förståelse för varandras perspektiv. För att det 

ska finnas en samverkan som sätter barnens behov och lärande i fokus krävs det att 

pedagogerna inom båda skolformerna har en förståelse för varandras verksamheter. 

Dunlop (2003) menar att i förskolor och skolor där pedagoger får möjlighet att bygga 

relationer med kollegor i skolan och diskutera en samsyn i överlämnandet visar en 

positiv påverkan för barnet i dess fortsatta utveckling och lärande. 

 

Hjelte (2005) problematiserar i sin studie att personal inom barnomsorg och skola 

många gånger har svårt att kommunicera sitt yrkeskunnande. En bärande del i 

överlämnandet mellan förskola och skola är kommunikation där pedagogerna har 

kunskap att kunna formulera sin barnsyn och kunskapssyn i förhållandet till mötet av 

barnet. Studien belyser även vikten av att pedagoger gemensamt tar ställning till vilken 

information som ska lämnas över samt att det är betydelsefullt att pedagoger deltar i 

varandras verksamheter för att kunna referera till praktiken i det överlämnande samtalet.  
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3.10 Ramfaktorteorin och det praktiska förnuftet  

Enligt Imsen (1999) så skedde upptakten i ramfaktorteorin genom Ulf P. Lundgren. 

Lundgren hävdar att det inte står läraren fritt att välja hur saker och ting ska göras, utan 

det finns ett begrepp som organisationsformer, ekonomiska ramar, byggnader och 

lokaler, skolans struktur samt lagar och bestämmelser för skolan. Här är det av stor vikt 

att skilja på mellan det som läraren själv kan kontrollera samt det som inte kan 

kontrolleras. Ramfaktorer beskrivs här som ett förhållande som påverkar 

undervisningen och som antingen kan hämma eller främja den på olika sätt, men 

samtidigt ses ramfaktorteorin som en möjlighet till förändring. Här synliggörs fem olika 

ramar och gränserna mellan dem är flytande. 

 

* Det pedagogiska ramsystemet, och med detta menas lagar, förordningar samt även 

vad läroplanen bestämmer angående undervisningens innehåll och arbetsformer. 

 

* De administrativa ramarna, är bestämmelser hur skolan ska struktureras och ledas, 

regler för arbetstid samt samarbete och även schemans utformning. 

 

* Resursrelaterade ramar, omfattar det som har att göra med ekonomi samt materiella 

resurser. 

 

* Organisationsrelaterade ramar, behandlar det sociala förhållandet som råder och 

med det menas den kultur som råder och här anses skolans ledning besitta en stor roll. 

 

* Ramar med anknytning till elever och deras kulturella bakgrund, här ingår 

elevens förutsättningar, skolmotivation och vilket stöd som ges genom 

föräldrasamarbete.  

 

Lindblad & Linde & Naeslund (1999) ställer sig frågan hur man inom den pedagogiska 

forskningen kan förhålla sig till det praktiska förnuftet och menar de traditioner, 

perspektiv och strategier som utvecklas inom läraryrket. De menar att ramfaktorteorin 

begränsar förklaringarna till nödvändiga men inte tillräckliga förklaringar så att vissa 

förlopp och händelser kan förklaras. Är ambitionen att förklara och även förstå 

undervisningen så räcker det inte med att förstå de yttre villkoren. Undervisningen har 

en inre logik som är baserad på aktörernas intentioner och praktiska förnuft under 

skiftande omständigheter. Aktörernas perspektiv, strategier och även avsikter är 

åtkomliga genom tolkning och är inte observerbara. 

 

De sätter här ramfaktorteorin i ljuset av det praktiska förnuftet genom filosofen Georg 

Henrik von Wrights arbete om förståelse, förklaring och praktiskt förnuft. Von Wright 

har försökt analysera det mänskliga handlandet i relation till de historiska och sociala 

omständigheterna. De vill genom att belysa von Wrights handlingsteori försöka 

problematisera det förhållande att skolan är en styrd och reglerad institution som vilar 

på både ramar, regler och även på olika aktörer. De beskriver här kortfattat von Wrights 

handlingsteori och menar att i denna handlingsteori behandlar aktörernas praktiska 
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förnuft i sitt historiska och sociala sammanhang. Enligt von Wright bör man arbeta med 

idén att de social regler och institutioner som är skapade av människan även vilar på 

mänskligt praktiskt förnuft. 

 

Sammanfattningsvis menar de att här sätts ramfaktorteorin i en annan kontext än den 

formulerades i. Deras poäng är att ramfaktorteorin förstår och förklarar ramarna och 

innebörden av dessa, men hanterar inte det praktiska förnuftet i skolans värld. 

Ramfaktorteorins styrka har varit att visa på hur samhället och de organisatoriska 

förhållande påverkar undervisningen och svagheten har varit att man inte förstår det 

praktiska förnuftets betydelse. De betonar vikten av att se skeenden och förändringar i 

skolan genom ett perspektiv där yttre villkor och inre logik relaterar till varandra (a.a). 

 

 

4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva de metodval som gjorts och hur detta har 

genomförts. Vidare tar vi upp studiens trovärdighet och äkthet samt etiska aspekter.  
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie för att få svar på vårt syfte då vi vill 

undersöka hur överlämningar mellan pedagoger planeras och genomförs. Kvalitativa 

intervjuer ger möjlighet att nå en djupare kunskap inom vårt forskningsområde 

(Eliasson 1995). Enligt Bryman (2002) bygger den kvalitativa forskningen på en 

forskningsstrategi där tonvikten läggs på orden och är mer tolkande. Denna teori 

genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten. En kvalitativ forskning intar 

en kunskapsteoretisk ståndpunkt som ligger på en förståelse av den sociala verklighet, 

hur deltagare i en viss miljö tolkar sin verklighet. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) 

skriver fram om ambitionen är att både förstå och förklara skeenden såsom samverkan 

räcker det inte med att förstå de yttre villkoren. Faktorer för samverkan har en inre logik 

som är baserad på pedagogernas intentioner och praktiska förnuft under skiftande 

omständigheter. Pedagogernas perspektiv, strategier och även avsikter är åtkomliga 

genom tolkning och är inte observerbara. För att få en djupare förståelse för hur 

pedagogerna upplever överlämningar från förskolan till förskoleklass har vi använt oss 

av semistrukturerade intervjuer. Bryman (2002) lyfter de semistrukturerade intervjuerna 

och menar att man här kan utgå ifrån en intervjuguide som kan innebära en kort 

minneslista över frågeställningar som ska täckas i intervjun. Detta har vi använt oss av i 

våra intervjuer vilket har medfört att det funnits utrymme för följdfrågor.  

 

 

4.2 Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2002) lyfter problematiken av reliabilitet och validitet i den kvalitativa 

forskningen då han menar att kvalitativa forskare har tagit en annan ståndpunkt i denna 

fråga. Här citeras Lincoln & Guba som föreslår två grundläggande kriterier för den 

kvalitativa undersökningen nämligen trovärdighet och äkthet. De ställer sig kritiska till 
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en direkt tillämpning av reliabilitets och validitetskriterier på kvalitativa undersökningar 

då dessa kriterier förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absoluta 

bild av den sociala verkligheten. Detta är även något Kvale (2014) belyser då han 

hänvisar till svårigheter att fastställa intervjuutskriftens validitet. Han menar att även 

om reliabilitet fastställts genom att två oberoende parter har skrivit ut samma intervju 

för att synliggöra resultatet kan utskrifterna se olika ut. Vilket kan påverkar resultatet 

och att det inte går att fastställa vilken utskrift som är den korrekta valida utskriften. 

Utifrån detta har vi valt att se vårt resultat utifrån trovärdighet och äkthet.  

 

Vi har i vår studie valt att transkribera alla våra intervjuer för att i den möjligaste mån 

öka äktheten i våra intervjuer och belysa informanternas svar i analysen. För att öka 

trovärdigheten i vår studie har vi försökt att anlägga en kritisk syn på vår analys då vi är 

medvetna om vår egen betydelse och påverkan i intervjuerna. För att öka trovärdigheten 

och äktheten i vår studie valde vi att göra en pilotstudie då vi intervjuade en 

förskollärare för att se till frågornas kvalitet och i övningssyfte att intervjua.  

 

 

4.3 Urval 

För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi att använt oss av ett 

målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) innebär detta att urvalet görs utifrån studiens 

forskningsfrågor. Då våra forskningsfrågor utgår från förskollärares syn på samverkan 

och överlämningar inom förskola och förskoleklass är vår urvalsgrupp detsamma. Vi 

har intervjuat förskollärare då en likvärdig utbildning kan ha betydelse i vår studie för 

att kunna analysera och jämföra det resultat som framkommit.  

 

Vi har valt ut skolor och förskolor som ligger skilda åt geografiskt och inom 

närhetsprincipen där förskolan och skolan ligger inom samma geografiska område. 

Detta för att vi anser att det är av intresse för oss i vår studie att undersöka om den 

geografiska närheten kan ha betydelse i samverkan och samtalet kring överlämnandet.  

 

4.4 Genomförande  

För att komma i kontakt med våra informanter började vi med att ringa och maila till 

rektor eller förskolechef på respektive enhet för att sedan låta hen välja ut en 

förskollärare som vi kunde intervjua. Enheterna som vi tog kontakt med valde vi utifrån 

bekvämlighetsprincipen då de ligger nära där vi bor. Vi hade dock ingen personlig 

relation till de personer vi intervjuade. Urvalet bestod av fyra förskollärare som var 

verksamma inom förskolan och hade erfarenhet av överlämning till förskoleklass samt 

fyra förskolelärare som arbetade i förskoleklass.  Efter att vi fått mail eller 

telefonnummer till de förskollärare som eventuellt ville ställa upp på intervju tog vi 

kontakt med dem via mail där vi även skickade med det missivbrev som vi skrivit (se 

bilaga A). Vi gjorde även anspråk på deras tid vilket vi uppskattade till ca 45 min. På 

grund av tidpunkten för våra intervjuer som var i maj hänvisade två personer från 

förskoleklass att de inte hade möjlighet att genomföra intervjuer. Vi kom då överens om 

att återkomma i augusti vilket medförde att endast en av de tillfrågade genomförde 
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intervjun. Vi valde då att genomföra en till intervjun på en annan skola för att få ett 

större underlag till vår studie. 

 

Vi spelade in våra intervjuer samtidigt som vi förde stödanteckningar dels som 

komplement till det inspelade men också ur en säkerhetssynpunkt ifall det inspelade 

skulle gå förlorat.  Alla intervjuer gjordes på respektive skola och förskola och de 

genomfördes på pedagogernas arbetstid. En intervju gjordes i barngrupp medan de 

andra genomfördes enskilt i ett avgränsat rum. (bilaga B)  

 

I de förskolor som är med i studien har barngrupperna varit i åldrarna 3-5 år och 

samtliga förskoleklassgrupper har varit en homogen klass. Två av de intervjuade 

pedagogerna har arbetet på förskola som legat i direkt anslutning till den skola barnen 

sedan ska gå i medan de andra två förskolorna har inte denna geografiska närhet.  Vi 

försökte i den mån det gick att genomföra våra intervjuer där förskolan hade en 

samverkan med den förskoleklass vi intervjuade. Tyvärr höll inte detta hela vägen då en 

pedagog från förskoleklass tackade nej till intervju.  

 

Vi har under våra intervjuer tagit del av tre dokument angående det överlämnande 

samtalet. De andra fem förskolorna hade inte något dokument som styrde samtalet i 

övergångar mellan förskola och förskoleklass utan detta skedde muntligt eller med hjälp 

av de utvecklingsplaner som gjorts under våren på förskolan. Dessa fick vi inte 

möjlighet att ta del av. Alla åtta pedagoger som vi intervjuade utgick från en 

tidsplanering vad det gäller organisationen för träffarna, när de fysiska träffarna skulle 

ske och hur många gånger etc.  

   

 

4.5 Databearbetning 

Efter vi genomfört våra intervjuer lyssnade vi på det inspelade materialet för att sedan 

transkribera det. I syfte att göra det omfattande materialet överskådligt delade vi in 

intervjuerna i underrubriker mot bakgrunden av vårt syfte och frågeställningar. Vi 

jämförde och diskuterade sedan intervjuerna för att på så sätt se vad som var gemensamt 

och vad som skilde dem åt, samt om det fanns något unikt. Då studiens syfte är att se 

hur överlämningar mellan pedagoger planeras och genomförs för att stödja barn i 

övergången vill vi här se till den inre logiken i handlandet och i övergångar. Imsen 

(1999) och Lindblad, Linde och Naeslund (1999) problematiserar ramfaktorteorins 

begränsningar där de anser att ”det praktiska förnuftet” bör beaktas så att vissa förlopp 

och händelser kan förklaras. Vad är det som begränsar eller underlättar i samverkan och 

styr i överlämnandet och i kommunikationen samt hur påverkas det av den enskilde 

pedagogens ”praktiska förnuft”. Resultatet ses utifrån de olika ramar som påverkar samt 

utifrån den enskilde pedagogens kunskap, erfarenheter och det sociala sammanhang 

man befinner sig i.  

 

De tre dokument som vi tagit del av har vi valt att beskriva utförligt i resultatdelen för 

att kunna analysera och se till deras betydelse i kommunikationen i det överlämnande 

samtalet. Här menar Asp-Onsjö (2006) att det framkommer i forskning att dialogen har 
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en signifikant betydelse för hur pedagoger uppfattar den dokumentation som 

överlämnas. Detta kopplar vi till den frågeställning vi har där vi vill se hur pedagogerna 

i förskola och förskoleklass beskriver innehållet i den kommunikationen som sker i 

övergången.  

 

4.6 Forskningsetik  

Vetenskapsrådet (2011)  påpekar vikten av vara öppen med metoder och resultat samt 

betydelsen av att tala sanning om den forskning som gjorts. Vår studie är en tillämpad 

forskning där vi har ett bestämt syfte och att den kan vara oss till nytta för vårt arbete 

som specialpedagoger. Tillämpad forskning syftar i första hand till att få fram kunskap 

som kan leda till förbättrad planering vid beslutsfattande, vid förändring av 

organisationer och kommunikationsstrategier osv. 

 

Vi har i vår undersökning följt de allmänna regler om god forskningssed som 

Vetenskapsrådet (2011) tagit fram och beskriver i God sed i forskningen. Dessa fyra 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet. 

Vi började med att skicka ut missivbrev där vi tydligt beskrev syftet med studien och 

frivilligheten i att delta samt rätten till att när som helst avsluta sin medverkan i studien. 

I resultatdelen har vi valt att avidentifiera informanterna, skola och platserna i studien. 

Vi kommer även att radera det inspelade intervjumaterialet när studien är färdig och 

godkänd för att ingen obehörig ska kunna ta del av de svar vi fått i den empiriska 

undersökning vi gjort. Kvale & Brinkmann (2009) har formulerat kriterier för en 

framgångsrik intervjuare. Här nämns den etiska medvetenheten med betoning på att 

intervjuaren är känslig för de etiska aspekterna och ser till att intervjupersonen blir 

medveten om undersökningens ämnesfokus och även att svaren behandlas 

konfidentiellt. 

 

 

5 Resultat 

I detta kapitel har vi för avsikt att redovisa det resultat som framkommit under våra 

intervjuer. Vi har valt att redovisa resultatet utifrån vårt syfte och de tre frågeställningar 

som ligger till grund för vår studie. Vi kommer att redovisa resultatet i berättande text 

med stöd av citat från de pedagoger vi intervjuat. Varje avsnitt avslutas med en analys 

utifrån den litteratur vi tagit del av. 

 

5.1 Samverkan 

Våra resultat visar på att det uttalade huvudsakliga syftet med överlämnandet och 

samverkan är att barnet ska känna sig tryggt i den nya miljön och den sociala tryggheten 

är i fokus. Förskoleklass menar att informationen som tas emot ska ge pedagogerna ett 

stöd i att möta det enskilda barnet. Pedagogerna betonar betydelsen av att barnen vid 

skolstart känner igen lokalerna, vet vem som är fröken samt har en uppfattning om 

skillnaden mellan vad som är förskoleklass och fritids. I intervjuerna framkommer inte 

kunskapsbiten som det huvudsakliga innehållet i överlämningen. 



  
 

17 

 

 

Tre förskolor har nedskrivna syften vilka har samma innehåll då de beskriver att syftet 

med överlämningen är att ge barnen de bästa förutsättningarna för en god start i skolan 

genom att deras förmågor, intressen och kunskaper är kända av nya pedagoger samt att 

särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som behöver särskilt stöd. 

 

 

När vi har överlämningar är det bra att få veta lite om det som man har 

jobbat med och om man har upptäckt att vissa barn har vissa svårigheter 

och om vi bemöter på det här sättet så funkar det bättre, det vill jag veta. 

Det sker mycket diskussioner att jag inte vill veta något om barnet, men vi 

måste vara professionella och lita på att våra kollegor på förskolan har 

gjort ett bra jobb och att de ha vänt och vridit på grejor när de har barn 

som väcker funderingar. Att de har försökt att hitta vägar och det ska vi 

veta. Det tänker även jag är ett syfte med överlämningen. (Förskoleklass) 

 

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna anser att samverkan fungerar bra mellan 

förskola och förskoleklass när det gäller strukturen för träffarna. Med detta menas de 

antal träffar där de nya förskolebarnen erbjuds besök i förskoleklassen samt när 

pedagogerna från förskoleklassen besöker förskolan. En framgångsfaktor anser 

pedagogerna är att förskolan och förskoleklassen ligger i anslutning till skolan. Den 

geografiska närheten gör att det skapas naturliga träffar mellan pedagogerna. Det är 

även av stor betydelse om den överlämnande förskolan tillhör det egna skolområdet. 

Pedagogerna menar att svårigheter uppstår i samverkan när de lämnar till förskoleklass 

utanför skolområdet. Det framkommer i intervjuerna att besöken i förskoleklassen inför 

skolstart är detsamma för barn utanför skolområdet men att pedagogerna ser en brist i 

det överlämnande samtalet. Dessa samtal kan utebli eller ske i telefon mellan 

pedagogerna och utan specialpedagog, förskolechef eller rektors medverkan. Här 

betonar pedagogen att det inte blir en likvärdig överlämning för dessa barn. 

 

Jag hoppas på att kommunen skulle kunna arbeta fram ett gemensamt 

dokument och rutiner kring överlämningar. Detta skulle underlätta för 

alla barn och att de som vi lämnar över till andra skolor får samma 

överlämning och skolstart. (Förskollärare i förskola) 

 

Pedagogerna hänvisar till att det är rektor och förskolechefs ansvar att strukturera och 

sammankalla till det överlämnande samtalet. Här betonas vikten av att det finns ett 

engagemang hos rektor och att det överlämnande samtalet prioriteras under våren.  

Pedagogerna anser att det kan underlättar om rektorn är ansvarig för båda 

verksamheterna. En fördel med att rektor har ett fördelat uppdrag, i både förskola och 

skola menar man är att rektor har en insyn i båda verksamheter och vet när det är dags 

att starta samverkan och det har även en betydelse för övergången till förskoleklass. 

 

 Hon vet vad det handlar om när vi säger något och när skolan säger 

något. (Förskollärare i förskola) 
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Det uttalas från förskoleklass att det finns en saknad av rektors involverande i 

överlämnandet. Pedagogerna menar att rektor inte är involverad alls i överlämnandet, 

varken på organisationsnivå eller på individnivå. De ser en stor skillnad i 

förskolechefens insyn och medverkan både i samverkan och i det överlämnade samtalet. 

Resultatet visar även på en brist när det gäller samverkan mellan förskolechef och 

rektor. 

 

 

Jag har lämnat den dokumentation som jag skrev i det överlämnande 

samtalet till vår rektor, men har ännu inte fått någon respons. Detta trots 

att jag tar emot 4 barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Hade 

önskat att rektor varit mer engagerad och involverad. (Förskollärare i 

förskoleklass) 

 

Pedagog i förskoleklass beskriver den egna yrkeskunskapen som betydelsefull i 

samverkan. 

 

Vi har en tradition sedan många år tillbaka hur vi tar emot barnen. Jag 

ser inga svårigheter i samverkan och överlämnandet då jag har hållit på 

med det så länge så det har blivit lite på mina villkor. Svårigheter blir det 

om det kommer barn från olika ställen då det tar tid att arbete ihop en 

barngrupp.(Förskollärare i förskoleklass) 

 

 

5.1.1 Analys  

I vårt resultat framkommer det att pedagogerna i både förskola och förskoleklass ser till 

trygghetsfaktorer och mötet med nya pedagoger samt ett igenkännande i miljön som en 

viktig del i överlämnandet. Detta stödjs av den forskning som Garpelin & Kallberg 

(2008) gjort då de betonar i sin intervjustudie miljöns betydelse i mötet med barnen. 

Vidare menar Dunlop (2003) att en positiv bild av överlämnandet blir möjlig när 

pedagogerna istället för att se barns utveckling som en oundviklig linjär bana ser till 

vikten av att se hela barnet i dess totala sammanhang. Barns relationer har betydelse för 

den trygghet de upplever i förskolan. Här ser Ackesjö (2014) till gruppen och 

relationernas betydelse för barns lärande. Barn som är trygga i en grupp får bättre 

resultat än de som kommer ”ensamma”. Detta berör pedagogerna i resultatet då de ser 

en brist i överlämnat av barn som inte tillhör det egna skolområdet. Skolverket (2014) 

ser till skillnaderna och vilken betydelse det kan ha på det individuella barnet när det 

gäller vilka rutiner som följer när det gäller övergångar samt att de skiljer sig åt mellan 

olika skolor och förskolor. Detta lyfts fram när barn kommer från förskolor utför 

skolområdet. 

 

Ackesjö (2014) skriver fram i sin avhandling betydelsen av att tillsammans i arbetslagen 

resonera om hur övergångar mellan förskolan och förskoleklass kan organiseras och 

genomföras för att underlätta för barnen. Förskolan och förskoleklassen kan vara 
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organiserade på olika sätt och de olika verksamheterna är ofta placerade på olika platser 

vilket ställer särskilda krav på både barnen och lärarna i de olika skolformerna för att 

samverkan ska kunna ske. Här ser Ackesjö (2014) till de svårigheter som verkar finnas i 

en hållbar samverkan mellan olika skolformer och detta är då ett hinder för att skapa en 

kontinuitet för barnet i överlämningen. Resultatet visar att strukturen och regler för hur 

samverkan ska genomföras ser olika ut på förskolorna och pedagogerna upplever att det 

inte förekommer en likvärdig överlämning för alla barn. Det är av betydelse för 

verksamhetens utveckling att se till den administrativa ramen för att skapa 

förutsättningar för pedagogerna (Imsen 1999). Betydelsen av att analysera 

verksamheten utifrån hur förskolan och skolan struktureras samt leds och även se till 

möjlighet till samarbete utifrån schemans utformande. 

 

I samverkan är förskolechefen mer delaktig än rektor i överlämnandet. Pedagogerna 

pratar här om vikten av att ha en rektor som har insyn i båda verksamheterna. 

Förskoleklassens pedagoger menar på att de känner en frånvaro av rektor som kan ge 

stöd och vara delaktig arbetet med barnen i behov av särskilt stöd. I SOU-rapporten 

(2010:95) går att utläsa att det är av vikt att det finns en övergripande 

ledningssamverkan och att förskolan och skolan arbetar för tidiga insatser när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd. Det är även av betydelse att det finns en fungerande 

samverkan när det behövs. Lgr 11 betonar rektorns ansvar när det gäller samverkan då 

det står att det är rektorns ansvar att samverkan kommer till stånd med förskolan för att 

skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete. 

 

 

5.2 Villkor och förutsättningar för samverkan 

I resultatet framkommer det att pedagogerna upplever överlämningarna till andra 

skolområden som inte tillhör det egna som en svårighet. Pedagogen menar att det är ett 

gemensamt ansvar både för förskola och förskoleklass att överlämningarna ska fungera 

och ske. 

 

De rektorer jag har varit i kontakt med i andra skolområden är inte 

intresserade. Jag vet inte om de har fungerande överlämningar med de 

förskolor de samarbetar med. Men de ställs helt främmande för att det 

faktiskt kommer barn utifrån som inte tillhör deras enhet. De uppträder 

som det är jättekonstigt men det måste ju ske varje år tycker jag. 

(Förskollärare i förskola) 

 

 

Pedagogerna nämner rektors brist på delaktighet i samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. Här beskrivs ett gott samarbete med förskolechef i det överlämnande 

samtalet medan rektor är enbart delaktig vid de överlämningar som sker med 

habiliteringen. Förskoleklassens pedagoger menar att rektor delar ut listor på de nya 

barn som ska komma men efter det lämnas man att sköta sig själv. Vikten av att det sker 
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en bra samverkan mellan rektor och förskolechef ses som betydelsefullt och att rektor 

lyssnar på förskolechefen. 

 

Det hade varit bra om rektor hade varit lite mer involverad han låter 

förskoleklassen sköta sig själv. Tror inte han har koll på vad vi gör och 

hur barnen lär sig. Tror inte han ser vilket tillgång förskoleklassen är. 

Hur god förberedelse de får för att börja i första klass och hur katastrofalt 

det vore om inte förskoleklassen fanns. (förskollärare i förskoleklass) 

 

Generellt menar alla pedagoger att en förutsättning för samverkan är tid. 

Förskoleklassens pedagoger menar att tidsbristen gör att det inte är genomförbart att 

besöka förskolan i någon större omfattning. Förskolans pedagog påpekar att det inte går 

att skylla på tiden utan att det är skolans intresse som brister. Förskoleklass samt 

förskola anser att det är svårt att hitta tid för de överlämnande samtalen. 

Förskoleklassens pedagoger menar att de har sin tradition och förskolan sin vilket kan 

påverka överlämningarna. Förskoleklassens pedagoger ser även professionen som ett 

hinder. 

 

 Jag tror generellt att vi som jobbar i förskoleklass aldrig har jobbat i 

förskolan eller inte på väldigt länge. Vi har aldrig jobbar efter lpfö-98 

utan vi har arbetat efter det pedagogiska programmet och sedan har vi 

flyttat över till skolan så vi vet egentligen inte hur verksamheten ser ut 

eller vad man jobbar med.( förskollärare i förskoleklass) 

 

Förskoleklasspedagog menar att en del i övergången är att besöka de nya barnen på 

deras förskola. Detta anser hon är svårt att få tid att genomföra då hon har kvar sina 

gamla barn och samtidigt ska få tid att besöka de nya barnen. Här beskriver pedagog att 

det är ingen som kommer in i förskoleklassen och friställer henne för dessa besök. 

 

I möjlighet till förbättring lyfts utvärderingen fram. Här beskrivs bristen på utvärdering 

tidigare men att nu har det arbetats fram dokument angående samverkan förskola och 

förskoleklass i enligt detta dokument så ska det ske en utvärdering och revidering i 

november varje år. Utvärdering beskrivs även för vissa förskolor och förskoleklasser 

ska ske på våren inför de nya möten som planeras för de kommande sexåringarna. 

Dessa utvärderingar sker inte utefter någon form av dokument utan samtalet sker mer 

allmänt. Rektor beskrivs även hålla i utvärdering som sker enbart på organisationsnivå. 

En förskoleklass har även återkoppling till pedagoger i förskolan på individnivå. Detta 

beskriver förskoleklasspedagogen som betydelsefullt för henne då hon nu har ett ansikte 

på barnet att relatera till vilket hon inte hade i det överlämnande samtalet. 

 

Pedagoger i förskolan tar upp sekretessen som ett hinder i samverkan men endast om 

föräldrarna motsätter sig det som ska lämnas över. Det framkommer i intervjuerna att 

föräldrars ovilja att lämna över information är sällsynt. Här ser de till betydelsen av 

föräldrarnas godkännande av det som överlämnas.  
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5.2.1 Analys 

Pedagogerna i studien beskriver tiden som ett hinder för samverkan. De menar att tiden 

för att mötas i varandras verksamheter och även tid för gemensam reflektion är svår att 

finna då det inte finns resurser att ersätta pedagoger för dessa besök och möten. Här är 

det av vikt att se till den resursrelaterade ramen för att samverkan ska ske (Imsen 1999). 

En medveten satsning från ledningsnivå i att avsätta resurser är av betydelse för att 

samverkan mellan förskolan och förskoleklassen bör möjliggöras. Alatalo, Meijer och 

Frank (2014) skriver fram betydelsen av en gemensam samsyn i förskola och 

förskoleklass. I Ahtola et al. (2011) internationella studie framkommer vikten av att 

samarbeta över läroplansgränserna och att fokus läggs på gemensamma läroplansfrågor 

för att skapa kontinuitet i barn lärande och socialisation. Berg och Scherp (2010) 

framhåller att det måste ske en dialog mellan kolleger där man diskuterar 

förhållningssätt och att det finns en vilja att fördjupa sin förståelse av varandras 

perspektiv.  

 

Det är av betydelse för pedagogerna att mötas och samtala kring den tradition och 

kunskap som utvecklats inom den egna verksamheten när det gäller överlämnandet. 

(Lindblad, Linde och Naeslund 1999) Det framkommer att det upplevs som en brist i 

insynen av förskolans verksamhet och läroplan. Ackesjö (2014) beskriver förskolans 

och förskoleklassen utvecklande av olika traditioner och därmed talas det olika språk 

och hon menar för att det ska ske en förändring krävs det kommunikation mellan 

förskola och förskoleklass.  

 

Pedagogerna i förskolan beskriver att det finns en brist av intresse i skolan för 

förskolans uppdrag. Här menar Dunlop (2003) att i förskolor och skolor där pedagoger 

får möjlighet att diskutera en samsyn i överlämnandet visas en positiv påverkan för 

barnet i dess fortsatta utveckling och lärande. Berg och Scherp (2010) belyser detta 

genom att beröra vikten av en gemensam förståelse av uppdraget för att underlätta 

samverkan mellan förskola och skola.  

 

Betydelsen av rektorns medverkan i överlämnandet för en bra samverkan ska ske 

beskrivs av pedagogerna då de upplever att det saknas engagemang från rektors sida. 

Förskoleklasspedagog lyfter känslan av att lämnas att klara sig själv utan stöd av 

ledning. Detta kan analyseras utifrån den organisationsrelaterade ramen då ledningen 

besitter en viktig roll i skapandet av den kultur som råder och tradition som utvecklats 

(Imsen 1999). Törnsen (2009) studerar i sin avhandling rektors ledarskap där hon ser till 

framgångsrikt ledarskap i relation till skolans resultat vad det gäller kunskapsmål samt 

sociala mål. Här beskrivs rektors och lärares betydelse för att eleven ska ha en bra 

skoltid samt ges goda resultat både vad det gäller kunskapsmål samt social mål. Hur 

rektors insyn i praktiken och samverkan organiseras till möte med pedagogerna kan ses 

som betydelsefullt för det enskilda barnet. 

 

Resultatet i vår studie visar att förskolechefen anses vara mer delaktig i överlämnandet 

vilket påverkar pedagogernas syn på dennes ledarskap som positivt. Riddarsporre 

(2010) belyser i sin studie vikten av att ledarskap har fokus på interaktion och 
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kommunikation samt hur chef och medarbetare skapar en gemensam mening och 

förståelse.  Både Lpfö 98/10 och Lgr 11 skriver fram rektorns respektive förskolechefs 

ansvar när det gäller samverkan och att samverkan genomförs mellan förskolan och 

skola för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete. 

 

Utifrån resultatet framkommer det att pedagogerna inte ser sekretessen som ett hinder i 

samverkan vilket även är något som framkommer i SOU-rapporten (SOU 2010:95). 

Informanterna i rapporten anser att sekretesslagstiftningen inte är ett hinder vid 

samverkan eftersom skolan ofta får samtycke av barnets vårdnadshavare att lämna ut 

nödvändig information vid övergångarna. Pedagogerna i vår studie belyser dock 

betydelsen av att ha vårdnadshavarnas förtroende och vikten av deras medgivande för 

ett bra samarbete mellan hemmet och förskolan. Olsson (2006) tar upp vikten av att det 

finns ett förtroende för skolan vilket annars kan medföra att viktig information kring 

barnet går förlorat.  

  

 

5.3 Det överlämnande samtalet  
Alla vi har intervjuat har överlämnande samtal men strukturen och innehållet ser olika 

ut. Detta är en sammanställning av den information som ansågs vara viktig i 

överlämnandet. 

 

 hur förskolan har arbetat med gruppen  

 barnens intressen,  

 hur barnet lär sig,  

 språket,  

 sociala relationer,  

 barnets styrkor samt svårigheter  

 ängsliga barn.  

 

Förskolans pedagoger anser att det är av vikt att inte skriva negativt om barnet till 

exempel att det här barnet slåss och bråkar. Vidare menar pedagogerna att strategier för 

att hur de ska bemöta barnet på bästa sätt bör vara i fokus i dokumentationen då de 

anser att detta inte bidrar till en bedömning av barnet. Förskolans pedagoger menar att 

det som sägs om ett barn vid överlämningen kanske inte stämmer när de börjar i 

förskoleklass och pedagog menar här att det kanske inte ska lämnas över för mycket 

information till skolan. Här beskrivs rädslan för att det ska ges en bild av barnet som 

inte stämmer och att man genom detta satt sin prägel i synen på barnet. 

 

Vissa barn tänker man att de klarar sig jättebra men sedan ser man en 

helt annan bild i skolan. Vad hände då frågar man sig? Detta ser man 

ganska mycket av. Man undrar hur en bild kan förändras så mycket över 

en sommar. (Förskollärare i förskola) 

 

Förskoleklassens pedagoger anser att det är av betydelse att beskriva de barn som är i 

behov av särskilt stöd och vad detta behov består av. Förskolans pedagog menar att 
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pedagoger från de olika förskolorna inte skriver lika i det dokument som lämnas över 

och att det saknas forum för diskussion kring innehållet i dokumenten som används. 

Pedagogen menar att det skrivs på ett oprofessionellt sätt till exempel ”Det här barnet 

är blygt men go och kramigt”. 

 

Syftet i samtalet menar förskoleklassens pedagoger är att få ett ”hum” om barnet men 

också hur gruppen ser ut och vad de har arbetet med till exempel teman. Här påpekas 

vikten av att vara intresserad av barnet och vad de varit med om på förskolan för att 

kunna bemöta barnet på bästa sätt. 

 

 

5.3.1 Analys 

Innehållet i det överlämnande samtalet ser olika ut och pedagogerna ser det som en 

svårighet när det inte finns något gemensamt dokument som underlag för 

överlämningssamtalet. Skolverket (2014) vill med det stödmaterial som de gett ut under 

2014 trycka på att alla inom både förskola och skola tar sitt ansvar när det gäller 

övergångar. Syftet med stödmaterial är enligt Skolverket att inspirera och visa på olika 

sätt att arbeta med övergångar. Vi ser i det resultat som framkommit en rädsla hos 

pedagogerna att den dokumentation som överlämnas ska misstolkas hos mottagande 

part. Pedagogerna hänvisar till hur dokument skrivs och om sättet det skrivs där de 

anser att det kan vara på en oprofessionell nivå. Vilket stödjs i rapporten Se, tolka och 

agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) där informanterna 

beskriver att det sker överlämningar som innehåller tydligt värderande åsikter om barns 

personlighet. 

 

Dokumentationen eller samtalet som genomförs i överlämnandet är beroende av den 

enskilde pedagogens utformande. Här aktualiseras den enskilde pedagogens barnsyn 

samt kunskapssyn vilket kan ha betydelse för det enskilda barnet. Hur pedagogen eller 

pedagogerna ser till barnets förutsättningar i den nya verksamheten är av betydelse. I 

resultatet aktualiseras olikheten av innehållet i samtalet. Denna olikhet grundar sig på 

den egna strukturen, erfarenheten och de traditioner som utvecklats (Lindbland, Linde 

och Naeslund 1999). 

 

Alatalo, Meijer och Frank (2014) beskriver hur förskolans pedagogiska verksamhet och 

ideologi många gånger handlar om omsorg kring barnet istället för en kunskapsbaserad 

pedagogik. Vilket kan vara en orsak till förskolans många gånger motstånd mot 

bedömning av individens lärande. Detta menar Ahtola et al. (2011) kan påverka de 

individuella dokumentationer och överlämningar som sker mellan förskola och 

förskoleklass. Hartman (2005) lyfter fram att förskolan har traditionellt sett till omsorg i 

första hand och därmed ansett att det är skolans uppdrag att bedöma lärande och 

prestationer.  
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5.4 Dokumentation 

Vi har tagit del av tre dokumentationsblanketter som de intervjuade förskollärarna 

använder sig av i det överlämnade samtalet. De tre dokumenten är av stor variation och 

ser olika ut.  

 

 

Dokument 1 

En förskola och förskoleklass har tillsammans med specialpedagog och förskolechef 

tagit fram ett dokument som de använder sig utav i det överlämnande samtalet. 

Förskolans pedagog beskriver i intervjun att efter specialpedagogens medverkan i 

framtagandet av dokumenten har samarbetet fungerat bra. Tidigare beskrivs ett letande 

efter arbetsgång och rutiner. Med anledning av den sekretess som råder mellan förskola 

och förskoleklass skrivs dokumentet under av vårdnadshavarna för att sedan 

tillsammans med en pedagog gås igenom vad som ska överlämnas till förskoleklass. Här 

trycker förskolans pedagoger på betydelsen av föräldrarnas godkännande av det som 

lämnas vidare och vikten av att det finns ett förtroende mellan förskola och 

vårdnadshavare för att kunna lämna över den dokumentation som gjorts i förskolan.  

Dokumentet vi tagit del av är indelat i tre delar:  

 

* En beskrivning av tema och arbetet med sociala relationer. 

 

* En beskrivning på individnivå, där fokus ligger på det som pedagoger anser vara av 

vikt för mottagande enhet. Denna beskrivning efterföljs av rubriken ”Kommentar”. 

 

För de barn som anses vara i behov av särskilt stöd används ett särskilt dokument som 

beskriver barnet mer omfattande.  

 

* Barn i behov av särskilt stöd: Här ska beskrivas barns förmågor och 

utvecklingsområden inom nedanstående områden i relation till verksamhetens 

arbetssätt, arbetsformer och de utvecklingsstödjande insatser som gjorts.  

 

* Socialt – Leklust, samvaro med barn, personal och andra vuxna, 

samarbete med barn och vuxna, ber om hjälp?, blyg, tillbakadragen?, 

turtagning, vilja, särskilda kamrater i gruppen. 

 

* Emotionellt – Tydlighet i att uttrycka känslor, humörsvängningar, 

särskilda situationer barnet reagerar starkt på. 

 

* Kognitivt – Koncentration, arbeta, leka uthålligt, inlärning och 

uppmärksamhet. 

 

*Kommunikativt – Starka och svaga språkområden, begripligt återberättar 

självupplevda händelser, tar emot och hanterar muntlig information, 

begreppsuppfattning. 
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* Toa (toalettbesök)  

 

* Mat (allergier och matsituationer) 

 

* Motorik – grov och fin motorik 

 

* Intressen – Vad barnet tycker om att göra, barnets intresse och 

framgångsområde. 

 

* Övrig väsentlig information 

 

I dokumentet står det även för att kunna förtydliga förmågor och utvecklingsområden 

kan pedagogerna använda sig av ett kartläggningsmaterial för femåringar. I detta 

material finns det stöd som kan vara en hjälp när det ska beskriva barnets behov. Detta 

material har vi dock inte tagit del av. 

 

 

Dokument 2 

Den andra förskolans dokument som vi har tagit del av har under det senaste året arbetat 

fram ett nytt dokument som de använde sig utav första gången i överlämnandet i våras. 

Detta dokument framtogs då det inte fanns några riktlinjer om hur överlämningen skulle 

ske. 

 

I vårt fall handlar det om att det var kaos i förskoleklassen förra hösten. 

(Förskollärare i förskola)) 

 

Dokumentet är framtaget av förskolechefen tillsammans med pedagoger från förskolan 

och förskoleklass för att hitta ett gemensamt förebyggande arbete. I dokumentet 

beskriver de syftet med överlämningssamtalet vilket beskrivs på följande sätt. 

 

* För att de barn som lämnar förskolan ska få en trygg och stimulerande start i sitt 

skolliv är det viktigt att den mottagande skolans personal tidigt får kunskaper och 

erfarenheter om sina nya elever särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn som behöver 

särskilt stöd. 

 

Detta dokument är indelat i två delar. Här beskrivs barnets erfarenheter på gruppnivå 

samt en del på individnivå som beskrivs nedan. Dokumentet på individnivå lämnas över 

på samtliga barn i gruppen. Pedagogen betonar i intervjun att det är av betydelse att det 

finns en samsyn kring de olika begrepp som nämns i dokumentet. Här efterlyses tid för 

diskussion kring innehållet och hur barnet framskivas i det överlämnande dokument.  

 

* Allmän beskrivning av barnet – Intressen, starka sidor, 

utvecklingsområden, självbild mm. 
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* Socialt samspel – Leklust, samspel leklust med andra barn, 

kontakttagande, turtagning, delaktighet, särskilda kamrater i gruppen. 

  

* Kognition och Perception – Inlärning, koncentration, uppmärksamhet 

och minne, konsekvenstänkande, påbörja och avsluta lek och aktivitet. 

 

* Kommunikativt – språkförståelse, kommunikation, ordproduktion och 

meningsbyggnad, återberättande, begreppsuppfattning, uttal. 

 

* Logiskt tänkande – Problemlösning, matematiska begrepp, tal räkning 

och geometri. 

 

* Motorik – Fin och grovmotoriskt. 

 

* ADL – Allmän daglig livsföring t ex påklädning, toalettbesök, 

matsituation mm. 

 

* Barnets tankar om förskoleklass – Jag är intresserad av, är bra på, ser 

fram emot, är ängslig över, vill ha hjälp med, vill jag att ni berättar för 

mina nya lärare. 

 

* Särskilt stöttning – Sammanfatta, Vad behöver barnet särskilt stöttning i, 

utmaningar, tidigare insatser i form av arbetssätt och förhållningssätt, 

utvecklingsstödjande insatser t ex pedagogisk basutredning, talpedagog 

eller annan stödjande kontakt kring barnet i förskolan och eller 

vårdnadshavare anse är viktigt att skolan känner till. 

 

* Övrig väsentlig information – Allergier, sjukdom, föräldrarnas egen 

berättelse. 

 

 

Dokument 3 

Den tredje förskolan lämnar över muntligt på gruppnivå och ett skriftligt dokument på 

individnivå. Dokumentet de använder sig av på individnivå har följande rubriker. 

 

*Lärostilar 

*Språk 

* Matematik 

* Relationer 

* Motorik 

* Allmänt. 

 

Vad som menas med allmänt går inte att utläsa av dokumentet. Varje rubrik efterföljs av 

frågeställningen 
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* Bra på 

* Behöver 

 

I en intervju beskriver pedagog från förskoleklass att överlämnandet sker muntligt med 

medverkan av specialpedagog från skolan samt pedagog från förskola. I det 

överlämnande samtalet förs det anteckningar från förskoleklassens sida och här utgår 

man inte från några dokument. Detta gäller även de barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd. Pedagogen beskriver att de överlämningar som sker med barn utanför 

skolområdet kan även ske muntligt utan någon form av dokumentation. 

 

Det är ingen självklarhet att de pedagogerna från andra förskolor utanför 

skolområdet kommer för en överlämning, det ska ju finnas tid också. 

(Förskollärare i förskoleklass) 

 

Förskoleklassens pedagog uttrycker vikten av att ha ett gemensamt dokument som tagits 

fram tillsammans med förskolan. I en av våra intervjuer med förskoleklasspedagog 

framkommer det att det inte finns något gemensamt dokument i samtalet att utgå ifrån 

på de avdelningar som lämnar över inom samma förskola. Här utgår man ifrån olika 

dokument avdelningsvis inom samma förskola. 

 

I intervju med pedagog på förskolan beskrivs även att det ser olika ut beträffande vilka 

dokument som utgås ifrån i det överlämnande samtalet. Här finns en önskan att det ska 

vara en likvärdighet mellan avdelningarna på samma förskola. Pedagog lyfter här 

förskolechefens brist på insyn och stöttande för att det ska bli en likvärdighet. 

 

Jag skulle vilja få hjälp lite mer av förskolechefen med de olika 

dokumentationspapper som finns att tillgå. Jag vill inte lista ut själv. Jag 

vill bli mer trygg i att vi alla utgår från samma. Det handlar ju om vår 

profession och det måste finnas en likvärdighet för barnet. Det är 

förskolechefens roll att besluta vilken dokumentationsform vi ska använda. 

Vi har alltid fått lista ut detta själva. (förskollärare i förskola) 

  

 
5.4.1 Analys 

I resultatet ser vi en stor variation på de förskolor vi intervjuat vad det gäller 

dokumentation i överlämnandet som gäller alla barn. Dokument som beskriver barnet 

på individnivå kan vara både omfattande, med stödfrågor som hjälp i skrivandet, samt 

enbart rubriker som ger mer utrymme för tolkning av pedagogerna. Det finns även 

överlämningar som sker utan några dokument. Ahtola et al. (2011) menar att förmedla 

skriftlig information om barnet i överlämnandet har visat sig vara den mest effektiva 

framgångsfaktor, även fast det varit den minst använda metoden. Detta stödjs i vår 

studie då vi har sett en avsaknad av skriftlig dokumentation. Asp-Onsjö (2006) påvisar 

dialogens betydelse i överlämnandet och menar att det har betydelse för hur pedagoger 

uppfattar resultat i elevdokumentationer. Här lyfts betydelsen av vem som tolkar och 

gör sanningar av de dokument som lämnas över. I det pedagogiska ramsystemet som 
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innefattar lagar och förordningar (Imsen, 1999) står det framskrivet en tydlighet i 

skolans dokumentskrivande kring det enskilda barnet. I förskolans styrdokument samt i 

skollagen vad det gäller barn i behov av särskilt stöd finns inte en tydlighet hur eller vad 

pedagoger ska dokumentera kring det enskilda barnet. Förskolorna i studien saknar 

denna tydlighet hur dokument ska skrivas eller om det över huvud taget ska skrivas 

några. I resultatet ser vi att det skrivs dokument i förskolan vid överlämningar men 

otydligheten i gör att det vilar på den enskilde pedagogen att utforma och tolka ett 

överlämnande dokument. Det sker härmed utifrån den enskilde individens 

erfarenhetsbaserade kunskap samt det traditioner, strategier som utvecklats vilket kan 

ses till det praktiska förnuftet (Lindblad, Linde och Naeslund 1999). 

 

I ett av dokumenten som beskrivs i resultatdelen, finns stödfrågorna ”bra på och 

behöver”. I rapporten Se tolka och agera-allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 

2010:95) beskriver man att bristfälliga överlämningar kan bero på de dokument som 

lämnas över inte innehåller pedagogisk relevant information. Lärare beskriver i denna 

rapport att när de tar emot individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram från 

förskolan är de många gånger oprofessionellt utformade och kan innehålla värderande 

åsikter om elevens personlighet. 

 

Pedagog från förskolan beskriver i resultatet att dokumentationen kan se olika ut inom 

samma förskola vilket ses som ett problem då hen anser att förskolechefens roll brister. 

Pedagogerna ges olika förutsättningar i samverkan beroende på rektor eller 

förskolechefs ledning. Det är här av betydelse att se till den egna organisatoriska ramen 

och vilka förutsättningar rektor eller förskolechef skapar för pedagogerna i 

verksamheten (Imsen 1999). Berg och Scherp (2010) menar att kvalitén på de 

utvecklingsplaner som skrivs i förskolan beror på de yttre former och strukturer som 

byggs upp inom kommunen och på de enskilda förskolorna och skolorna. Det finns ett 

samband mellan hur pedagogerna ser på överlämningen och hur de använder sig av den 

information som de tillhandahåller. Rektor och förskolechef har en viktig roll i 

skapandet av den kultur som råder på den enskilda förskolan och skolan (jmfr Imsen 

1999).  

 

 

5.5 Barn i behov av särskilt stöd 

Pedagogerna i våra intervjuer menar att vid överlämnandet av barn i behov av särskilt 

stöd kan överlämnandet se annorlunda ut. Här utgår förskolan många gånger ifrån de 

handlingsplaner som utformats i förskolan i det överlämnande samtalet. Oftast deltar 

även elevhälsoteamet som består av rektor, specialpedagog, kurator samt skolsköterska i 

det överlämnande samtalet. Förskoleklasspedagog beskriver i intervjun att där hen är 

verksam finns det ingen skriftlig dokumentation med i överlämnandet till förskoleklass. 

Det har upprättats handlingsplaner kring barn i behov av särskilt stöd på förskolan men 

dessa överlämnas inte till förskoleklass.  

 

Pedagog i förskolan upplever att individsamtalen och skrivna dokument kring barn i 

behov av särskilt stöd har ökat och hen funderar över vad detta beror på. Här ställer 
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pedagogen sig frågan om det beror på att förskolan vill ha ”ryggen fri”, så att det inte 

ska slås tillbaka att ”varför gjorde ni inget”? Förskoleklasspedagog nämner att i 

överlämnandet av de barn som är inskrivna på barnhabiliteringen sker överlämnandet 

med personalen från habiliteringen, rektor, förskoleklassens pedagog samt 

resurspersonen från förskolan för barnet. I överlämnandet är det ingen ordinarie 

pedagog från förskolan med vilket hen ser som en brist.  

 

Förskoleklasspedagog betonar vikten av att ha en specialpedagog med vid 

överlämnandet som är från förskolan. Vidare uttrycker pedagogen en brist i när 

specialpedagogen som är delaktig i det överlämnande samtalet kommer från skolan då 

hen inte har haft någon kontakt med det aktuella barnet eller dess vårdnadshavare.  

 

Jag tänker att den specialpedagog som arbetar i förskolan ska ha 

förskollärarbakgrund och även arbeta in i förskoleklass. Då kan det bli ett 

bra överlämnande och sen kan då specialpedagog i skolan möta upp när 

barnet väl är där.(Förskollärare i förskoleklass) 

 

I de samtal vi har haft med pedagogerna framkommer bristen av specialpedagog riktat 

till förskolan som kan vara delaktig i arbetar med barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna i förskolan och förskoleklass vill att en specialpedagog ska vara delaktig i 

processen i överlämnandet samt vara en brygga som ser båda sidor.  

 

En förskole pedagog betonar vikten av att vara flexibel i övergången och dess struktur 

och då framförallt när det gäller de barn i behov av särskilt stöd. Hen menar att barn är 

olika och har olika behov i övergången till förskoleklass. Några barn behöver hälsa på 

en gång medan någon annan behöver göra flera besök i förskoleklassen för att känna 

trygghet vid skolstart. Vidare påpekar pedagogen att den sociala relationen hen skapar 

till barnen som ska börja är viktig för tryggheten. Här menar hen att det även är av stor 

betydelse att skapa relation till de nyblivna föräldrarna då deras trygghet avspeglar sig 

på barnen.  

 

 

5.5.1 Analys 

Inom samma kommun och även skolområde ser det olika ut vilka förutsättningar som 

ges för pedagoger att genomföra ett professionellt överlämnande. Ibland är 

elevhälsoteam inkopplat och det sker även tillfällen när pedagoger sköter 

överlämningarna utan stöd av ledning eller specialpedagog. Ett steg till förändring i 

verksamheten kan ges genom att analysera överlämningarna utifrån den administrativa, 

pedagogiska och även organisationsrelaterade ramen. Ramarna kan både hämma men 

även främja verksamhetsutvecklingen (Imsen, 1999). 

 

Det är av betydelse att det finns en övergripande ledningssamverkan och att förskola 

och skola arbetar för tidiga insatser när det gäller barn i behov av särskilt stöd och att 

det finns en fungerande samverkan när det behövs (SOU 2010:95). Genom att stödja 

elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan sträva efter att nå 
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ett förtroendefullt samarbete med förskolan. Läraren ska utbyta kunskaper och 

erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer samt särskilt 

uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Lpfö 98/10) 

 

I resultat utgår pedagogerna generellt från de handlingsplaner som skrivits om barnet i 

förskolan i överlämnandet när det gäller barn i behov av särskilt stöd.  Resultat påvisar 

att det ibland finns en brist och i överlämnandet då förskoleklassens pedagoger kan 

förstå att handlingsplaner upprättats som de inte får ta del av. Här ser Ahtola et al. 

(2011) vikten av att det sker en överlämning som innehåller skriftlig information om 

barnet då de hänvisar till att det är den mest effektiva framgångsfaktorn för barnets 

senare skolgång. Samtidigt är det av betydelse vad som lämnas över i den skriftliga 

informationen. Palla (2012) menar att många pedagoger väljer att fokusera på barnets 

tillkortakommande istället för de pedagogiska aspekterna vilket kan medföra att det 

sociala sammanhanget döljs och inte uppmärksammas.  

 

Utifrån det föräldrasamarbete som nämns i studien visar resultatet på att föräldrarna inte 

är delaktiga i själva överlämnandet. Föräldrar godkänner att ett överlämnande sker med 

eller utan dokumentation men är inte själva delaktig i samtalet generellt. 

 

 

6 Diskussion  
Vi kommer här att diskutera den metod vi valt för vår studie samt det resultat som vi fått 

fram i vår studie. Där vi utgår från begreppen samverkan, kommunikation och barn i 

behov av särskilt stöd. För att sedan avsluta med förslag till fortsatt forskning.  

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att den kvalitativa metod med semistrukturerade frågor som vi valde har varit 

lämplig för vår studie. Den semistrukturerade intervjun bidrog till att vi hade möjlighet 

att ställa följdfrågor vilket resulterade i att vi kunde gå djupare i frågeställningarna 

vilket hade betydelse för vårt resultat (Bryman 2002). I och med att vi var två 

intervjuare innebar det att frågeställningarna fördjupades på olika sätt och vi fick många 

tankar att analysera.  

 

Vårt urval kan ha påverkat det resultat vi fått fram genom att vi bad rektor respektive 

förskolechef att hjälpa oss i kontakten med informanterna. Detta kan ha påverkat 

resultat på så sätt att rektor valt ut den som hen ansåg vara mest inläst inom vårt 

område. Även studiens tidpunkt kan ha påverkat resultatet då den genomfördes i maj 

månad och flertalet förskollärare hänvisade till tidsbrist vilket begränsade urvalet. Vår 

tanke var att intervjua pedagoger i förskola samt mottagande förskoleklass men detta 

blev inte genomförbart fullt ut. 

 

Om vi ser till hur många intervjuer vi har gjort var det svårt till en början att se när en 

mättnad uppstod. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är svårt att avgöra hur 
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många intervjuer man behöver och att kvalitativa intervjuer tenderar att vara antingen 

för litet eller för stort. Vidare påpekar de att nödvändiga antalet intervjuer beror på 

undersökningens syfte. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man kan genomföra 

nya intervjuer ända tills man når en mättnadspunkt där ytterligare intervjuer inte ger ny 

kunskap. Vi började därför med att göra 6 intervjuer för att sedan komplettera med 

ytterligare två intervjuer då det uppstod en mättnad för att kunna analysera vårt resultat.  

 

Den kvalitativa ansatsen har gett oss utrymme att tolka informanternas svar vilket har 

gett oss en fördjupad förståelse. Vi är medvetna om att tolkningarna kan vara påverkade 

av våra egna erfarenheter inom vår profession. Intervjuutskrifters äkthet och resultat 

påverkas av vem som bearbetar och tolkar empirin enligt Kvale (2014).  

 

Då vi utefter vårt syfte vill se vilka villkor och förutsättningar som upplevs finnas i 

samverkan mellan förskola och förskoleklass gav ramfaktorteorin oss hjälp med att 

analysera och strukturera pedagogernas tal om överlämning och samverkan (Imsen 

1999). Lindblad, Linde och Naeslund (1999) problematiserar ramfaktorteorins 

begränsningar där de anser att ”det praktiska förnuftet” bör beaktas så att vissa förlopp 

och händelser kan förklaras. Vilket hjälper till att tolka resultatet av den kommunikation 

som sker vid övergången. 

  

  

6.2 Resultatdiskussion   

I resultatdiskussionen utgår vi från studiens syfte och frågeställningar. Syftet med vår 

studie är att undersöka hur överlämningar mellan pedagoger upplevs och genomförs för 

att stödja barn i övergången från förskola till förskoleklass samt hur samverkan mellan 

de olika verksamheterna beskrivs. 

 

6.2.1 Villkor och förutsättningar för samverkan 

Vårt resultat visar att pedagogerna uttalar tiden och ledningens vilja att skapa tid och 

förutsättningar för samverkan är en avgörande faktor för att samverkan mellan 

skolformerna ska ske. Samverkan som organiseras är beroende av den praktik som 

upplevs styra samt den enskilde pedagogens praktiska förnuft (jmfr Lindblad, Linde och 

Neslund 1999). Pedagogernas erfarenhetsbaserade kunskap och de traditioner som har 

utvecklats är av betydelse för hur samverkan planeras och genomförs för att stödja barn 

i övergången från förskola till förskoleklass. För att samverkan ska kunna ske menar vi 

att detta måste prioriteras ute i båda skolformerna och att det krävs gemensamma 

ansträngningar från förskolechefer och rektorer. Vi kan se utifrån egna erfarenheter att 

det börjar ske en medvetenhet kring vikten av överlämningar för barns fortsatta lärande 

och betydelsen av att se till barns tidigare erfarenheter i förskolan. Pedagogerna i 

studien påtalar att förskolechefen är mer synlig i samverkan mellan förskola och 

förskoleklass än rektor. I och med att det blir vanligare att förskolan får egna chefer kan 

det bidrar till en bättre samverkan. Skolinspektionens kvalitetsrapport (2012) 

uppmärksammar hur förskolan besitter en tradition av självstyre vilket bidrar till att i 
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vissa fall när förskolechefen har ett delat uppdrag mellan förskola och skola så tillåts 

förskolan att sköta sig själva. 

 

Det som berör oss i resultatet är att det ser mycket olika ut när det gäller överlämningar 

och samverkan i vår studie. Vilket påverkar en likvärdig skola och därmed en skola för 

alla. Vi kan se betydelsen av att den geografiska närheten underlättar då det medför 

spontana mötesplatser för pedagogerna. De barn som tillhör det egna skolområdet får en 

bättre förutsättningar i övergången och en större kontinuitet än de barn som kommer 

”utifrån”. När överlämningar sker utanför det egna skolområdet uppstår brister i 

samverkan och i överlämnandet. Pedagogerna menar att det kan beror på att dessa 

förskolor inte har gemensam ledning, struktur och ingen naturlig kommunikation med 

förskoleklass. Detta påverkar överlämningarna och bidrar till att samverkan sker på den 

enskilda pedagogens engagemang.  Ackesjö (2014) lyfter fram i sin studie att det ställs 

höga krav på förskoleklassens pedagoger när barn kommer från olika förskolor eftersom 

barnens erfarenheter och kunskaper skiljer sig åt. Här ser vi till betydelsen att det sker 

överlämningar där pedagogerna i förskolan är förberedda och att det kan påvisa genom 

dokumentation barnens erfarenheter från förskolan.  

 

Studien visar att professionen är av betydelse för samverkan då de ser till förståelse och 

insyn i varandras verksamhet. Här lyfter pedagogerna bristen på insyn i varandras 

uppdrag och verksamhet. Förskoleklassens pedagoger beskriver hur de förskollärare 

som arbetar i förskoleklassen har dålig insyn i förskolans läroplan Medan de samtidigt 

inte ser sin egen del i att detta sker. Ahtola et al. (2011) belyser i sin studie där det 

framkommer vikten av att pedagogerna samarbetar över läroplansgränserna och att 

fokus läggs på gemensamma läroplansfrågor. För att uppnå en gemensam samsyn kring 

barns trygghet och lärande behöver det finnas utrymme i organisationen för att diskutera 

detta. Även här återkommer pedagogerna till bristen på tid vilket vi menar är en 

prioriteringsfråga.  

 

Vi kan utläsa en avsaknad av utvärdering vilket medför att det är svårt att förändra och 

förbättra de överlämningar som sker. Om utvärdering förekommer utgår denna från att 

samtala om hur det gick till förra året. Det framkommer inte i vårt resultat att det finns 

någon systematik kring överlämningar. Sker någon form av utvärdering sker det i 

samband med det redan pågående överlämningarna.  

 

 

6.2.2 Kommunikation i överlämnandet  

Genomgående för de pedagoger vi intervjuat är avsaknad av gemensamma dokument 

vid överlämnandet. Resultatet visar att det upplevs vara brist i att det inte finns några 

gemensamma dokument inom kommunen och i vissa fall avsaknaden av gemensamma 

dokument inom samma förskola. Detta menar vi kan medföra en avsaknad av 

innehållsmässig struktur vilket kan leda till att viktig information om barnet går förlorat.   

 

Avsaknaden av struktur i samtalet bidrar till att den dokumentation som används i 

överlämnandet är beroende av den enskilde pedagogen i utförandet. Här kan det vara 
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den tradition samt pedagogens kunskap och erfarenhet som ligger till grund i utförandet. 

Det synliggör det praktiska förnuftets betydelse i praktiken. Lindbland, Linde och 

Naeslund (1999) beskriver att om målet är att förstå det som sker i praktiken räcker det 

inte med att se de yttre villkoren utan vi måste även se till den inre logiken, det 

praktiska förnuftet. Skolverkets stödmaterial anser vi kan bidra till att bli ett stöd för 

kommunikationen i överlämnandet. Stödmaterialet kan även bidra till att sätta fokus på 

betydelsen av strukturerade och tydliga övergångar inom verksamheten och detta kan 

resultera i att övergångar lyfts på kommunnivå för att eventuellt utarbeta gemensamma 

rutiner ute i verksamheterna. 

 

Det pedagogiska ramsystemet tar hänsyn till läroplanen och de administrativa ramarna 

där det synliggörs hur skolan ska struktureras och ledas (Imsen 1999). Dessa ramar har 

betydelse för det gemensamma samarbete som krävs för att få en fungerande struktur 

kring det överlämnande samtalet. I resultatet hänvisar pedagogerna till den tradition som 

är vanlig vid överlämnande och hur de struktureras upp. Den kultur som råder inom 

skolområdet är en också bidragande faktor i samverkan (jmfr Lindbland, Linde och 

Naeslund, 1999). 

 

Vi upplever att det finns en rädsla i att lämna över för mycket information till 

förskoleklassen. Pedagogerna i förskolan menar att innehållet i den information som 

lämnas över kan bidra till att mottagande pedagog får en felaktig bild och uppfattning av 

barnet. Pedagoger i förskolan påtalar även att en del dokument skrivs på en ”låg” nivå 

kring barnet. I rapporten SOU 2010:95 betonas betydelsen av att den information som 

lämnas över är relevant och på en professionell nivå. Brister i överlämningsdokument 

kan påverkas av de skilda traditioner som förekommer inom förskola och skola där 

förskolan inte har någon tradition i att skriva och bedöma barn med dokument. Vi 

upplever att det finns önskan från pedagogernas sida att skapa mötesplatser för att 

genom detta kunna delta i varandras verksamheter och även skapa en insyn till den 

andres praktik. Specialpedagogen anser vi kan fylla en viktig funktion för pedagogerna i 

verksamheten genom att stötta och bidra till att skapa ett gemensamt språk och fokus på 

vilken dokumentation som gagnar barnet i ett överlämnande. Pedagogerna beskriver att 

det specialpedagogiska stödet brister i förskolan och i förskoleklassen. 

 

I resultatet framgår det att pedagogerna lyfter barns sociala kompetens som den enskilt 

viktigaste delen att lämna över på individnivå. Då de menar att barns lärande och 

kunskaper lättare kan lämnas över på gruppnivå via verksamhetsbeskrivningar. Här 

menar pedagogerna att överlämningar på både individnivå och verksamhetsnivå 

kompletterar varandra då de båda är av stor betydelse i mötet med barnet.  

 

I det stödmaterialet som Skolverket (2014) gett ut belyses sekretessens betydelse i 

överlämnandet och även pedagoger i vår studie anser att det kan ha en betydelse i det 

överlämnande samtalet. Pedagogerna menar att sekretessen kan bli ett hinder i 

överlämnandet om föräldrarna inte vill lämna över någon dokumentation kring barnet. I 

rapporten Se, tolka och agera – allas rätt till likvärdig utbildning (2010:95) framgår 

betydelsen av att arbeta för ett positivt klimat mellan pedagoger och föräldrar. 
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Merparten av de vi intervjuat anser att det generellt finns ett gott klimat mellan pedagog 

och föräldrar då sekretessen inte utgör nått hinder. Vi tror att det även är positivt i 

samarbetet med föräldrarna att det hade utarbetats gemensamma rutiner inom 

kommunen för hur överlämnandet och det överlämnandet samtalet utformas för det 

enskilda barnet. Det kan även bidra till att skapa en trygghet för pedagogerna i sin 

profession.  

 

Jag skulle vilja få hjälp lite mer av förskolechefen med de olika 

dokumentationspapper som finns att tillgå. Jag vill inte lista ut själv. Jag 

vill bli mer trygg i att vi alla utgår från samma. Det handlar ju om vår 

profession och det måste finnas en likvärdighet för barnet. Det är 

förskolechefens roll att besluta vilken dokumentationsform vi ska använda. 

Vi har alltid fått lista ut detta själva. (förskollärare i förskola) 

  

 

  

6.2.3 Barn i behov av särskilt stöd  

När det gäller barn i behov av särskilt stöd framkommer det att överlämnandet ser 

annorlunda ut då samtalet ofta utgår från handlingsplan i förskolan. I en del skolor är 

elevhälsoteamet inkopplat i överlämnandet där specialpedagog och skolsköterska ingår. 

Pedagogerna i förskoleklass påtalar att förskolan har handlingsplaner för barn i behov 

av särskilt stöd men resultatet påvisar att det finns överlämningar utan någon skriftlig 

dokumentation. Dessa muntliga överlämningar sker mellan pedagogerna och endast 

stödanteckningar skrivs av mottagande part. 

 

Utifrån vårt resultat anser vi att det sker överlämningar som inte sker på ett 

professionellt sätt och bristerna i dessa överlämningar kan bli negativt för det enskilda 

barnet. Vi anser att det påverkar kvalitén på de överlämningar som sker när det inte 

finns dokumentation att tillgå som stöd i samtalet. Den fria tolkningen av de dokument 

som upprättas kring barn i behov av särskilt stöd kan bidra till att det är beroende av den 

enskilde pedagogen i verksamheten vilka möjligheter som skapas för barnet in i den nya 

verksamheten. Hjelte (2005) belyser i sin studie att en bärande del i överlämnandet 

mellan förskola och skola är kommunikationen och det är då av vikt att kunna formulera 

sin barnsyn och kunskapssyn i förhållande till mötet av barnet. I resultatet ser vi att det 

finns en osäkerhet och rädsla i att skriva och utforma dokument från förskolans sida och 

här kan specialpedagogen vara ett viktigt stöd för pedagogerna. Se, tolka och agera-

allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) beskriver att det är av betydelse att 

det finns en tilltro till den dokumentation som lämnas över och att den är professionell 

och relevant och det är även av vikt för föräldrars delaktighet i överlämnandet. 

Föräldrarnas tilltro till att det är professionellt skrivet och inte värderande är betydande 

för föräldrarnas godkännande av överlämningen. 

 

Pedagogerna i studien uttrycker en avsaknad av specialpedagog som en bro mellan 

verksamheterna och beskriver en önskan av att samma specialpedagog verkar både i 

förskolan samt i förskoleklass. Här ser vi vikten av att specialpedagogen har ett 
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förebyggande och främjande uppdrag kring samverkan och det överlämnande samtalet 

för alla barn i verksamheten men i synnerhet barn i behov av särskilt stöd.  

 

 

6.3 Slutord 

Sammanfattningsvis kan vi i vår studie se att överlämningar och samverkan ser mycket 

olika ut ute i verksamheterna och att den individuella pedagogen har en stor betydelse i 

överlämnandet. Barns olika förutsättningar i övergången ser olika ut. Här menar vi att 

den enskilda pedagogens uppfattning och tolkning av syftet för det överlämnade 

samtalet kan påverka barnets fortsatta utveckling och lärande. Den praktiska strukturen 

för överlämningarna är kända för pedagogerna medan syftet med dessa inte upplevs som 

synligt för berörda pedagogerna. De överlämnade samtalen för barn i behov av särskilt 

stöd kan vara beroende på vilken pedagog som lämnar över då stöd och struktur kan 

saknas. Här kan vi se en risk i att barn faller genom stolarna. Vi har under studien 

reflekterat över att det inte står beskrivet i lag och styrdokument att dokumentation ska 

lämnas över i övergången mellan förskola och förskoleklass. Här ser vi en svårighet i att 

skapa förutsättningar kring barn i behov av särskilt stöd utan någon form av skriftlig 

dokumentation. 

 

I resultatet framkommer betydelsen av att dokumenten i det överlämnande samtalet ska 

ge pedagogerna i den mottagande verksamheten strategier i mötet med barnet samt ge 

ett stöd i mötet för barnets socialisation och lärande. Specialpedagoger anser vi har en 

viktig roll som en del av bron mellan förskola och förskoleklass vilket även 

framkommer i resultatet. Rektor och förskolechef har en stor betydelse i samverkan då 

deras delaktighet är av betydelse för insyn samt prioritera för att en bra samverkan och 

övergång kan genomföras. Det krävs även att resurser prioriteras till detta.  

 

De olika ramarna som belyses i ramfaktorteorin kan vi se utifrån vårt resultat har 

betydelse för samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass. Den tradition 

som råder inom förskola och skola samt den erfarenhet och kunskap som den enskilde 

pedagogen besitter är av betydelse för hur resultatet blir och vilka möjligheter som 

skapas i övergången för det enskilda barnet. 

  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning  

Vi har i vårt letande efter tidigare forskning inom området, överlämningar förskola och 

förskoleklass sett en avsaknad i forskningen kring det överlämnande dokument som 

används eller inte används i det överlämnande samtalet. I vår studie har det framkommit 

att det är av stor variation hur överlämningarna går till och att det ser olika ut vilket ger 

barn olika förutsättningar för inträdet i förskoleklass. Hur påverkar detta det enskilda 

barnet i sitt fortsatta lärande och socialisation? 
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej! 
 

Vi är två studenter från Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö och vi är nu igång med att skriva vårt självständiga arbete på 15 hp. 

Vårt valda ämne är samverkan kring överlämnandet mellan förskola och 

förskoleklass. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur överlämningar mellan 

pedagoger planeras och genomförs för att stödja barn i övergång från 

förskola till förskoleklass, samt vilken information som ses viktig att lämna 

över för att skapa kontinuitet i barns lärande och socialisation. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. Vi 

har även som avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom 

intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig som har kunskap, erfarenhet och 

utbildning som är värdefull för oss i vårt arbete. Intervjun tar ca 45 min. 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt deltagande är frivilligt och 

om du önskar kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt 

deltagande. Dina intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer endast att användas i vår studies ändamål. 

Vi kommer att höra av oss till dig inom några dagar och hoppas då att du är 

positiv till att medverka med dina kunskaper och erfarenheter i vår studie. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

Vänligen 

Anette Bendelin och Ulrika Bengtsson 

bendelinanette@hotmail.com 

ulrika.bengtsson@halmstad.se 

 

Handledare: Leif Nilsson Linnéuniversitetet, Växjö 

leif.nilsson@lnu.se 
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Bilaga B Intervjuguide  

Intervjuguide till förskollärare i Förskolan 
Samverkan 

* Beskriv hur du som pedagog upplever att samverkan fungerar inför överlämnandet till 

förskoleklass.  

- Hinder/möjligheter 

* Vad skulle du vilja utveckla eller förändra? 

* Hur upplever du att informationen som överlämnas tas emot? 

* Vilken information anser du som viktig att överlämna? 

* Sker det någon utvärdering av övergången på organisationsnivå/individnivå? 

 

Barn som kräver extra överlämningar 

* Skiljer sig rutinerna kring barn som kan kräva extra överlämningar, och i så fall hur? 

* Vilken dokumentation överlämnas och vad är i fokus? 

 

Rektor/Förskolechefs roll 

* Vilken roll har förskolechef/rektor i överlämnandet? 

* Vilken roll anser du att rektor/förskolechef ska ha i ett överlämnande? 

 

 

Intervjuguide till förskollärare i Förskoleklass 
Samverkan 

* Beskriv hur du som pedagog upplever att samverkan fungerar inför överlämnandet till 

förskoleklass.  

- Hinder/möjligheter 

* Vad skulle du vilja utveckla eller förändra? 

* Vilken information anser du vara av vikt i ett mottagande? 

* Hur omsätter du informationen i praktiken? 

* Sker det någon utvärdering av övergången på organisationsnivå/individnivå? 

 

 

 

Barn som kräver extra överlämningar 

* Skiljer sig rutinerna kring barn som kan kräva extra överlämningar? Och i så fall hur? 

* Vilken dokumentation överlämnas och vad är i fokus? 

* Hur omsätter du informationen i praktiken? 

 

 

Rektor/Förskolechefs roll 

* Vilken roll har förskolechef/rektor i överlämnandet? 

* Vilken roll anser du att rektor/förskolechef ska ha i ett överlämnande? 
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