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Abstract 
What is said about the child and why – the correspondence between preschool teachers 

during the child´s transition from preschool to primary school 

 

 

 

Studiens syfte har varit att studera den kommunikation som rör barnet i dess 

övergångsprocess från förskolan till förskoleklass. Vad som sägs om barnet och varför, 

samt hur kommunikationen påverkar detta. Då syftet med studien är att studera 

kommunikationen har valet fallit på en socialkonstruktionistisk ansats som grund. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv använder vi oss av 

kommunikationsmodeller som analysverktyg (Jensen & Ulleberg, 2013). De metoder 

som använts i studien är personliga, semistrukturerade intervjuer riktade till 

förskollärare i förskola och i förskoleklass. Denna metod valdes för att fånga 

intervjupersonernas uppfattning om kommunikationen och dess innehåll. Frågeformulär 

lämnades personligen, via mejl och lades även ut på olika pedagogiska forum, för att få 

en bredare svarsfrekvens. Då förskola och förskoleklass arbetar utifrån olika läroplaner 

och inga fastställda gemensamma riktlinjer finns för hur denna kommunikation ska se ut 

eller vad den ska innehålla, var det därför av intresse att studera om läroplanerna 

påverkar vad som sägs och i så fall varför. Inga eller endast ett fåtal studier har tidigare 

gjorts på områden rörande innehållet i kommunikationen vid övergångsprocessen. 

Resultatet av studien stämmer till stor del överrens med tidigare forskning (Alatalo, 

Meier & Frank, 2014; Hjelte, 2005; Hopps, 2014) som visar på att innehållet i 

kommunikationen är svår att synliggöra, samt vikten av en fungerande kommunikation 

mellan verksamheterna i barnets övergångsprocess. Studien riktar sig främst till 

yrkesverksamma inom förskola och förskoleklass, då den förhoppningsvis kan bidra 

med kunskap kring det innehåll i kommunikationen under barns övergångsprocess 

mellan förskola och förskoleklass som överförs och efterfrågas.  
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1 Inledning 

Den svenska förskolan och förskoleklassens utformning är unik i sitt slag. Förskolan 

som form har gått ifrån att vara en institution för omsorg liggande under Socialstyrelsen 

till att hamna under Skolverkets styrande, där lek, lärande och omsorg är den treenighet 

som ska prägla den pedagogiska praktiken. Tanken med verksamheten är att kombinera 

förskolans lustfyllda lärandepedagogik med en skolförberedande ansats.   

  

Forskning har visat på vikten av en fungerande kommunikation mellan förskola och 

förskoleklass som ett sätt att stödja barnets fortsatta lärande och utveckling. Betoningen 

läggs även på kontinuiteten som betydelsefull i den process som det innebär när barnet 

går, från att vara barn i förskola till att bli elev i förskoleklass. 

  

Barns intresse, behov och erfarenheter ska vara ledande i förskollärarens uppdrag att 

stödja barnet i det livslånga lärandet. Som ett led i kontinuiteten för barnens 

kunskapande och för att verka som en bro mellan förskola och grundskola infördes 

förskoleklassen. I läroplanen för förskolan och för förskoleklassen anges det 

betydelsefulla samarbetet som en av verksamhetens riktlinjer att arbeta efter. I dessa 

styrdokument finns riktlinjer som säger att kommunikation mellan verksamheterna ska 

ske men inte hur eller vad som ska kommuniceras. 

  

Intresset för studien väcktes som ett resultat rörande gemensamma uppfattningar och 

erfarenheter kring hur kommunikationen kan se ut mellan förskola och förskoleklass. 

Då uppfattningen kring vad som anses vara relevant information rörande barnet i dess 

övergångsprocess mellan dessa båda verksamheter skiftar, gav det upphov till ett 

område att undersöka närmare.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Kommunikation 

I det här avsnittet presenteras olika aspekter som kan påverka hur kommunikation kan 

se ut och vilken betydelse det har för förståelsen av det som kommuniceras. 

Förtydligandet av kommunikationens hur är i det här kapitlet ett led i studiens syfte att 

besvara frågan vad som kommuniceras och varför. 

 

2.1.1 Vad är kommunikation? 

Kommunikation är en ständigt pågående process. Medvetet eller omedvetet 

kommuniceras det människor emellan och består av all slags kontakt som sker mellan 

individer (Dahlkwist, 2012). Denna kommunikation har mer än en funktion där 

överförandet av information och relationsskapandet är några av dem och där 

kommunikationen ligger som en fundamental aspekt för skapandet av information 

(Hård af Segerstad, 2011). Det benämns i termer av kommunikation som en social 

process och information som en social artefakt där kommunikationen föregår 

informationen. Betydelsen lyfts av en förståelse för de kommunikationsproblem som 

kan uppstå i en mänsklig kommunikation vilken är bunden till dess sociala och 

kulturella kontext (a.a.). Kommunikationen blir ur den synvinkeln en cirkulär process 

en ”referensram inom vilken man förstår individen” (Jensen & Ulleberg, 2013, s. 63). 

Människans utveckling och existens tillkommer i relation till andra individer och går 

inte att lyfta ut ifrån det kommunikativa och relationella sammanhanget (a.a.). Hur 

individen kommunicerar och hur förståelsen och tolkningen av det här visar sig, är 

beroende av det sammanhang individen befinner sig i och de kulturella skillnader som 

kan förekomma (Fiske, 2003; Jensen & Ulleberg, 2013). Hård af Segerstad (2011) 

menar ”den mänskliga kommunikationens viktigaste uppgift är /…/ att etablera, 

utveckla och vidmakthålla sociala relationer” (a.a., s. 29).  

 

Kommunikation är inte enbart verbal utan innefattar även tolkningar, text och 

kroppsuttryck (Jensen & Ulleberg, 2013). Det handlar om att skapa sig en förståelse av 

den information som sänds över och kan påverkas av den miljö, det samspel och den 

situation individen befinner sig i. Hur individen väljer att förhålla sig i samspelet får 

konsekvenser för relationen som i sin tur påverkar kommunikationen (a.a.). I ett 

samspel blir det därför betydelsefullt att ha en fördomsfri hållning för att synliggöra nya 

perspektiv och åsikter och på så sätt öka förståelsen parterna emellan. En fungerande 

kommunikation är grundläggande för ett skapande av en positiv övergångsprocess, där 

vikten av att förskollärare i förskola och förskoleklass lär känna varandras 

yrkesområden lyfts som en betydelsefull aspekt (Lumholdt, 2015). 

 

2.1.2 Information och relation 

Informationsutbytet går hand i hand med kommunikationen där det ena inte kan existera 

utan det andra. Relation, innehåll, samspel och kontext lyfts som aspekter vilka kan 

påverka hur informationen överförs, tolkas och tas emot (Hård af Segerstad, 2011). 
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Informationens innehåll är av stor betydelse för den mottagande verksamheten då den 

ska bidra till en ökad förståelse och kan skapa förutsättningar för det pedagogiska 

arbetet på ett konstruktivt och positivt sätt (Skolverket, 2014a) 

 

Kommunikation och relation är nära förankrade med varandra, utan kommunikation är 

det svårt med en relation, då begreppet kommunikation alltid innefattar ett innehåll och 

en relation. I kommunikationen tolkas således relationen likväl som informationen 

(Jensen & Ulleberg, 2013). Vid eventuella missförstånd i utbytet av information beror 

det i många fall på dåligt fungerande eller på helt i avsaknad av relationer (Hård af 

Segerstad, 2011). Vikten av fungerande relationer och fungerande kommunikation 

styrks ytterligare med goda relationer, i en verksamhet som en förutsättning för ett gott 

arbetsklimat och att kommunikationen där är verktyget för att åstadkomma dessa 

fungerande relationer. Hur vi kommunicerar och hur den kommunikationen ser ut är 

grundläggande för relationen (Jensen & Ulleberg, 2013).  

 

Att se på kommunikationen ur ett relationsperspektiv där en fungerande relation är 

avgörande för hur kommunikationen kommer att utvecklas, kan ses utifrån 

transaktionsmodellen varav det ur det här perspektivet går att tolka relationen som 

betydelsefull, där de inblandade parterna är tolkande och aktivt meningsskapande i att 

förstå budskapet (Jensen & Ulleberg, 2013). Responsen är i det här sammanhanget 

central och alla deltagare har en aktiv roll i kommunikationen. Motsatsen till den 

modellen är att se på kommunikation utifrån transmissionsmodellen där kontexten är 

oväsentlig och det endast handlar om att föra över ett budskap från en avsändare till en 

mottagare utan någon respons. Den modellen används i allt mindre utsträckning då det 

enligt Jensen och Ulleberg (a.a.) inte går att lyfta ut en individ ur det relationella och 

kommunikativa sammanhang personen befinner sig. 

 

 

2.2 Olika uppdrag 

Det här avsnittet behandlar förskola och förskoleklass och de olika uppdrag som ligger 

inom respektive verksamhet och begreppsliga skillnader dem emellan. 

 
2.2.1 Förskola  

I slutet av 1990-talet övergick förskolan från att ligga under Socialstyrelsens ansvar till 

att tillhöra Skolverket. Det här innebar att förskolan kom att följa under Skollagen och 

barnomsorgen tog ett steg närmare skolans värld (Lundgren, 2012) Förskolans läroplan 

Lpfö 98 gav barnomsorgen en plats som en del i det livslånga lärandet där fostran och 

omsorg tillsammans med lärandet skulle skapa en helhet (Skolverket, 2010a). Lekens 

betydelse för det lustfyllda lärandet betonades och pedagogiken skulle utgå ifrån varje 

enskilt barns förutsättningar, erfarenhet, intresse och behov (a.a.).  

 

År 2010 reviderades Lpfö 98 vilket innebar ytterligare ett närmande mot skolan där ett 

förtydligande av förskolans strävansmål och riktlinjer skedde (Skolverket, 2010a). Delar 

av förtydligandet lades på hur förskolan ska erbjuda barnen möjligheter till att utveckla 
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sin förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik, men även förskollärarens 

roll förtydligades ytterligare. Här lades vikt vid att förstärka det pedagogiska uppdraget, 

vilket innebar bland annat ”förskollärares ansvar för att arbetet sker i enlighet med 

målen i läroplanen” (Skolverket, 2010b, s. 8). Med målens utformning är det tänkt att de 

inte ska ”begränsar barnens utveckling och lärande inom området” (Skolverket, 2010a, 

s. 6) samt står det om strävansmålen att de ”anger en riktning att sträva mot i förskolans 

pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen” (a.a.).  

 

Förskolan är idag ingen obligatorisk verksamhet utan allt deltagande sker frivilligt. Det 

råder inga prestationskrav och det är lek, barnens initiativ och intresse som ska ses som 

betydande för det enskilda barnets utforskande och lärande. Barnens utveckling och 

lärande ska ”kontinuerligt och systematiskt dokumenteras” (Skolverket, 2010b, s. 14), 

för att i förhållande till det kunna synliggöra och utvärdera hur verksamheten erbjuder 

”barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 

intentioner” (a.a.).  

 

2.2.2 Förskoleklass 

Allt sedan förskoleklassens tillkomst 1998 har dess syfte varit att öka samarbetet mellan 

förskola och skola (Skolverket, 2014b). Bakgrunden till det var att låta förskolan och 

skolans olika traditioner gå samman och därmed finna ett nytt arbetssätt samt ett nytt 

pedagogiskt förhållningssätt. I och med det skulle en ny form av pedagogisk praktik 

utvecklas. Samarbete mellan de olika verksamheterna skulle bidra till ett utvecklande av 

en helhetssyn på barnen och deras lärande och utveckling. Förskolans grundpelare som 

lek, omsorg, skapande och barnens eget utforskande fick nu sitt genomslag i 

förskoleklassens pedagogik, samtidigt som barnen skulle förberedas inför skolan. 

Lekens betydelse för barnens fortsatta lärande förstärks även i Lgr11, läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011).  

 

Förskoleklassens uppdrag handlar om att se till varje enskild elev och till dess 

utveckling och lärande i relation till dess förutsättning och behov. För att förskolläraren 

i förskoleklass skall kunna möta barnens lust till fortsatt lärande, är det en förutsättning 

att hen har kunskap rörande inte bara förskolans läroplan utan också grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2014b). Ackesjö (2010) betonar att förskoleklassen idag är en 

frivillig skolform för alla sexåringar. Vidare påpekar hon med hänvisning till 

Myndigheten för Skolutveckling att förskoleklass inte skall verka under skola, men inte 

heller under förskola, utan att förskoleklassens pedagogik skall speglas av både förskola 

och skola (a.a.).    

 

I läroplanen för grundskolan går det att till skillnad från förskolans strävansmål, att 

finna kunskapsmål som skolan skall ansvara för att eleven skall uppnå efter 

genomgången grundskola (Skolverket 2011; 2010b). Uppdraget i förskoleklass innebär  

bland annat att verksamheten ska, utifrån bland annat de erfarenheter eleven har med sig 

ifrån förskolan, arbeta mot kunskapsmålen i Lgr11. Det för att främja en progression i 

elevens vidare kunskapande i riktning mot skolan (Skolverket, 2014b).  
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I Lgr11 (Skolverket, 2011) och i befintligt stödmaterial för förskoleklassen (Skolverket, 

2014b) används begrepp som ”undervisning”, ”elev” och ”kunskapsmål” (Skolverket, 

2014b; 2011). Dessa skiljer sig åt mot de begrepp som finns i Lpfö 98 där ord som 

”utforska”, ”barn” och ”strävansmål” används (Skolverket, 2010b). Vidare syns en 

skillnad i synen på barnets/elevens kunskap och lärande där förskollärare i förskola ska 

ge barnet förutsättningar att ”utveckla sin förmåga” och/eller ”förståelse” i förhållande 

till strävansmålen. I Lgr11 lyfts det individuella ansvaret där skolan ska se till att 

”eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ 

och samhällsmedlem” (Skolverket, 2011, s. 13). 

 

 

2.3 Vad säger styrdokumenten? 

I det här avsnittet lyfts Skolverkets läroplaner för förskola och skola ur ett perspektiv 

som tittar på riktlinjer för kommunikationen och överförande av information mellan de 

båda verksamheterna. Skolverkets stödmaterial för övergångsprocesserna mellan olika 

skolformer och stödmaterialet till förskoleklassen belyses ur samma perspektiv. 

 

2.3.1 Läroplanerna 

I Läroplanen för förskolan Lpfö98 anges det förtroendefulla samarbetet med 

förskoleklassen som en av verksamhetens riktlinjer att arbeta efter (Skolverket, 2010b). 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 tar upp att det 

ska ske ett samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem samt att det ska ske ett 

utbyte av kunskap och erfarenheter med personalen i förskolan (Skolverket, 2011). I 

styrdokumenten för förskola och förskoleklass finns riktlinjer som talar om att 

kommunikation ska ske mellan verksamheterna, men inte hur det ska göras eller vad 

som ska kommuniceras: 

 

När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 

särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden /…/ 

förskollärare ska ansvara för att samverkan sker med personalen i förskoleklass /…/ 

skola för att stödja barnens övergång /…/ arbetslaget ska utbyta kunskaper och 

erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola/…/ (Skolverket, 2010b, s. 13-14). 

 

För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan 

också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan /…/ samarbetet 

ska utgå ifrån de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet 

(Skolverket, 2011, s. 16). 

 

Det finns enligt läroplanerna för förskolan och förskoleklassens ett uppdrag att ta 

hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov, vilket innebär att det är dessa 

verksamheters uppgift att se till att relevant information rörande barnet lämnas över från  

förskola till förskoleklass. Det är också betydelsefullt hur den mottagande verksamheten 

tar emot informationen och hur de väljer att använda den (Skolverket, 2014a).  
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2.3.2 Stödmaterialet 

Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2014a) tar upp hur övergången ska gå till, pekar 

samtidigt på behovet av en samsyn kring vilken information som förs över mellan 

verksamheterna i övergångsprocessen och hur den ska användas. Det här materialet är 

tänkt som ett förslag på underlag för verksamheten att utforma lokala riktlinjer efter 

rörande hur övergången skulle kunna se ut (a.a.).  

 

Några väsentliga aspekter för övergångsprocessen har visat sig vara förtroendet mellan 

de yrkesverksamma inom förskola och förskoleklass och hur rutinerna kring 

övergångsprocessen ser ut (Skolverket, 2014a). Förskollärarnas syn på 

informationsöverförandet i de båda verksamheterna är av stor betydelse för vilken 

information som lämnas över. Rekommendationerna i materialet visar på kommunens 

roll i ett samarbete med rektorer och förskolechefer, för att ta fram gemensamma 

riktlinjer för hur dessa övergångar ska se ut. Rektorernas och förskolechefernas ansvar 

att skapa tidsmässiga och organisatoriska möjligheter för personalen att genomföra 

övergångsarbetet på, lyfts som ytterligare faktorer betydelsefulla för en god 

övergångsprocess. Specialpedagogen kan i somliga fall ha en ansvarsfull roll i arbetet 

med överlämningarna då den avlämnande och mottagande barngruppens eventuella 

behov av stöd och insatser tydliggörs (a.a.). 

 

Stödmaterialet (Skolverket, 2014a) tar upp flertalet steg som stöd i framtagandet av 

centrala och lokala riktlinjer för övergångsarbetet. Rörande kommunikation och 

informationsutbyte lyfts vikten av att reflektera kring vilken information som är 

väsentlig att ge ut/ta emot i de båda verksamheterna och när det utbytet ska ske. 

Tydlighet kring vem som har ansvaret för att information ska överlämnas och tas emot 

är av stor betydelse. Det handlar även om att olika verksamheter har lättare för ett gott 

samarbete ifall de känner till varandras professioner och delar en förståelse för de 

problem, uppdrag, begränsningar och resurser det kan innebära. Överlämnande 

information om barnet benämns både på individ- och på gruppnivå och där behovet av 

information om det enskilda barnet särskilt lyfts om det finns behov av stöd eller 

anpassningar. Betydelsen av att lyssna till barnet och dess tankar inför övergången ses 

som en viktig del i arbetet med övergångsprocessen och framgår i bilagan till 

stödmaterialet (se bilaga A), där även vårdnadshavare och överlämnande pedagoger ges 

möjlighet att komplettera information som de ”tycker är bra för mottagande skola att 

veta” (Skolverket, 2014a, s. 67). Det materialet är framtaget som ett formulär att 

skriftligen fylla i och överlämna. Barnets perspektiv är ett betydelsefullt komplement 

till styrdokument och förskollärares strävan att underlätta för barnet i 

övergångsprocessen (a.a.).  

 

Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet (Skolverket, 2014b) är ytterligare ett 

stödmaterial för yrkesverksamma inom förskoleklass och för rektorer som 

huvudansvariga för det pedagogiska arbetet. Arbetsmaterialet stödjer sig på skollag, 

läroplan, forskning och beprövad erfarenhet och beskriver att syftet med förskoleklass 

var att fungera som en bro mellan förskola och grundskola. Materialet tar upp 



  
 

7 

betydelsen av att förskollärarna i förskoleklass utifrån bland annat sin barnsyn och sitt 

förhållningssätt, skaffar sig information vad gäller barnens erfarenheter och förvärvade 

kunskaper samt i ett kollegialt samarbete med andra verksamheter skapar förutsättningar 

för fortsatt lärande och utveckling (a.a.).  

 

Samarbetet mellan förskoleklass och förskola tas upp som en väsentlig del i en lyckad 

övergångsprocess. Gällande riktlinjer för hur den processen ska se ut hänvisar 

stödmaterialet till läroplanerna, Lpfö 98 och Lgr 11, vilka tar upp att ett samarbete ska 

ske, men inte hur det ska se ut eller vad för information som ska överföras. Betydelsen 

av samarbetet med förskolan styrks ytterligare med det gemensamma ansvaret för hur, 

när, var och varför övergångarna organiseras (Skolverket, 2014b). 

 

 

2.4 Relevanta begrepp 

Då det inte går att finna internationell forskning kring förskoleklass (Alatalo, Meier & 

Frank, 2014) blir därför jämförelser med internationella studier att se hur 

kommunikationen påverkar vad som sägs om barnet i övergångsprocessen mellan 

förskola och skola. Den här studien kommer att redogöra för den internationella 

forskningens resultat genom att benämna de studerade verksamheterna som förskola och 

skola och lärarna i de båda verksamheterna som lärare. Det då studien inte har som syfte 

att studera skillnader i utbildning internationellt sett och inte kan gå in och göra 

skillnader på yrkesroll och grad av utbildning. Förskoleklass som fenomen finns inte i 

så många andra länder och därför faller ordvalet på skola gällande den internationella 

forskningen som likvärdig jämförelse med den svenska förskoleklassen. De svenska 

verksamheterna kommer att benämnas med förskola och förskoleklass och lärarna som 

förskollärare. 

 

Två kommunikationsteoretiska modeller, transmissionsmodellen och 

transaktionsmodellen kommer att ligga som grund för analysen av den här studien. 

Begrepp som linjär process – cirkulär process, individ – relation och kontext kommer 

att användas för att synligöra hur kommunikationen ser ut och påverkar vad som 

kommuniceras i barnets övergångsprocess mellan förskola och förskoleklass. 

Transmissionmodellens linjära process kan ses som en envägskommunikation där 

möjligheten till dialog uteblir till skillnad mot transaktionsmodellens cirkulära process 

som innefattar ett ömsesidigt kommunikationsutbyte. Relationen blir utifrån 

transaktionsmodellen betydande för hur kommunikationen och dialogen ser ut och 

uppfattas, likaså sammanhanget och kontexten.  
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3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Avsaknaden på forskning kring vad för information som kommuniceras mellan förskola 

och förskoleklass öppnar upp för syftet med den här studien. Syftet är att undersöka vad 

för information som sägs om barnet, samt om och hur kommunikationen påverkar det i 

barnets övergångsprocess från förskola till förskoleklass. 

 

 

3.2 Frågeställning 

 Vad kommuniceras gällande barnet i övergångsprocessen från förskola till 

förskoleklass? 

  Varför kommuniceras det innehållet?  
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4 Tidigare forskning 

 

4.1 Kommunikation mellan förskola och förskoleklass 

Det här avsnittet redogör för aktuell forskning kring kommunikation, information och 

läroplansaspekter som en del av de faktorer som påverkar hur verksamheterna arbetar 

med barns övergångsprocesser mellan förskola och förskoleklass. 

 

4.1.1 Kommunikationens betydelse 

En god kommunikation mellan lärare i förskola och skola är en förspråkad metod för att 

underlätta för barnet i övergångsprocessen till skolan (Hopps, 2014). Det för att 

kontinuiteten i övergången och samverkan mellan förskola och förskoleklass är av stor 

betydelse för barnets trygghetsupplevelse under övergångsprocessen (Ackesjö, 2013). 

Yeboah (2010) styrker barnets trygghetsupplevelse med att informationen som överförs 

mellan förskola och skola är en betydelsefull del i att skapa en smidig övergång för 

barnet. 

 

En fungerande kommunikation mellan förskola och skola kan enligt Hopps (2014) 

resultera i ett nära samarbete vilket i sin tur kan resultera i goda relationer mellan lärare 

i de båda verksamheterna. Känslan av att vara uppskattad och respekterad i sin yrkesroll 

blev identifierad som en positiv utgång av den gemensamma kommunikationen (a.a.). I 

motsats till det nämner förskollärare att de i avsaknad på en fungerande kommunikation 

upplever att de är mindre viktiga i sitt yrkesutövande än andra lärare (Hjelte, 2005). Det 

kollegiala nätverkandet har enligt Hopps (2014) möjliggjort för kommunikation och 

relationsskapande mellan förskola och skola. Uppfattandet av den fungerande 

kommunikationen mellan förskola och skola är identifierade med uttryck som 

”extremely beneficial”, very helpful” och ”very successful” (Hopps, 2014, s. 412). Att 

ha en fungerande kommunikation under barnets övergångsprocess tar även Boyle och 

Petriwskyj (2014) upp i sin studie. De nämner att den fungerande kommunikationen 

resulterat i att lärarna i förskola och skola upplever en större förståelse för varandras 

praktik och profession. 

 

Vikten av att ha kunskap om och inblick i varandras professioner, där det handlar om att 

träffas utanför en pedagogisk kontext för att skapa en grund för ett bättre samarbete, 

belyses i en studie av Karila och Rantavuori (2014). Ett förhållande som bygger på 

respekt och förståelse för varandras yrkesområden och verksamheter är ett led till en 

godare kommunikation (a.a.). Det styrks ytterligare genom att påvisa betydelsen av ett 

förhållningssätt fritt från förutfattade meningar som ett sätt att öppna upp för nya 

perspektiv och ny inblick i den andra verksamheten (Boyle & Petriwskyj, 2014). 

Gemensam förståelse för varandras verksamhet och för vilka förutsättningar som styr 

övergångsprocessen bidrar till ett mer lyhört relationsarbete. Genom att ifrågasätta 

gamla föreställningar rörande övergången från förskola till skola kan dessa 

transformeras till nya synsätt (a.a.). 

 



  
 

10 

4.1.2 När kommunikationen brister 

En aspekt av bristande kommunikation visar sig i studien av Alatalo, Frank och Meier 

(2014) vara en upplevelse av envägskommunikation. Förskollärarna i förskola uppger i 

den här studien att det är förskoleklassen som dikterar förutsättningarna för 

överlämningsprocessen och att de inte visar något direkt intresse för verksamheten i 

förskolan. Det är något som inte bekräftas av förskollärarna i förskoleklass, men det 

framkommer i studien att det är förskoleklassen som inbjuder till kommande 

överlämningssamtal (a.a.). Förskollärare i förskola visar på en avsaknad på 

kommunikation med förskoleklassen och efterfrågar en ökad kontakt (Alatalo et al., 

2014; Hjelte, 2005). 

 

Hopps (2014) menar att hur kommunikationen ser ut har stor betydelse för relationerna 

mellan lärare i förskola och skola. Konsekvenser av en dåligt fungerande 

kommunikation kan bli att det uppstår missförstånd och oklarheter, vilket kan resultera i 

en otydlig bild av vilken yrkeskompetens som efterfrågas (Alatalo, Meier & Frank, 

2014; Hjelte; 2005). Det kan även få till följd att relationsskapandet avstannar då lärarna 

känner sig frustrerade och besvikna (Hopps, 2014). Det då kommunikationsbristen fick 

till följd att lärarna i förskola upplevde att skolan inte var intresserad av den kunskap de 

hade om de barn som skulle börja i skolan (a.a.). Wong (2015) menar att den här 

kunskapen om barnen är av stor vikt för den mottagande verksamheten att få ta del av, 

men i de fall där kommunikationen brister blir det ett avbrott vid byte av verksamhet 

som kan påverka barnets fortsatta lärande (a.a.). Kommunikationen när den fungerar 

underlättar i arbetet med att förbereda barnen för den nya miljön och underlättar för 

barnet i övergångsprocessen (Ackesjö, 2013; Hjelte, 2005; Hopps, 2014). 

 

När det brister i kommunikationen blir det svårt att få en uppfattning om hur den andra 

verksamheten arbetar och kan resultera i ett vi-och-dom tänk (Alatalo et al., 2014). Det 

kan innebära att det skapas förutfattade meningar kring vad som efterfrågas och hur 

man upplever den andra verksamheten. Som ett led i att undvika det lyfts vikten av ett 

gemensamt yrkesspråk som en aspekt för att undvika missförstånd och feltolkningar 

(a.a.) 

 

4.1.3 Informationsutbytet 

Hopps (2014) har i sin studie kunnat se ett bristande intresse hos lärare i skolan att ta del 

av information från förskolan rörande barnet. Responsen på den överlämnade 

informationen har visat sig vara dålig och i vissa fall obefintlig från skolans håll (a.a.). 

Olika förskollärare efterfrågar olika information om barnet i övergångsprocessen 

(Alatalo, Meier & Frank, 2014). Å ena sidan vill förskollärare möta barnen som för 

första gången, utan någon information som kan färga av sig i det initiala mötet och 

eventuellt stämpla barnet, å andra sidan efterfrågar förskollärare information om barnets 

behov och styrkor för att kunna bemöta barnet på bästa sätt (a.a.). Att informationen 

som överlämnas och mottas rörande barnet i övergångsprocessen uppfattas som relevant 

av verksamheterna, är av stor betydelse för att information inte ska försvinna på vägen 

(Ackesjö, 2013; Hjelte, 2005). 
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Alatalo, Meier och Frank (2014) synliggör en uppfattning hos förskollärare i förskola 

där de upplever att det saknas riktlinjer och ett tydligt arbetssätt kring hur informationen 

ska överlämnas till förskoleklass och vad den ska innehålla. I de fall då informationen 

rör något enskilt barn handlar det om något hos barnet som särskilt uppmärksammats 

och överlämnas enligt den här studien skriftligt. Är det inget särskilt att lyfta, lämnas 

information rörande hela barngruppen över muntligen. Förskollärarna i förskola menar 

att det från förskoleklassens håll i första hand efterfrågas information kring problematik 

och hur förskolan arbetat med att bemöta och underlätta för barnen. Information 

beträffande barnets tidigare erfarenheter och kunskaper är enligt Alatalo et al. (2014) 

något förskolan upplever att förskoleklassen inte är intresserade att ta del av. 

 

Förskolan ser till utvecklandet av verksamheten i förhållande till individen i ett 

kollektivt sammanhang (Ackesjö, 2010). I förskoleklassen läggs det större fokus på den 

enskilda individen. Dessa skillnader i förhållningssätt mellan förskollärare i de båda 

verksamheterna har lyfts som ett problem av förskollärarna i förskoleklass (a.a.). 

Förskollärarna i förskoleklass lyfter vikten av information rörande barnets utveckling 

för att kunna möta och utmana barnen på ett professionellt sätt (Alatalo, Meier & Frank, 

2014). Förskoleklassen efterfrågar information kring barnens svårigheter för att så tidigt 

som möjligt kunna gå in och stötta, men förskolan vill lämna över information rörande 

det barnen producerat och reflekterat kring.  

 

Förskolan vill inte lämna över information om barnets utveckling och lärande och anger 

risken för att barnet ska hamna i en bedömningsdiskurs som skäl till det (Alatalo, Meier 

& Frank, 2014). Endast i de fall barnet har en egenskap som särskilt ska beaktas får 

förskoleklassen information på individnivå. Att förskoleklassen vill ha information 

riktad mot barnens problem och hur förskolan arbetat med det, uppfattas av 

förskollärare i förskola som att de går emot den barnsyn som råder i verksamheten 

(a.a.). Men enligt Yeboah (2010) är information om barnets personliga behov, olikheter 

och information kring den utveckling som skett hos barnet mellan förskola och skola 

betydande beståndsdelar i arbetet med en smidig övergångsprocess.  

 

Alatalo et al. (2014) menar att en professionellt utarbetad beskrivning av barnets 

utveckling och lärande skulle i en överlämningsprocess kunna bidra till en bättre 

kommunikation mellan de båda verksamheterna, oavsett om den överlämnas skriftligen 

eller muntligen. Att få ta del av innehållet i barnets dokumenterade lärande från tiden i 

förskolan, har av lärare i skolan uppfattats som att vara informativ och till stor hjälp 

(a.a.). Lärarna har inte gett uttryck för vad innehållet har bestått av och Hopps (2014) 

menar att det är betydande med forskning kring vad som händer med den information, 

gällande barnets förmåga och kunskap, som överförs från förskola till skola. 

 

4.1.4 Läroplansperspektiv  

Alatalo, Meier och Frank (2014) kan i sin studie se avsaknaden av en läroplansrelaterad 

faktor som en anledning till att överlämningsprocessen och samarbetet runt den inte 
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fungerar. Förskollärarna i förskola menar att det inte är ett område som lyfts i första 

hand, utan det är ett avsnitt i läroplanen som oftast glöms bort (a.a.). 

 

Att skolan har som tradition att utforma individuella utvecklingsplaner, både för att 

kunna arbeta framåt, men även för att kunna se tillbaka på utvecklingen, menar Alatalo 

et al. (2014) kan vara en anledning till att de efterfrågar information på individnivå. Det 

här traditionella perspektivet kan också härledas till förskolans mer omsorgsbetonade 

roll och där svårigheter kan finnas att hitta balansen mellan kunskapandet och 

omsorgen. Alatalo et al. (2014) menar att uppdraget för förskollärare i förskola som 

innebär att barnets lärande och utveckling ska följas upp och analyseras, kan bidra till 

en oro att barnets brister och svagheter kommer att hamna i fokus (a.a.). 

 

Hjelte (2005) framhäver i sin studie att förskollärare ger uttryck för en efterfrågan på 

gemensamma riktlinjer för hur kommunikationen mellan verksamheterna ska se ut och 

gå till väga. Att inte ha gemensamma underlag och en avsaknad på nationella riktlinjer 

att arbeta med rörande hur övergången ska se ut, resulterar enligt Alatalo, Meier och 

Frank (2014), i en stor variationsbredd på hur arbetet med övergångarna ser ut. De 

menar vidare i likhet med Hjelte (2005) att det i verksamheterna efterfrågas en 

gemensam struktur att följa rörande informationsutbytet.  

 

Olika läroplaner i verksamheterna och avsaknad på gemensamma riktlinjer kan vara ett 

hinder för en kollektiv förståelse för vad som efterfrågas i övergångsprocessen (Boyle & 

Petriwsky, 2014). I en studie kring internationell litteratur rörande barns 

övergångsprocesser mellan olika skolformer, går det att se ett samband mellan en 

avsaknad av nationella riktlinjer och hur övergången kommer att se ut (Yeboah, 2014). 

Även här tas olikheterna mellan styrdokumenten upp som ett hinder för en fungerande 

kommunikation i övergångsprocessen mellan förskola och skola. Statens ansvar för att 

möjliggöra en smidig övergångsprocess lyfts som ytterligare en aspekt i studien (a.a.) 

 

Olika pedagogiska krav i förskola och skola gör att förväntningarna är av olika karaktär 

i förskola och skola (Karila & Rantavuori, 2014). Det här, menar Karila och Rantavuori, 

gör att det blir en utmaning för lärare i förskola och skola att skapa en gemensam 

pedagogisk grund att stå på (a.a.). Då förskola och skola arbetar mot olika läroplaner 

och att informationen kring vad som krävs när barnen börjar skolan är bristfällig, 

resulterar det i att barnen träder oförberedda in i skolans värld och inte klarar av att nå 

upp till de krav och förväntningar som finns på dem (Wong, 2014). Skilda fokus i de 

olika verksamheternas läroplaner kan vara en anledning till att lärare i förskola och 

skola har olika uppfattningar kring vad som är relevant information (Hopps, 2014). 

Hopps menar att kunskapen om barnet är användbar för läraren i skolan för att hjälpa 

barnet att anpassa sig till den nya och mer formella lärmiljön. Med den informationen 

blir det även lättare att känna de nya eleverna (a.a.).  
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5 Teorianknytning 

I följande avsnitt redogörs det för det socialkonstruktionistiska perspektiv som ligger 

som teoretisk ansats för den här studien. För analys av kommunikationen används 

kommunikationsmodeller som verktyg. 

 

 

5.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Den här studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Inom den 

inriktningen ses verkligheten som en social konstruktion där en objektiv tolkning av den 

ifrågasätts och menar att det inte enbart finns en bild av omvärlden utan flera (Lutz, 

2013). Dessa tolkningar av verkligheten formas i interaktion mellan individer och där 

den historiska och kulturella kontexten alltid måste tas i beaktning. Lutz menar att det 

kan ses som en ”dubbelriktad process” där ”de kunskaper (tolkningar) som får betydelse 

runt olika samhälleliga fenomen påverkar vårt agerande, men kunskaperna formas också 

av handlingar i praktiken” (a.a., s. 10).  

 

Ett synsätt utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv handlar om att ha ett kritiskt 

öga till den kunskap som är den kunskap som tas för given (Burr, 2003). Burr menar att 

den sociala processen och kommunikationen är betydelsefull för hur människor 

tillsammans skapar och konstruerar världen, vilket är utgångspunkten för det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Språket är centralt och grunden för ett kollektivt 

kunskapande (a.a.). Beroende på hur det talas och skrivs om världen påverkar språket 

konstruktionen och bilden av hur världen kommer att se ut (Potter, 1996).  

 

Eftersom socialkonstruktionismen utgår från sociala interaktioner människor emellan 

och att språket, kontexten och relationen är av stor betydelse för hur verkligheten 

konstrueras och upplevs, går det utifrån det här perspektivet att använda 

transaktionsmodellen som verktyg för analys av kommunikationen och vad som sägs 

mellan förskola och förskoleklass. 

 

 

5.2 Kommunikationsmodeller 

Kommunikationen mellan människor är central och kan definieras, beskrivas, 

analyseras och tolkas på flera olika sätt och med olika infallsvinsklar beroende på vem 

som är sändare och vem som är mottagare (Jensen & Ulleberg, 2013). Inom 

kommunikationsteorin handlar det om att förstå vad det är som kommuniceras i mötet 

mellan olika människor (a.a.). I den här studien rör det sig om att se till vad som 

kommuniceras mellan förskollärare i förskola och förskollärare i förskoleklass. 

 

Hur kommunikationen tolkas kan enligt Jensen och Ulleberg (2013) ses utifrån två 

modeller; transmissionsmodellen vilken handlar om att enbart att föra över ett budskap 

mellan en sändare och mottagare, där kontexten i det här sammanhanget är oväsentlig. 

Den här formen av kommunikation kan också benämnas som en monologisk 

kommunikation där det rör sig om en linjär process. Den här kommunikationsmodellen 
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anses idag av kommunikationsteoretiker vara förlegad, då kommunikationen anses vara 

mer komplex och nyanserad än så. Kommunikation innefattar även det som sker i mötet 

mellan människor, och de utmaningar som vi ställs inför då vi kommunicerar. 

Avsaknaden på interaktion och kontext försvårar förutsättningarna för att i de fall då 

kommunikationen inte når fram, få reda på varför.(a.a.). 

 

Till skillnad från ovan nämnda modell ses ömsesidigheten och mötet i sin kontext som 

central då vi tolkar kommunikationen utifrån den modell som benämns som 

transaktionsmodellen (Jensen & Ulleberg, 2013). Utifrån den här kommunikationsteorin 

ses kommunikationen som ett fenomen där alla deltagare är centrala i tolkandet och i det 

aktiva meningsskapandet. Kommunikationen blir här som en ömsesidig process där en 

form av dialog sker mellan de inblandade parterna, vilket skulle benämnas som en 

cirkulär process där det inte finns någon början eller slut. Kommunikationens betydelse 

kan ur det här perspektivet ses som grundläggande för hur vi tillsammans skapar vår 

omvärld. Relationen blir i det sammanhanget central för hur kommunikationen kommer 

att uppfattas och individen går här inte att lyfta ut ur det relationella och kommunikativa 

sammanhang som den befinner sig i. Inom transaktionsmodellen handlar det om att 

analysera och tolka budskapet som förmedlas, det utifrån den kontext som parterna 

befinner sig i. Jensen och Ulleberg (2013) understryker att ”vi måste förstå 

kommunikation utifrån en transaktionsmodell, med fokus på interaktion och cirkularitet 

/…/ behöver man också vara uppmärksam på de sammanhang, den kontext inom, vilken 

kommunikationen sker” (a.a., s. 64). 

 

I analysen av studiens resultat kommer följande kommunikationsteoretiska begrepp att 

ställas mot varandra som ett sätt att få reda på hur kommunikationen mellan förskola 

och förskoleklass ser ut: linjär process – cirkulär process, individ – relation och utan 

kontext – i kontext. 

  



  
 

15 

6 Metod 

Det här avsnittet kommer att redogöra för valda metoder vilka ligger till grund för 

undersökningen, vilket urval av intervjupersoner som skedde, de forskningsetiska 

principerna samt metodkritik. 

 

 

6.1 Intervju som metod 

Genom det socialkonstruktionistiska perspektivet lyfts sammanhanget kring hur olika 

föreställningar och sätt tänka och tala konstrueras i ett socialt sammanhang (Bjervås, 

2012; Lutz, 2013). För att få en uppfattning om förskollärares tal om barnet i 

övergångsprocessen blir det ur det här perspektivet till att se till den kontext 

intervjupersonen befinner sig i. Därför faller valet på att använda personlig, 

semistrukturerad intervju som en av två metoder, där frågeformulär är den andra, i 

studiens syfte att söka svar på vad som kommuniceras i överlämningsprocessen och 

varför. Intervjufrågorna är anpassade efter den verksamhet som förskolläraren är 

yrkesverksam i och underlaget för intervjuerna är riktade till förskola eller förskoleklass 

(se bilaga C och D). Genom en personlig, semistrukturerad intervju blir det lättare att 

analysera och transkribera insamlad data då den metoden endast involverar en 

intervjuperson åt gången. Som underlag för intervjun används ett frågeformulär med 

öppna frågor då vi har ett på förhand bestämt område som ska bearbetas. De öppna 

frågorna ger möjlighet till ett bredare svarsfält. Fördelen med det är en djupare bild av 

hur fenomenet uppfattas och sannolikheten i svaren kan lättare styrkas (Denscombe, 

2009). Med den metoden är ordningsföljden på frågorna inte så hårt styrd vilket innebär 

att vi kan ha ett flexibelt förhållningssätt under intervjun.  

 

Intervjun dokumenteras med anteckningar samt ljudupptagning. Ljudupptagning som en 

metod att lagra data är komplett så tillvida att allt som uttrycks verbalt hamnar inspelat 

och att det är lätt att gå tillbaka och se vad som sägs (Denscombe, 2009). 

Anteckningarna används som ett komplement till det inspelade och är en dokumentation 

av det som inte sägs. Intervju som verktyg är ett användbart tillvägagångssätt för att 

komma åt ett innehåll och en individs upplevelse av en särskild aspekt och på så sätt 

synliggöra intervjupersonens erfarenhet och uppfattning (Denscombe, 2009). Här får vi 

möjlighet att ställa följdfrågor för att nå ett djup i svaret hos de nyckelpersoner vi valt 

att intervjua. Det ges även möjlighet för respondenten att utveckla svaret vidare och på 

så sätt synliggörs eventuellt de för studien ytterligare relevanta aspekter. Denscombe 

(2009) menar att intervjuns frågor är nödvändiga för att hålla fokus mot studiens syfte 

men att det under intervjun blir betydelsefullt att inta ett öppet förhållningssätt och inte 

låta den egna förförståelsen färga respondentens svar. På så sätt reduceras risken för 

feltolkning av svaren (a.a.). Valet av öppna frågor, utan på förhand bestämda svar, ger 

ytterligare en möjlighet till att närma sig intervjupersonens uppfattning och erfarenhet 

(Kihlström, 2010). Ytterligare fördelar med den metoden är den personliga kontakten 

vilken gör att vi kan ställa mer komplexa frågor och att oklarheter i svaren kan lösas 

direkt på plats (Lantz, 2011). 
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Med personlig, semistrukturerad intervju som metod tänker vi oss ett större deltagande 

då dessa intervjuer måste planeras och bokas på förhand både till tidpunkt och plats, 

vilket bör till stor del säkerställa ett deltagande. På så vis hoppas vi att det kan bidra till 

en större svarsfrekvens (Denscombe, 2009). En analys av kommunikationen utifrån 

transaktionsmodellen (Jensen & Ulleberg, 2013) ger upphov för vidare tolkningar och 

reflektioner då kommunikationen utifrån den modellen bryts ned och analyseras. Med 

den metoden hoppas vi att med hjälp av det insamlade materialet kunna synliggöra det 

underförstådda i kommunikationen och på så sätt lyfta vad som sägs om barnet. 

 

 

6.2 Frågeformulär som metod 

För att få en större svarsfrekvens använder vi oss av frågeformulär som komplement till 

intervjuerna. Det då de kan distribueras i en bredare utsträckning genom att lämnas på 

plats i de fall det inte finns tid för intervju, skickas via mejl och läggas in på de för 

ämnet relevanta nätbaserade pedagogiska forum. Vi har valt att använda oss av samma 

frågor som till intervjuerna, väl medvetna om risken med det (se metodkritik). Det 

eftersom vårt syfte och frågeställning är tydlig kopplade till informationsutbytet i 

övergångsprocessen. Därför är ett frågeformulär med på förhand angivna svarsalternativ 

inte relevant för den här studien då vår analys grundar sig på kvalitativ och inte 

kvantitativ data (Denscombe, 2009). Kvalitativ data innebär intervjupersonens 

upplevelse av det för studien fastsatta syftet och frågeställningen vilket faller helt i linje 

med vårt syfte att ta reda på vad och varför.  

 

Genom att vi reducerat intervjufrågorna till minsta möjliga antal för att kunna besvara 

vårt syfte och frågeställning blir det därför lämpligt att använda dessa i frågeformulär 

(Denscombe, 2009). Två testpersoner har tillfrågats för att vi på förhand ska kunna se 

hur frågeformulärets upplevs ur ett mottagarperspektiv. Det för att få en bild av 

frågeformulärets eventuella behov av justeringar. Frågornas tydlighet och hur stor 

tidsåtgång svarsarbetet tar, är något som har varit väsentligt i formulärets utformande. 

 

 

6.3 Urval 

Intervjuerna genomfördes i olika kommuner med förskollärare i förskola och i 

förskoleklass. Studien innefattar intervjuer med sju förskollärare i förskola och sju 

förskollärare i förskoleklass. Valet av antalet intervjupersoner baserade vi på relevans i 

förhållande till studiens syfte och tidsåtgång. Att inte ha för stort deltagarantal är ett 

medvetet val då det specifika syftet med vår studie på det här sättet får ett mer nyanserat 

och grundligt material (Denscombe, 2009). Vi strävade efter att få in intervjusvar från 

lika många deltagande förskollärare i förskola som i förskoleklass, då det inte skulle bli 

övervägande material för analys från enbart den ena verksamheten. Urvalet skedde 

utifrån det som Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. Det innebär att vi 

valde att vända oss till yrkesverksamma förskollärare som arbetar med övergången, då 

våra intervjufrågor var riktade till den här målgruppen. Kontakt togs med förskolor och 
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förskoleklasser i närområdet där vi tidigare gjort praktik eller arbetat. Vi använde oss 

även av andra personliga kanaler utanför våra hemkommuner, där det finns 

yrkesverksamma förskollärare. Vi lämnade ut frågeformulär på förskolor och i 

förskoleklasser och skickade frågeformulär via mejl och nätbaserade pedagogiska forum 

vilket totalt resulterade i fyra svar. De förskollärare vi tillfrågade och intervjuade är 

verksamma i 5-års grupper och därmed varit delaktiga i barns övergångsprocess och 

likaså gäller de förskollärare vi tillfrågat som arbetar i förskoleklass. Det gäller alla 

respondenter som medverkat i studien. 

 

 

6.4 Forskningsetiska principer 

Studiens metod och genomförande har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) och respondenterna har delgetts den informationen via 

ett följebrev (se bilaga E) både inför och i samband med intervju och vid överlämnande 

av frågeformulär samt vid inlägg på nätbaserade forum. Det innebär att vi skriftligen i 

studiens följebrev informerat respondenterna om undersökningens syfte, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Det 

informerades även om att respondenternas identiteter anonymiseras och att all data efter 

studiens genomförande kommer att förstöras samt att insamlad data endast kommer att 

användas för den här studiens syfte och ändamål. Det har även framförts muntligen i de 

fall vi har haft personlig kontakt med intervjupersonerna. 

 

 

6.5 Genomförande 

Intervjufrågorna och frågeformuläret utformades med studiens syfte och frågeställning 

som bakgrund. Bryman (2011) menar att det är betydelsefullt med specifika 

frågeställningar i relation till syftet för att inte ta upp respondenternas tid i onödan med 

överflödiga frågor. Det ligger som grund för vårt val att utforma intervjufrågor specifikt 

riktade till förskola och förskoleklass. Här blir även frågornas tydlighet av stor 

betydelse, vilket vi i likhet med Bryman kan se är av stor vikt för att få svar som kan 

svara på studiens syfte och frågeställningar. Bryman (a.a.) understryker vidare 

betydelsen av att undvika krångliga begrepp och svåra termer, vilket vi tagit i beaktning 

när vi formulerade frågorna. Frågornas tydlighet och relevans bekräftades genom att två 

testpersoner fick ta del av dem innan kontakt togs med förskolor och förskoleklasser för 

genomförande av intervjuer. 

 

Kontakt togs i god tid med förskolor och förskoleklasser i två kommuner, där vi 

presenterade studiens syfte och lämnade följebrev. I de fall vi fick godkännande för 

intervju bokades tid och plats utifrån intervjupersonens behov och önskemål 

(Denscombe, 2009). I de verksamheter som inte kände att de kunde ställa upp på en 

intervju angavs tidsbrist som en anledning och här lämnade vi följebrev och 

frågeformulär att besvara när tid gavs. De inhämtades personligen efter ett par veckor. I 

några fall ställdes redan bokade intervjuer in på grund av oförutsedda händelser och fick 

genomföras vid ett senare tillfälle. Vi lämnade även ut följebrev och frågeformulär vilka 
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kunde besvaras via mejl likaså den nätbaserade undersökningen utlagd på relevanta 

forum. 

 

Innan intervjuerna upplystes intervjupersonerna om de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) och att de när som helst och utan förklaring kan välja att 

avbryta. Vid de genomförda intervjuerna valde vi att vara två under intervjutillfället. 

Det för att en av oss kunde koncentrera sig på att aktivt ställa frågor och eventuella 

följdfrågor medan den andra fokuserade på att föra fältanteckningar och sköta 

ljudinspelningen (Denscombe, 2009). Intervjuerna spelades in på två enheter samtidigt 

för att säkerställa fungerande teknik. Under intervjuerna valde vi att stämma av med en 

kort redogörelse av vår uppfattning av svaren för att garantera ett undvikande av 

missförstånd och feltolkningar. Varje intervju tog ca 30 minuter att genomföra. 

 

Materialet som samlades in via inspelade intervjuer transkriberades omgående för att 

inte tappa bort sammanhanget och det eventuella kroppsspråk som uttrycktes. Under 

intervjuernas gång väcktes många tankar som var relevanta att sätta i sitt sammanhang 

och därför blev det angeläget att transkribera i så nära anslutning till intervjutillfällena 

som möjligt.  

 

Intervjusvar och svar på frågeformulär via mejl samlades in och blev föremål för ett 

sökande av teman, det som Bryman (2011) benämner som tematisk analys. Likheter och 

skillnader synliggjordes och betydelsefulla aspekter som kunde svara på studiens syfte 

blev tydliga. Utifrån de här aspekterna blev det även möjligt att fånga ytterligare 

betydelsefulla faktorer som svarar upp till den här studiens syfte. På så vis kunde en 

katergorisering av huvud- och underaspekter ske för att sedan följas av en nedbrytande 

analys. Risken med kvalitativ dataanalys, menar Bryman (a.a), är att det kontextuella 

sammanhanget riskerar att gå förlorat. Då kontexten visade sig vara väsentlig för en 

förståelse av den här studiens resultat, blev det därför av stor vikt att tydliggöra det 

sammanhang där intervjupersonerna var yrkesverksamma inom, i det här fallet förskola 

och förskoleklass. 

 

 

6.6 Metodkritik 

Kvalitativ data innebär att få en bild av upplevelsen och erfarenheten kring ett visst 

fenomen eller aspekt. Intervju och frågeformulär är adekvat metod för insamlingen av 

dessa data men det gäller att vara medveten om nackdelarna med dessa metoder. Genom 

de personliga intervjuerna föreligger det en risk med att intervjupersonen blir påverkad 

av attityd och tonfall hos den som ställer frågorna. En konsekvens av det kan bli att 

svaren missuppfattas och intervjupersonen ger det svar som den tror förväntas 

(Denscombe, 2009; Lantz, 2011). Därför blir ett öppet och lyhört förhållningssätt 

betydelsefullt hos den som intervjuar. Dels för att intervjupersonen ska känna sig trygg i 

situationen men även för att inte låta de egna värderingarna färga av sig på svaren och i 

analysen. Risken med kvalitativ data är att resultatet kan bli en tolkningsfråga och en 

subjektiv uppfattning (Bryman, 2011). 
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Lämpligheten i personliga, semistrukturerade intervjuer som metod kan ifrågasättas 

eftersom tillvägagångssättet innebar problem då intervjupersonerna valde att avboka. 

Det då intervjupersonerna är verksamma i en verksamhet som inte alltför sällan styrs av 

tids- och personalbrist och där omprioriteringar i verksamheten satte hinder för ett 

eventuellt deltagande i en ny studie. Ett bokande av ny tid för intervju visade sig under 

dessa rådande förutsättningar vara svårt.  

 

Frågeformulär som lämnades i verksamheter där det inte tid fanns för intervju, visade 

sig ge ett svagt deltagande där val av metod inte blev för ändamålet det lämpligaste. 

Vidare förekom samma tendens rörande de frågeformulär som lades ut på nätbaserade 

forum. Den problematiken föranledde att insamlandet av data tog längre tid i anspråk än 

planerat och att underlaget inte blev så brett som önskat. Ett annat tillvägagångssätt för 

att kunna lokalisera vad som kommuniceras hade kunnat vara att efter den kvalitativa 

studien följt upp med en kvantitativ undersökning. Här skulle möjligtvis på förhand 

bestämda svarsalternativ kunnat bidra till att få fram tydligare aspekter av vad som 

anses vara relevant information. 
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7 Resultat och analys 

 

7.1 Hur påverkar kommunikationen vad som sägs?  

Transaktionsmodellen och transmissionsmodellen (Jensen & Ulleberg, 2013) är de 

verktyg utifrån vilka kommunikationens betydelse för vad som sägs om barnet och 

varför analyseras. Hur kommunikationen ser ut analyseras genom följande centrala 

begrepp: linjär process – cirkulär process, individ – relation och utan kontext – i 

kontext.  

 

7.1.1 Dialogens betydelse 

Här är den cirkulära processen i kommunikationen central för att förmedla information 

och undvika missförstånd. Det belyses ur det perspektiv där vikten av dialog framträder 

som en aspekt för att skapa en gemensam förståelse: 

 

/…/ vi får liksom in… och det här barnet har ju inga konstigheter alls men är det så 

att det är någon som… det kan ju vara någon som är väldigt blyg, rädd för 

förändringar då kan man få in det på ett snyggt sätt. De som tar emot våra barn 

tycker det är väldigt bra (Förskollärare i förskola). 

 

/…/ sen om det är något de behöver extra stöttning i. Om de har talsvårigheter… ja 

… i relationer med andra det är sånna här smågrejor som man kan avvärja direkt på 

plats, det är redan klart när de kommer (Förskollärare i förskoleklass). 

 

Förskolan väljer att lämna över barns egenskaper till förskoleklassen då de uppfattar det 

som att skolan efterfrågar den typen av information. Med ”de som tar emot våra barn 

tycker det är väldigt bra” syns att dialogens cirkulära process är närvarande i 

kommunikationen mellan förskola och förskoleklass. De båda ovanstående citaten visar 

att dialogen bidrar till att information, rörande barnets egenskaper överförs. Det 

framkommer att det är vad förskoleklassen efterfrågar. 

 

Citatet nedan visar, till skillnad från ovanstående citat, på hur kommunikationen ur ett 

linjärt perspektiv skapar hinder för att relevant information ska nå förskoleklassen. Med 

uttrycket ”den information som förskolan vill dela med sig av” syns avsaknaden på 

dialog som en ömsesidig process: 

 

Vi får ingen information direkt utan det går via vår specialpedagog och då är det den 

information som förskolan vill dela med sig av /…/ Vi får inget skriftligt från 

förskolorna, då hade vi fått en mer röd tråd och kunnat fortsätta där förskolan slutat 

stället för att som det blir ibland att vi gör om samma saker igen (Förskollärare i 

förskoleklass). 

 

Ett gemensamt underlag för övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass 

uppfattas av förskollärare i förskoleklass som något som kan bidra med likvärdig 

information. Här ses överlämningsunderlaget som betydande för den information som 

överlämnas. Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv kan det ses som en del av 

dialogen: 
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En förskola har i år använt sig av sig av Skolverkets blanketter – generell överföring 

och kompletterande överföringsplan – som […] kommun har bestämt sig för att 

använda. Vi var nöjda med den informationen som både gav barnet, föräldrarna och 

personalen chans att få uttrycka det de tycker är viktigt. Det blir också en 

likvärdighet i informationsflödet. Nu hoppas vi att alla förskolor använder sig av den 

till nästa läsår (Förskollärare i förskoleklass). 

 

Sammanfattningsvis framkommer i analysen att där kommunikationen bygger på dialog 

och cirkulär process möts de båda verksamheternas efterfrågan på relevant information i 

övergångsprocessen. I det här fallet lämnas information rörande barnets egenskaper 

över. Där kommunikationens cirkulära process bryts, skiljer det sig åt i vad för 

information som överlämnas och efterfrågas. Analysen visar att där kommunikationen 

är linjär överlämnas endast den information som förskolan väljer att överlämna. 

Resultatet visar att ett gemensamt underlag skulle kunna underlätta för en gemensam 

bild av vad som är relevant information rörande barnet i övergångsprocessen. 

 

7.1.2 Förståelse för varandras verksamheter 

Förskollärare i förskoleklass ger uttryck för att vilja ha mer information på individnivå. 

Då förskolan väljer att lämna över information på gruppnivå ses kommunikationen här 

som bristfällig då den information som mottas inte är den som efterfrågas. Ur det 

kommunikationsteoretiska perspektivet ses här avsaknad av gemensam förståelse för 

den kontext som de respektive förskollärarna är verksamma i: 

 
Som jag nämnt innan får vi mycket information på gruppnivå, vilket vi tycker inte är 

sådär jätteväsentligt. Men däremot då den individuella informationen skulle vi vilja 

ha mer om /…/ jag tycker ju att det liksom är viktigt att veta hur barnen fungerar i 

olika situationer, framför allt socialt men det är även viktigt att veta om olika 

situationer, till exempel vid maten, toalettsituationer, för barnen viktiga saker 

(Förskollärare i förskoleklass). 

 

Tanken med gruppöverlämningarna är ju säkert att vi ska meddela hur vi har arbetat, 

vi arbetar ju inte som i skolan och det tycker jag att förskoleklassen ska ta till sig 

/…/ det vore bra, då förstår ju de hur vi har arbetat med barnen (Förskollärare i 

förskola). 

 

Det motsatta perspektivet synliggörs i nedanstående citat. Här visar förskolläraren i 

förskola på att ha en uppfattning om den kontext som förskoleklassen befinner sig i, 

vilket ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv är betydande för en gemensam 

förståelse: 

 

Dom [förskoleklassen] efterfrågar det sociala samspelet /…/ och att dom ska klara 

sig på toa själva. För det finns inte resurser däruppe att hjälpa barnen på det sättet 

som här (Förskollärare i förskola). 

 

Ibland kan man behöva ha lite mer om individen för att det inte ska bli missförstånd 

och för att de ska kunna få rätt resurser till den klassen och hur de ska jobba 

(Förskollärare i förskola). 
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Förskolläraren i förskoleklass ger uttryck för betydelsen av en inblick i varandras 

verksamheter som ett sätt att nå en gemensam förståelse för vad som är relevant 

information: 

 

Vi tror en massa, och dom [förskollärare i förskola] tror säkert en massa och då blir 

det fel. Varför gör ni så och varför gör ni inte sådär? Det är klart att inte allt faller på 

att vi inte får information men det är ju jättestor skillnad när man har en samsyn och 

kunna delge varandra (Förskollärare i förskoleklass). 

 

Jag vet inte om det finns ett ointresse från förskolans sida /…/ de vet inte längre hur 

de ska samarbeta med oss /…/ förut så träffade vi förskollärare i förskolan för att vi 

skulle ha en röd tråd (Förskollärare i förskoleklass). 

 

Resultatet visar att förskolan till största delen lämnar över information rörande barnet på 

gruppnivå men att det finns en förståelse för att förskoleklassen efterfrågar information 

på individnivå. Det visas att förskollärarna har olika uppfattningar kring vad de anser är 

relevant information i övergångsprocessen. Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv 

belyses det som brist på dialog och relation, då en förskoleklass ger uttryck för att ”vi 

tror en massa och dom tror säkert en massa”. Den kontextuella förståelsen blir här 

betydande för en gemensam bild av vad för information som överförs/efterfrågas. 

 

7.1.3 Det bästa för barnet 

En gemensam aspekt i svaret på frågan varför det här innehållet kommuniceras har i 

resultatet kunna lyftas både i förskola och i förskoleklass som det bästa för barnet: 

 
Gagnar informationen barnet /…/(Förskollärare i förskoleklass). 

 

För barnens bästa /…/ (Förskollärare i förskoleklass). 

 

/…/det är ju för barnens skull /…/ även om föräldrarna säger nej måste vi ju för 

barnets skull /…/man undviker missförstånd och kan hjälpa barnet i tid 

(Förskollärare i förskola). 

 

Här uttrycker förskollärarna i båda verksamheterna att den information som överlämnas 

eller efterfrågas, ska vara för barnets bästa. Det kan tolkas som en gemensam syn på det 

varför som styr vilken information som ska överlämnas. Talet kring det bästa för barnet 

visar på en gemensam uppfattning ur vilken den information som rör barnet ska beaktas. 

 

7.1.4 Sammanfattning av resultat och analys 

I resultatet framkommer att det råder skilda uppfattningar kring vad som är relevant 

information rörande barnet i övergångsprocessen. Förskolan väljer till största delen att 

överlämna information på gruppnivå, där förskoleklassen efterfrågar information 

rörande det enskilda barnet. I de fall förskolan lämnar över information på individnivå 

är det då barnet är i behov av stöd eller då förskoleklassen efterfrågar det.  

 

Analysen visar på kommunikationens betydelse men även på att olika förståelse kring 

vad som förväntas eller efterfrågas. Beroende på vilken verksamhet förskolläraren 

arbetar i påverkar det informationen och dess innehåll, varför den överlämnas eller 



  
 

23 

uteblir. Hur kommunikationen ser ut och vilken förståelse som finns för den andra 

verksamheten, har i analysen visat sig påverka vad som sägs om barnet och varför. En 

gemensam aspekt är att de båda verksamheterna utgår ifrån att den information som 

kommuniceras ska vara för barnets bästa.  

 

8 Diskussion 

Studiens syfte var att studera kommunikationen mellan förskollärare i förskola och 

förskollärare i förskoleklass och det som kommuniceras rörande barnet i dess 

övergångsprocess mellan dessa båda verksamheter. Det som framkommer i analysen av 

studien stämmer väl överrens med tidigare forskning (Alatalo, Meier & Frank, 2014; 

Hopps, 2014) som visar att det är svårt att svara på vad för information som 

kommuniceras rörande barnet i övergångsprocessen. 

 

 

8.1 Hur påverkar kommunikationen vad som sägs? 

Den kommunikationsprocess som bygger på en cirkulär modell där hänsyn tas till 

kontext, och dialog (Jensen & Ulleberg, 2013) visar sig i analysen av studien vara 

relevant för den gemensamma förståelsen mellan förskola och förskoleklass. En 

gemensam förståelse för varandras verksamheter bidrar till att den information som 

överförs upplevs som relevant av både förskola och förskoleklass. Det här resultatet är 

samstämmigt med vad tidigare forskning kommit fram till (Boyle & Petriwskyj, 2014; 

Karila & Rantavouri, 2014).  

 

I de fall där kommunikationen brister eller uteblir har i analysen av resultatet visat sig 

vara betydande för vad som kommuniceras i övergångsprocessen mellan förskola och 

förskoleklass. Det styrks i tidigare forskning av bland andra Ackesjö, (2013); Alatalo, 

Meier och Frank, (2014); Hjelte, (2005); och Hopps (2014).  Där kommunikationen 

brister synliggörs i analysen relationen som en betydelsefull aspekt för vilken 

information som delges och vilken information som mottagande verksamhet efterfrågar, 

men också som en aspekt för minskandet av missförstånd. En konsekvens av avsaknad 

på kommunikation och relation blir att de olika verksamheterna saknar inblick i 

varandras profession och arbetssätt och en tendens till ett vi-och-dom tänk blir synligt 

(Alatalo et al., 2014). Ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv syns här bristen på 

dialog och relation. Det bidrar enligt analysen av förskollärarnas svar, till förutfattade 

meningar om vad man tror att den andra verksamheten vill ha. 

 

 

8.2 Vad sägs om barnet och varför - i relation till kontext och 
styrdokument 

I analysen framkommer det att den information som överlämnas och den information 

som efterfrågas i de flesta fall skiljer sig åt. Vikten av en gemensam förståelse för 

varandras verksamheter går som en röd tråd genom förskollärarnas svar och lyfts även i 

tidigare forskning (Boyle & Petriwskyj, 2014; Karila & Rantavuori, 2014). Den 

gemsamma förståelsen kan enligt Boyle och Petriwskyj (2014) bidra till ett mer lyhört 
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relationsarbete. Skolverket (2014a) nämner den gemensamma förståelsen, som en av ett 

antal grundläggande delar i en fungerande övergångsprocess och där en samsyn kring 

vilken information som anses vara relevant är av stor betydelse, vilket även Boyle och 

Petriwsky (2014) styrker. En förståelse för varandras verksamheter blir här betydande 

för en god kommunikation med ett adekvat informationsöverlämnande mellan 

verksamheterna som följd.  

 

De brister i den ömsesidiga förståelsen för varandras verksamheter, vilka synliggjorts i 

analysen, kan belysas ur ett verksamhetsperspektiv där förskollärarna arbetar efter olika 

läroplaner. Förskolan och förskoleklass lyder under Skollagen men förskolan arbetar 

efter riktlinjerna i Lpfö 98 och förskoleklassen lyder under Lgr 11. Olikheten i de båda 

styrdokumenten som en anledning till ett förhindrande av ett gemensamt pedagogiskt 

fundament att stå på kan vara orsak till att det brister i den gemensamma förståelsen 

kring vad som är relevant information, vilket även går att se i tidigare studier (Karila & 

Rantavuori, 2014; Yeboha; 2014). Lgr 11 betonar individens ansvar (Skolverket, 2011) 

där det i Lpfö 98 ligger en tyngdpunkt på förskollärarens ansvar att erbjuda barnet 

möjligheter att utvecklas efter sina behov och förutsättningar (Skolverket, 2010b). 

Ordval som barn/elev samt utforska/undervisning är begrepp som ytterligare skulle 

kunna styrka bilden av att styrdokumenten har en del i att förskollärare i de båda 

verksamheterna har olika uppdrag att förhålla sig till. Analysen av den här studien visar 

att både förskola och förskoleklass vill arbeta utifrån information som de anser är för 

barnets bästa/för barnets skull. Att de vill lämna över och motta information som är till 

gagn för barnet visar på en gemensam tanke kring vad informationen ska innehålla. Hur 

kan det då vara att den information som överlämnas inte är den information som 

efterfrågas? En fråga som lyfts är ifall det är arbetet utifrån skilda läroplansperspektiv 

som avgör vad för information som uppfattas vara till gagn för barnet? Skulle ett 

förtydligande i styrdokumenten rörande vad för information som ska kommuniceras i 

övergångsprocessen möjligtvis kunna bidra till att förskola och förskoleklass 

gemensamt upplever den kommunicerade informationen som relevant? 

 
Tidigare forskning visar att förskollärare i förskola vill lämna över tidigare erfarenheter 

och kunskapsprocesser men där förskoleklassen efterfrågar information rörande barnets 

sociala förmågor och kring barns svårigheter (Alatalo, Meier & Frank, 2014). I analysen 

synliggörs tendenser vilka skulle kunna härledas till de olika verksamheterna. Det 

framkommer att förskollärare i förskola lämnar över information rörande barnen som 

grupp, men där det även framkommer en ambition att vilja möta förskoleklassens 

efterfrågan på information på individnivå. Det kan ses som en förmåga till att ha 

förståelse för den andres profession i den verksamhet denne befinner sig i och även som 

en vilja till att möta den andra verksamhetens krav. Forskning tyder på att 

förskoleklassens vilja till att ta del av information om barnet på individnivå är för att 

kunna bemöta och hjälpa barnet på bästa sätt (Alatalo, Meier & Frank, 2014; Lumholdt, 

2015; Yeboha; 2014) vilket även ses i resultatet av den här studien där förskollärare i 

förskoleklass uttrycker att informationen är nödvändig i förberedande syfte. Det handlar 

om att ha eventuella stödåtgärder klara när barnen kommer till förkoleklassen. Då 
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förskolan väljer att lämna över information på gruppnivå till förskoleklass och där 

förskoleklassen efterfrågar information på individnivå, kan enligt Hopps (2014) belysas 

ut ett läroplansperspektiv där olika uppfattningar om vad som är relevant information 

dominerar. 

 

Analysen visar att förskolan lyfter tillfällen då barn är i behov av extra stöd eller 

anpassningar som anledning till att lämna över information på individnivå, utöver det 

sker det en kollektiv gruppöverlämning rörande barngruppens lärandeprocess, som ett 

svar på vad för information som överlämnas. Förskolan jobbar med individen i grupp 

och lämnar därmed över en kollektiv läroprocess och inte information rörande det 

enskilda barnet, undantag vid behov av särskilt stöd eller anpassning, vilket även går att 

se i tidigare studier (Alatalo et al., 2014).   Förskollärare i förskola anger anledningen 

”för barnets skull” som en förklaring till den information rörande barnet de lämnar över 

och förskoleklassen lyfter uttrycket ” för barnets bästa” som en orsak till varför de 

efterfrågar information på individnivå.  

 

Varför det ser ut så här har i arbetet med analysen visat sig kunna bero på att 

förskollärare i förskola och i förskoleklass har olika fokus på det pedagogiska 

uppdraget. Det tydliggörs i analysen av svar från förskoleklass där de efterfrågar 

information rörande barnet ifrån förskolan på individnivå. I analysen går det att se att 

förskolan till stor del vill tillmötesgå förskoleklassens efterfrågan gällande information 

men att förskollärare i förskola också ger uttryck för önskan om ett större intresse och 

bredare insyn i förskolan från förskoleklassens håll. Det faktum som framkommer är att 

vid de tillfällen som det överlämnas information om barnet på individnivå, rör det sig 

om information rörande barnets behov av eventuellt extra stöd och anpassningar, vilket 

styrks i studien av Alatalo, Meier och Frank (2014). Det finns en efterfrågan på barnets 

sociala utveckling men då i förhållande till dess svårigheter. Risken med avsaknad på 

kommunikation med ett relevant informationsöverlämnande som följd, kan vara olika 

fokus på vad som är det bästa för barnet eller vad som är för barnets skull. Om det 

saknas insikt i den andra verksamheten, där kontexten ur ett kommunikationsteoretiskt 

perspektiv är betydelsefull för förståelsen (Jensen & Ulleberg, 2013), hur kan 

verksamheterna veta vilken information som är relevant att överföra och motta rörande 

barnet? Forskning visar att det råder en brist på respons rörande ifall den information 

som överlämnas är till gagn för den nya verksamheten (Hopps, 2014). Utifrån det väcks 

frågan huruvida den här bilden av vad som är bäst för barnet, verkligen är för barnets 

bästa? Om det, vilket i den här studien framkommer, saknas kunskap och inblick i den 

andra verksamheten? 

 

 

8.3 Sammanfattning 
Kommunikationsteoretiska begrepp såsom dialog, relation och kontext har ställts i 

förhållande till studiens syfte, att ta reda på vad som sägs om barnet i 

övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass och varför. Då det i resultatet av 

analysen framkommit att de båda verksamheterna har dålig insyn i varandras arbetssätt 

och kontext synliggörs det som ett kommunikationsproblem där ett öppnande för dialog 
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och samförstånd skulle kunna undanröja missförstånd och vi-och-dom tänk. 

Kommunikationens cirkulära process blir betydelsefull för relevant information emellan 

de båda verksamheterna och där kommunikationen är bristfällig träder vikten av relation 

fram som en betydande faktor för en god kommunikation. 

 

En fungerande kommunikation som följer en cirkulär process skulle kunna bidra till en 

större gemensam förståelse för varandras verksamheter. Avsaknad av ömsesidig insyn i 

varandras pedagogiska uppdrag syns i studien, likväl som i tidigare forskning, som en 

betydande aspekt för att relevant information ska överföras från den ena verksamheten 

till den andra (Boyle & Petriwskyj, 2014; Hopps, 2014). Då förskollärare i de respektive 

verksamheterna arbetar utifrån olika styrdokument och därmed anges olikheter i 

uppdraget, skulle ett gemensamt underlag kunna möjliggöra för en bättre 

kommunikation.  

 

Vad som ses i resultatet av den här studien är att en bättre kommunikation och en 

godare relation och inblick i varandras verksamheter, skulle kunna bidra till ett 

tydliggörande av vad som kommuniceras om barnet. Analysen visar att förskolan till 

största del lämnar över information på gruppnivå, där förskoleklassen efterfrågar 

information om det enskilda barnet.  Utifrån förda diskussion ställer vi oss frågande till 

om ett förtydligande i läroplanerna skulle kunna bidra till en gemensam förståelse 

rörande vilken information som anses relevant. Kanske ett stödmaterial kring vad som 

ska kommuniceras, inte enbart att kommunikation ska ske mellan verksamheterna, 

skulle vara till hjälp i informationsutbytet rörande barnet. Ett gemensamt underlag för 

informationsöverlämnandet skulle kunna vara till stöd för att den information som 

överlämnas rörande barnet upplevs som relevant för båda verksamheterna, en tendens 

som syns i resultatet av den här studien. Med citatet ”som jag nämnt innan får vi mycket 

information på gruppnivå, vilket vi tycker inte är så där jätteväsentligt” skönjs det ett 

visst behov av ett gemensamt underlag att följa rörande vad som kommuniceras rörande 

barnet i övergångsprocessen. Skolverkets stödmaterial (2014a) anger förslag på hur 

verksamheten skulle kunna arbeta med övergångsprocessen. Som tidigare nämnts 

framgår det dock en avsaknad på gemensamma riktlinjer för hur kommunikationen i den 

processen ska se ut och vad den ska innehålla. En kritisk inblick redan befintligt 

material (Skolverket, 2014a) är ifall eventuella gemensamma mallar ersätter dialog, 

kontext och relation. Då stödmaterialet erbjuder ett formulär som fylls i skriftligen och 

överlämnas till mottagande verksamhet, kan det ur ett kommunikationsteoretiskt 

perspektiv ses som en linjär överföring av information. Skulle det då i förlängningen 

kunna innebära att kommunikationens cirkulära process avstannar och relation och 

dialog förskollärarna emellan uteblir? 

 

 

8.4 Professionsrelevanta konsekvenser  

Då det saknas studier kring vilken information som kommuniceras rörande barnet i 

övergångsprocessen mellan förskola och förskoleklass, kan vi se att resultatet av den här 

studien skulle kunna öppna upp för en förståelse för dialogens och relationens 
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betydelse. Då det inte finns gemensamma mallar för vilken typ av information som ska 

kommuniceras blir det än mer betydelsefullt att betona vikten av relationsarbetet mellan 

förskola och förskoleklass för ett relevant informationsutbyte. Det sätter vi i förhållande 

till det pedagogiska ansvar som vilar på förskolläraren, där det handlar om att överföra 

information som ska vara till gagn för barnets trygghet, utveckling och fortsatta lärande. 

En dialog kring vad som är det bästa för barnet, utifrån verksamheternas perspektiv, 

skulle kunna resultera i att både förskolan och förskoleklassen upplever informationen 

som relevant. 

 

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant område för vidare forskning är att försöka ta reda på hur stor roll 

huvudmännen har i hur arbetet med övergångsprocessen ser ut. Vilket ansvar tar 

egentligen rektorer och förskolechefer och vilka ramar att arbeta efter erbjuder de sina 

anställda? Det menar vi, i likhet med tidigare studier (Skolverket, 2014a; Yeboah; 2010) 

är betydande för att ge båda verksamheternas bild av vad som är relevant information. 

Det är även av betydelse för hur kommunikationen ska se ut, och vad den ska innehålla. 

Vidare skulle det vara intressant att studera om och hur sekretessen påverkar vad som 

sägs om barnet i övergångsprocessen, och hur de båda verksamheterna förhåller sig till 

den. 
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I 
 

Bilagor 

8.6 Bilaga A Blankett: Förskola till förskoleklass - Generell 
överföring 
 

 

Namn: ________________________ Förskola: _______________________  

 

 

Barnets del 

Det här tycker jag är roligt att göra: 

 

 

 

 

 

Det här tycker jag att jag är bra på: 

 

 

 

 

 

Det här tycker mina föräldrar att jag är bra på: 

 

 

 

 

 

Det här tycker mina förskollärare att jag är bra på: 

 

 

 

 

 

Det här behöver/vill jag ha hjälp med: 

 

 

 

 

 

Så här känner jag inför övergången: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

 
 

II (40) 

Vårdnadshavares del  

Det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta:  

 

 

Personalens del  

Det här tycker vi är bra för mottagande skola att veta: 
(I de fall barnet behöver extra anpassningar eller särskilt stöd, så kan personalen här hänvisa till 

blanketten ”Kompletterande överlämningsplan”, bilaga 4 ) 
 

 

 

Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal inom 

_______månader från dagens datum: _________________ 

 

Underskrifter  vårdnadshavare Namnförtydligande 

_______________________________ _______________________________ 

 

_______________________________ ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

8.7 Bilaga B Blankett: Förskola till förskoleklass – Kompletterande 
överlämningsplan 
  
                           
- för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar   

- för barn i behov av särskilt stöd     

Namn:________________________ Förskola:______________________  

Behov 

Beskriv kortfattat vilket behov av anpassningar och stöd/särskilt stöd i 

verksamheten som barnet har nu. 

 

 

 

 

I vilka situationer behövs dessa anpassningar och detta stöd? 

 

 

 

 

 

Vilka metoder och förhållningssätt har använts för att möta behoven och vad av 

detta har fungerat bra? 

 

 

 

 

 

Vi ger vårt samtycke till att ovan information överlämnas till mottagande personal inom 

______ månader från dagens datum: ______________ 

Underskrifter  vårdnadshavare Namnförtydligande 

_______________________________    _______________________________ 

_______________________________    _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

 

8.8 Bilaga C Intervjufrågor förskola 
 

Intervjufrågor förskola 

 
 

1 a) Vilken information överlämnar Du rörande barnet i övergångsprocessen från 

förskola till förskoleklass? 
 

 

1 b) Varför? 

 

 

1 c) Anser Du att denna information är relevant för överlämningsprocessen? 

 

 

2 a) Skulle Du vilja överlämna ytterligare eller annan information? I så fall vilken? 

 

 

2 b) Varför? 

 

 

2 c) Kan Du se att något speciellt efterfrågas från förskollärare i förskoleklass? 

 

 

3 Vilken betydelse har sekretessen i detta sammahang och hur ser Du på denna? 

 

 

 

Tack för er medverkan. 

 

Vänliga hälsningar 

Sofi Ericsson & Camilla Grahm – Institutionen för utbildningsvetenskap, 

Linnéuniversitetet Kalmar 

 

Email Sofi Ericsson: XXX 

Email Camilla Grahm: XXX 

 

Email handledare Camilla Forsberg: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

V 

8.9 Bilaga D Intervjufrågor förskoleklass 

 

Intervjufrågor förskoleklass 

 
1 a) Vilken information får Du rörande barnet i övergångsprocessen från förskola till 

förskoleklass? 

 

 

1 b) Vad tror du det beror på? 

 

 

1 c) Anser Du att denna information är relevant för överlämningsprocessen? 

 

 

2 a) Skulle Du önska att du fick ytterligare eller annan information? I så fall vilken? 

 

 

2 b) Varför? 

 

 

3 Vilken betydelse har sekretessen i detta sammanhang och hur ser du på denna? 

 

 

 

 

Tack för er medverkan. 

 

Vänliga hälsningar 

Sofi Ericsson & Camilla Grahm – Institutionen för utbildningsvetenskap, 

Linnéuniversitetet Kalmar 

 

Email Sofi Ericsson: XXX 

Email Camilla Grahm: XXX 

 

Email handledare Camilla Forsberg: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

VI 

 

8.10 Bilaga E Missivbrev 
 

 
Hej. 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar där vi nu under vår sista termin av totalt 

sju skriver ett examinationsarbete rörande pedagogisk praktik vilket beräknas bli klart under 

höstterminen 2015. Examinationsarbetets fokus kommer att ligga på kommunikationen mellan 

förskola och förskoleklass rörande barns övergångar mellan dessa verksamheter. 

Insamlandet av material kommer att ske i form av intervju och som enkätundersökning där vi 

riktar oss till förskollärare inom förskola och förskoleklass. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas för denna studies syfte och ändamål. 

Syftet med detta examinationsarbete är att kunna bidra med kunskap kring vilken information 

rörande barns övergångar mellan förskola och förskoleklass upplevs som relevant och 

nödvändig av förskollärare i dessa verksamheter och ifall sekretessen inverkar på vad som 

kommuniceras. 

Allt insamlat deltagande kommer att anonymiseras och intervjupersonernas identitet kommer att 

skyddas liksom berörd verksamhet och var den befinner sig. Efter utförd studie kommer 

resultatet att redovisas och publiceras men allt material kommer att förstöras och därmed inte 

vara tillgängligt för forskning eller annan bearbetning. 

 

Deltagande i denna studie är helt frivilligt men vi hoppas på er medverkan. Vi kommer vid 

intresse delge er det färdiga examinationsarbetet. 

 

Tack för att ni tar er tid och vänliga hälsningar, 

 

Sofi Ericsson & Camilla Grahm – Institutionen för utbildningsvetenskap UV Linnéuniversitetet 

Kalmar 

 
Email Sofi Ericsson: XXX  

Email Camilla Grahm: XXX 

 

Handledare: Camilla Forsberg 

Email: XXX 

Telefon: XXX 

 
 


