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förskoleklass utifrån organisations, grupp- och individnivå. Vi har valt att undersöka 
handlingsplaner kring övergångar, specialpedagogens roll och pedagogernas erfarenheter 
kring övergångar från förskolan till förskoleklassen men även vårdnadshavare upplevelser av 
sina barns övergångar från förskola till förskoleklass. 

Vår studie bygger på ett relationellt perspektiv, där vi utgår ifrån att barnet är en del i ett 
sammanhang och att barnet lever i olika världar. Specialpedagogik är ett flervetenskapligt 
kunskapsområde som hämtar sin grund i pedagogik men även områden som psykologi, 
sociologi, medicin och teknik bidrar till kunskapsutveckling. Anknytningsteorin är en stor del i 
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överlämningsdokumentet i det initiala mötet med barnen. Samtidigt efterlyses mer information 
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specialpedagogerna lyfter frågor kring överlämningsdokumentets validitet och existens 
eftersom de anser att det formuleras så olika i dem. Det efterfrågas rutiner kring hur 
utformandet av dokumentet ska se ut. Båda vårdnadshavarna upplever att övergången till 
skolan inte blev som de hade förväntat sig fastän texten i överlämningsdokumentet stämde 
överens med hur de uppfattade sitt barn. 
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1. Inledning 

I vårt arbete som förskollärare är det nästan alltid de barn som har någon form av svårighet 

som vi känner lite extra för. Vi upplevde många gånger att vi nådde dessa barn och i 

samarbete med specialpedagogen, som enligt examensordningen (SFS 2007:638) förväntas 

arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, skapade vi en 

lärmiljö som fungerade bättre för barnet och därefter hela barngruppen. Det svåra var vid 

övergångarna till en annan verksamhet. Hur lämnar man över ett relationellt perspektiv? Hur 

förklarar man omsorg? Aspelin (2016a) skriver om pedagogisk omsorg och gör en relationell 

definition där omsorg är det som sker mellan människor inte inom eller utanför. När det pratas 

om kärnämnen i förskolan är det att ”fokusera på hela barnet, vilket betyder att tänka 

utveckling, omsorg och lärande på en och samma gång” (Bruce & Riddaresporre, 2012 s, 19). 

De menar att i förskolan grundläggs de kompentenser som blir nycklar till ett livslångt 

lärande. Att det handlar om att utgå ifrån och bygga vidare på barns förmågor som bör 

utvecklas och få samma status som grundskolans så kallade kärnämnen. 

I Skollagen (SFS 2010:800) 8 kap. 9 § står det att: Barn som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. 

Skollagen (SFS 2010:800) säger även att barnets bästa ska vara utgångspunkten för 

verksamheten.  

Tidigare forskning (Ackesjö & Persson, 2014; Ackesjö 2014, 2015; Lago, 2014; Hjelte, 2005; 

Renblad, 2014; och Alatalo, Meier & Frank, 2014) fokuserar på hur pedagoger och barnen 

upplever övergångarna. Däremot hittar vi i vår undersökning inte mycket forskning kring hur 

vårdnadshavarna upplever övergången. Känner de sig delaktiga, känner de sig välkomna och 

får de den information de eftersträvar och önskar? Med dessa tankar har vår studie tagit form. 

1.1 Bakgrund 

Övergången från förskola till förskoleklass är ett stort steg för ett barn. Det innebär ofta att 

hela närmiljön byts ut såsom klasskamrater, pedagoger och skola. Barnen går från att vara 

barn till att vara elev. I förskolan förbereder förskolläraren barnen under våren genom att 

prata om och besöka deras nya skola och även deras nya pedagog kommer på besök till 

förskolan och träffar de blivande skolbarnen. Denna övergång innebär förväntan men även 

oro och stress för det okända. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) står det att förskolan 

ska samarbeta med vårdnadshavarna och både barnen och vårdnadshavarna ska förberedas 
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inför övergången till förskoleklassen. Förskolan ska även samarbeta med förskoleklassen där 

pedagogerna ska delge varandra information om barnen som hjälper barnet vidare i sin 

utveckling, särskilt i de fall där barnet är i behov av särskilt stöd (a.a.). Det medvetna arbetet 

med övergången från förskola till förskoleklass bygger på att barn behöver tid till att lämna 

det gamla, knyta an till nya personer och få tid att växa. 

I skolans läroplan benämns att skolan och vårdnadshavarna är gemensamt ansvariga för 

barnets skolgång, deras gemensamma ansvar består i att pedagogerna ska skapa 

förutsättningar för barnets optimala lärande och hålla föräldrarna informerade och delaktiga i 

barnets hela skolgång. Skolan ska samarbeta med förskolan och vårdnadshavaren genom att 

delge varandra information som gynnar barnets utveckling särskilt i de fall där barnet är i 

behov av särskilt stöd. (Skolverket, 2016b) 

Specialpedagogens roll i förskolan 

Renblad och Brodin (2014) har använt sig av Skollagen (SFS 2010:800) och förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016a) som riktlinjer för att belysa likvärdighet och de nationella målen 

och omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet utveckling och lärande. Vid 

tidiga insatser har man sett att barnet har större möjligheter att utvecklas positivt i framtiden 

och att barn har en styrka och motståndskraft mot svårigheter. Förskolan är för en del barn 

deras fasta punkt och den ska vara ett komplement som ska ge barnet stimulans för sin 

sociala, kognitiva och språkliga utveckling utifrån barnets förutsättningar. Många 

förskollärare i studien menade att de inte hade fått tillräckliga kunskaper då de bland annat 

upplevde svårigheter när de vid föräldrasamtalen skulle beskriva barnets utveckling och 

vilken typ av stöd de ansåg att barnet var i behov av. De upplevde att de inte räcker till för att 

göra bedömningar, uppföljningar och revidera målen. Renblad och Brodin (2014) 

sammanfattar studien med att konstatera att specialpedagogerna definierar barn i behov av 

särskilt stöd som de barn som behöver mer stöd än kamraterna för att kunna vara delaktiga i 

förskolans aktiviteter. Specialpedagogerna menar att deras roll i förskolan är som handledare, 

rådgivare och bollplank till personalen. De hjälper till med att utarbeta handlingsplaner men 

har även regelbunden kontakt med föräldrarna. Rollen omfattar också att samarbeta med 

myndigheter och servicefunktioner på föräldrarnas uppdrag. Författarna (a.a.) fastställer att 

specialpedagogerna har en viktig roll i förskolan och svaret på frågan om specialpedagoger 

behövs i förskolan skriver de således JA. 
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1.2 Styrdokument 

Förskolans läroplan  

Under avsnittet “Övergång och samverkan” i Läroplanen för Förskolan (Skolverket, 2016a) 

står det att förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att 

stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. De berörda skolformerna 

och fritidshemmet ska inför övergångar utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 

innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande. ”Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda 

barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet” (a.a. s.13). I riktlinjer för förskollärare under avsnittet “Övergång och 

samverkan” står det att de ska ansvara för att samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och 

lärande, samt att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling. I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet ska 

arbetslaget förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar (Skolverket, 2016a) 

Stödmaterial från Skolverket  

Specialpedagogen har som tidigare nämnts en betydelsefull funktion och skulle kunna ha 

rollen som övergångssamordnare. I rollen som övergångssamordnare skulle t.ex. ingå att 

skapa en samlad bild av behoven i avlämnande och mottagande elevgrupp. Det skulle även 

ingå att stödja och vägleda mottagande personal runt extra anpassningar och särskilt stöd som 

barn och elever är i behov av. Det står även i uppdraget (Skolverket, 2014) att det ingår att 

samarbeta med vårdnadshavare och att samverka med såväl avlämnande som mottagande 

verksamheter för att stödja barns och elevers övergångar. Här lyfts även vikten av att 

information som överlämnas bidrar till att öka den mottagande verksamhetens förståelse, och 

att den ger redskap och konkreta metoder för hur man kan arbeta vidare med barn och elever 

på ett gynnsamt och positivt sätt. Det finns en risk att viktig information går förlorad när ett 

barn byter skolform. Det påverkar i synnerhet de barn som är i behov av extra anpassningar 

eller särskilt stöd. För en god skolgång är därför viktigt att det finns rutiner och arbetssätt som 

underlättar övergångar (Skolverket, 2014). 
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1.3 Specialpedagogisk relevans 

Renblad och Brodin (2014) skriver att vart fjärde barn i förskolan mår dåligt och har psykiska, 

emotionella och/eller sociala problem. Pedagogerna i deras studie i förskolan anger att de sett 

en förändring och menar att de ser fler barn som mår sämre idag jämfört med förr. 

Specialpedagogerna i undersökningen säger själva att deras viktigaste roll är som handledare, 

rådgivare och bollplank till personalen då de upplever att personalen behöver få ventilera 

olika frågor, få bekräftelse och få nya infallsvinklar. Specialpedagogens roll var även att vara 

behjälplig vid samarbetet med andra aktörer. Renblad och Brodin (2014) studier visar på att 

specialpedagogen behövdes i förskolan och både skollagen och läroplanen för förskolan lyfter 

fram det enskilda barnet välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande som primärt (SFS 

2010:800; Skolverket, 2016a). Även samarbetet med vårdnadshavarna är av vikt. Forskning 

visar att stöd som sätts in redan i förskolan underlättar för det fortsatta lärandet i skolan 

(Renblad & Brodin, 2014). 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka övergången från förskola till förskoleklass utifrån 

organisations, grupp- och individnivå. Vi har valt att undersöka specialpedagogens roll och 

pedagogernas erfarenheter kring övergångar från förskolan till förskoleklassen men också 

vårdnadshavares upplevelser av sina barns övergångar från förskola till förskoleklass.  

Frågeställningarna i examensarbetet är: 

 Vilken roll har specialpedagogen, i förskolan och skolan, i övergångarna?  

 Hur ser handlingsplanen för övergång till förskoleklass ut på organisationsnivå? 

 Hur upplevs handlingsplanen på gruppnivå av specialpedagogerna och lärarna i 

skolan? 

 Hur upplever vårdnadshavarna övergångarna för sina barn? 

2.1 Disposition 

Arbetet startar med en inledning under avsnitt 1 där vi berättar om bakgrunden till vår studie 

kopplat till de dokument som reglerar förskolan och skolans verksamheter, vi väver även ihop 

vilken specialpedagogisk relevans studien har. Under avsnitt 2 redovisas studiens syfte och 

frågeställningar. Under avsnitt 3 litteraturdelen, redovisas studiens valda teoretiska perspektiv 

samt tidigare forskning inom området. Under avsnitt 4 beskriver vi val av metoder, urval, 
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genomförande, tillförlitlighet, reliabilitet samt de etiska principerna. I avsnitt 5 redovisas 

resultatet fördelat under tre teman, textanalys, enkäter och intervjuer. Dessa resultat 

analyseras och tolkas under avsnitt 6 tillsammans med den teoretiska delen. I diskussionen i 

avsnitt 7 sammanfattas resultatet tillsammans med litteraturdelen och slutsatser dras. Arbetet 

avslutas med en referenslista som följs av bilagor. 

3. Litteratur 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Vår studie bygger på ett relationellt perspektiv (se figur 1), där vi utgår ifrån att barnet är en 

del i ett sammanhang och att barnet lever i olika världar. Anknytningsteorin är en stor del i 

studiens förståelse av förskolans verksamhet och i tidigare forskning har andra författare tagit 

upp gränsteori och övergångsteorier, teorier vi också kommer att beröra till en viss del. 

Specialpedagogik är ett flervetenskapligt kunskapsområde som hämtar sin grund i pedagogik 

men även ämnen som psykologi, sociologi, medicin och teknik bidrar till kunskapsutveckling 

(Björck-Åkesson, 2014). Ett systemteoretiskt perspektiv speglar ett komplext samspel mellan 

många olika faktorer på olika nivåer som grund för utveckling och lärande. För att ge barn en 

god start i livet måste många olika faktorer som påverkar barns utveckling och lärande lyftas 

fram och för att kunna hantera komplexiteten krävs det kunskaper inom många olika områden 

och samverkan mellan olika insatser.  
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Figur 1 Övergripande bild på de teoretiska perspektiv som används i arbetet 

3.1.1 Relationellt pedagogik 

I övergångarna förekommer många relationer. Aspelin (2013) skriver att relationell pedagogik 

kan beskrivas som ett teoretiskt synsätt på utbildning där relationer, snarare än individuella 

och kollektiva förhållanden, står i centrum. Den pedagogiska relationen mellan lärare och elev 

ses som central, men även andra relationer, t.ex. mellan lärare - grupp, elev - elev och elev - 

grupp inkluderas. Intresset för vad interpersonella relationer betyder för undervisning och 

lärande har ökat och relationsbegreppet är i fokus. När pedagoger ser på barnet ur ett 

relationellt perspektiv lägger de fokus på vad som sker mellan barnet och pedagogerna eller 

mellan eleverna (Aspelin, 2013). Författaren anser att kunskap och omsorg hör ihop och det är 

en process. "Omsorgsfunktionen förverkligas i undervisning när aktörer uppnår samklang i 

verbal och icke verbal kommunikation". Skolans omsorgsansvar rör formandet av sociala 

band här och nu. (Aspelin, 2016b, s. 71) 
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3.1.2 Systemteori  

Systemteori (se figur 2) är en teoretisk konstruktion som kan användas vid övergångar för att 

förklara människans utveckling och dess påverkan av en mångfald sammanlänkande 

influenser. Här möts och samspelar olika individer och de påverkas av de normer och 

värderingar som finns i de olika systemen. “Barns utveckling påverkas av samspelet de har 

med sin omgivning” (Ylvén & Wilder, 2014, s. 250). Familjen är barnets proximala miljö som 

också kallas för mikrosystemet. Barnet och familjen kan ingå i flera mikrosystem och oftast 

berikar de varandra men det kan även stöta på problem och svårigheter om värderingar och 

rutiner inte är desamma (a.a.). Utvecklingspsykologen Bronfenbrenner (2009) belyser vikten 

av att se barnets utveckling i relation till de olika system barnet är en del av. Mikrosystemet är 

de små system som existerar närmast barnet, man kan visualisera dem som små cirklar som 

består av barnets familj, förskolegrupp, kamratgrupp eller idrottsgrupp. Mesosystemet är de 

relationer som förekommer mellan de olika mikrosystemen. Exosystem är cirklar utanför 

barnet, som indirekt berör barnen men barnet befinner sig inte fysiskt i det systemet. 

Makrosystemet är det övergripande som styr de system barnet befinner sig i, det vill säga, 

kommunen och staten.  Bronfenbrenner skiljer på mikrosystem, mesosystem, exosystem och 

makrosystem men menar att de olika systemen är beroende av varandra (Nilholm, 2017). 

 

Figur 2 Bronfenbrenners Ekologiska systemteori 
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3.1.3 Specialpedagogiska perspektiv 

I övergångarna möts barnet av pedagoger med olika förhållningssätt. Ahlberg (2013) har 

identifierat fyra övergripande specialpedagogiska perspektiv: individperspektiv, 

organisations- och systemperspektiv, samhälls- strukturperspektiv och det relationella 

perspektivet. Det relationella perspektivet söker sitt skolproblem i mötet mellan eleven och 

den omgivande miljön. Här studeras relationen och samspelet mellan individ, grupp, skola 

och samhälle. Ahlberg (2013) uttrycker att det finns skillnader mellan de fyra perspektiven 

och att det ”leder till skillnader till hur man ser på orsaker till och konsekvenser av elevers 

svårigheter.” (s, 42). Utifrån de fyra olika perspektiven är, ett kategoriskt (individperspektiv 

enligt ovan) och ett relationellt synsätt, de två förhållningssätt som har betydelse för att 

identifiera och arbeta med skolproblem och som förväntas bäras av specialpedagoger och 

speciallärare. Anledning till behov av särskilt stöd enligt kategoriskt perspektiv är för elever 

med svårigheter och att svårigheterna är bundna till eleven men enligt relationellt perspektiv 

är eleven i svårigheter som finns i hela undervisningssituationen (a.a.). 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver det kategoriska respektive relationella 

perspektivet i olika kriterier. Inom det kategoriska perspektivet ses de speciella behoven som 

något vissa barn är födda med men i det relationella perspektivet ser man speciella behov som 

något socialt skapat. Inom det kategoriska perspektivet vill man kategorisera och särskilja 

dem som faller utanför normen men inom det relationella perspektivet förespråkas istället en 

inkluderande syn på undervisning där alla barn ska gå i en och samma skola. En enskild elev 

är inte ansvarig för sitt beteende utan elevens förutsättningar kan ses som något relationellt på 

så vis att förändringar i omgivningen kan förändra elevens möjligheter att uppfylla vissa 

förutbestämda krav och mål. Man kan alltså förklara det relationella perspektivet genom att 

det beskriver barn som “barn i svårigheter” istället för “barn med svårigheter”. Med en 

kategorisk syn på den pedagogiska verksamheten är det barnet som är bäraren av problemet. 

Traditionellt har det dessa typer av svårigheter benämnts med hjälp av diagnoser som man 

ställt på barnen när de varit avvikande och inte passat in i normen enligt den medicinska och 

psykologiska modellen (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001). 

3.1.4 Anknytningsteori 

Anknytningsteorin kan användas i förståelsen av arbetet kring övergången från den trygga 

förskolan till den spännande och okända skolan. En viktig psykologiska teori när det gäller 

hur barn som vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg som självständighet och 

upptäckarglädje. Anknytningsteorin grundlades av barnpsykiatern John Bowby och 
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psykologen Mary Ainsworth. Teorin fokuserar i huvudsak på de yngre barnen och dess 

anknytning till sin vårdnadshavare och vikarierande anknytningsperson i förskolan. Ett barn 

behöver en trygg bas för att kunna knyta an till något nytt. En trygg anknytning kräver tid, 

kontinuitet och engagemang från pedagogen som tar emot barnet. Anknytningen startar redan 

innan barnet kommer till sin nya klass och skola, processen förbereds mentalt och bearbetas. 

Samspelet mellan anknytning och omsorg ingår i teorin där samspelet innefattar 

omvårdnadspersonens villighet och förmåga att stödja barnets behov såväl av beskydd, tröst 

såväl som trygghet i utsatta situationer. Anknytningen utvecklas successivt under de första 

levnadsåren och en relationsspecifik process som resulterar i ett specifikt psykologiskt ”band” 

mellan förälder och barn. Alla barn utvecklar en anknytning men får man en otrygg 

anknytning skapar det en osäkerhet hos barnet och det påverkar deras psykiska tillstånd och 

det sociala samspelet (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012). 

3.1.5 Övergångsteori och gränsteori 

Ackesjö (2014, 2015) skriver att övergångar kan upplevas svåra för barnen då de lämnar det 

gamla och kända för att möta nya miljöer och människor. Övergångarna med att lämna sin 

gamla trygga gemenskap och träda in i något okänt och nytt beskrivs som kritiska händelser i 

barnens liv. Denna process kan ge barnen oro och stress och resultera i en tillbakagång i 

utvecklingen. Lago (2014) och Ackesjö (2014) skriver om övergångar i tre stadier, det första 

stadiet innebär en separationsfas där barnen lämnar det gamla, den andra fasen är 

övergångsfasen då barnen står mellan två "världar och den tredje fasen är inkorporationsfasen 

som innebär att barnen har acklimatiserat sig i sina nya miljöer. Barnet kan vara i flera faser 

samtidigt men att den neutrala fasen måste passeras innan de kan nå den tredje fasen (a.a.). 

 

3.2 Forskningsöversikt 

3.2.1 Betydelsen av samarbete förskola och skola 

Hjelte (2005) skriver i sin studie om samarbetet mellan skola och barnomsorg. Det är två 

nivåer som belyses i studien; individnivå som avser individers föreställningar och sina 

handlingsmöjligheter i det sociala systemet och dels en systemnivå där systemets strukturer 

påverkar individens handlingsmöjligheter. Resultatet visar på att ett organiserat samarbete gör 

innehållet i den språkliga kommunikationen meningsfullt vid dialog och deltagande i 

varandras verksamheter när aktörerna inte har egna referenspunkter. I dialogen blir 

erfarenheter meningsfulla genom att man samtalar om de underliggande antaganden som 
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verksamheten utgår ifrån. På motsvarande sätt bidrar konkreta erfarenheter till att det blir 

möjligt att föra en dialog eftersom man får något att referera till i samtalen. Att skapa en 

likartad mening om arbetet i varandras verksamheter för att synliggöra olika alternativ på hur 

man kunde organisera samarbetet utifrån barns behovssituation framstår i studien som 

centrala (Hjelte, 2005). 

3.2.2 Samarbete förskola, skola och vårdnadshavare 

För Ahtola, et.al (2016) har utgångspunkt varit familjen och skolan och vilka relationer som 

är framgångsfaktorer som bör beaktas. De tar hänsyn till föräldrars synpunkter och 

skolförhållande under övergångsfasen. Övergångar som stärker relationen mellan förskolor 

och grundskolor stödjer ett barns entré till skolan. Här nämns vikten av att vidarebefordra 

användbar information till/från skolan t.ex. gruppdynamik eller vissa barns särskilda behov. 

Men även samarbetet för organisationer och lärare och andra yrkesverksamma för att bygga 

en bro och därmed minska diskontinuiteter i begrepp, förväntningar, läroplanen… mellan 

förskolan och grundskolan. Även föräldrars förtroende för lärare har studerats. Studien visar 

på en högre sannolikhet för framgång när det finns ett samarbete mellan föräldrar och skolan 

vid övergångarna. I resultaten kunde författarna se och särskilt föreslå att informationen bör 

överföras inom gemensamma möten mellan föräldrar, förskollärare och framtida grundskolan, 

lärare och andra yrkesverksamma, när det är möjligt. Denna procedur skulle uppfylla behoven 

vid ett överlämningssamtal på ett idealiskt sätt. De betonar betydelsen av samarbete på 

organisationsnivå och lärarsamarbete där övergångarna systematiseras i kommuner, 

grundskolor och förskolan (Ahtola, et.al 2016). 

3.2.3 Övergången från förskolan till förskoleklass 

Alatalo, Meier och Frank (2014) har tagit del av tidigare internationell forskning som har 

gjorts i motsvarande verksamheter och då övergången från förskolan till skolan. Denna 

övergång är en utmaning för barnen och forskarna kan se betydelsen för barnets trygghet och 

utveckling att övergången görs så smidigt att klyftan mellan förskolan och skolan blir så liten 

som möjligt. Det visades på brister i hur barns erfarenhet och intressen tas tillvara. 

Internationellt har man sett betydelsen av att skolan bygger vidare på det barnet har lärt sig i 

förskolan och inte minst de förväntningar barnet möter är avgörande för deras utveckling och 

lärande. En annan studie visar på att förekomsten av en tydlig plan och att barnen upplever en 

röd tråd mellan verksamheterna föranledde att förskolans pedagoger upplevde att deras arbete 

med barnen i större utsträckning tas till vara vid övergången till förskoleklassen (a.a.). Hjelte 
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(2005) beskriver motsatsen och att det var förskoleklassen som dikterade villkoren för 

samverkan och övergångsprocessen. Skolformerna hade svårt för att tolka varandras 

information.  

3.2.4 Hur övergångar organiseras 

Det är hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor som belyses 

i Ackesjös (2015) studie. Utgångspunkten tas i tidigare forskning som visar att övergångarna 

kan vara tämligen problematiska för barn. Övergången från förskola till skola måste göras 

smidig och trygg samtidigt som den kan medföra oro och regression där barnen behöver extra 

stöd och hjälp. Byte av lokaler och att hitta i desamma samt att skapa nya relationer till nya 

kamrater är det som barnen oroar sig mest över. Ackesjös (2015) forskning visar på hur 

kamratskap och relationer är en central aspekt i barns vardagsliv, i övergångarna mellan 

skolformerna men även inom skolformen. Att organisera för barns övergångar är, enligt 

studiens resultat, som att lägga pussel. Resultatet av undersökningen visar att som skolledare 

krävs det att man tar hänsyn till en mängd olika villkor och förutsättningar. Enkätsvaren från 

skolledarna i studien, påvisar hur flera av dem har utvecklat en inre organisation där en 

medvetenhet kring övergångarna finns och som underlättar för barn och lärare. Här beskriver 

skolledarna hur de försöker ta hänsyn till barnens tidigare relationer, tidigare kunskaper och 

erfarenheter, bostadsområde med mera. Det är en komplex väv som skapar förutsättningar för 

hur övergångarna organiseras med yttre villkor och inre logik, tillsammans med skolans egen 

organisation och tradition av att arbeta med övergångarna (a.a.).  

3.2.5 Barns upplevelser av övergångar 

 Ackesjö och Persson (2014) lyfter i sin studie om barns erfarenheter och vikten av sociala 

gemenskaper, orden kamratrelation, kamratgemenskap och vänskap. Författarna (a.a.) 

använder sig av begreppet social gemenskap när de beskriver elevernas grupptillhörighet som 

enligt forskarna kännetecknas av att barnen delar erfarenheter av att vistas tillsammans. 

Barnen är engagerade i gemensamma sociala aktiviteter men att de har olika positioner i olika 

konstellationer. Ackesjö och Persson (2014) är intresserade av barnens berättelser av hur de 

upplever kamratrelationerna, tillhörigheten och övergångarna. Författarna (a.a.) poängterar att 

både barn och lärare har att förhålla sig till organisationens villkor för gruppens 

sammansättning och övergångens natur. Resultatet i studien visat att övergångar kan upplevas 

både som svåra och hotande för barnen, men också som inspirerande och energigivande. Det 
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visar sig i denna studie att övergångar kan och bör förberedas genom att lärare i alla 

skolformer stödjer och hjälper barnen genom processen (a.a.). 

3.2.7 Mellanklass och meningsskapande 

Lago (2014) belyser hur övergångarna konstrueras och att det sker i samspel med andra. 

Syftet är att visa hur övergångarna sker för eleverna. Författaren ser övergången som en 

förändringsprocess. Studien visar att förskoleklassen blir något som behöver klaras av för att 

ta sig vidare till nästa steg. En tanke som lyfts är om ”liminalitet”, ett mittemellan och både 

och, nödvändigtvis är något negativt. Genom en beskrivning av att förskoleklassen bygger på 

starka traditioner eller normer om hur utbildning för barn i de lägre åldrarna kan utformas; att 

verksamhet måste vara förskolelik eller skollik. Författaren undrar om det går att se 

potentialen för något annat? Något som inte är både och eller mittemellan och som inte 

behöver förhållas till förskola och skola? Det visades att man i förskoleklassen förberedde för 

skolans form. Det handlade om att kunna sitta stilla, vänta på sin tur eller följa en arbetsgång. 

I förskoleklassen arbetar barn och lärare också med att förbereda skolans innehåll ibland 

genom skollika arbetsformer.  Studien ger en indikation om att det kan vara så att 

förskoleklassen blir en ”mellanklass” för förberedelser inför skolan. Att förskoleklassen blir 

en plats där barn ska tränas på och erhålla kompetenser som de anses sakna (a.a.).  

4. Metod 

4.1 Metodologiska övervägande och Tillförlitlighet 

Vi har genomfört en studie med hjälp av metodtriangulering och då i form av textanalys, 

enkäter och intervjuer. Vid triangulering använder man sig av mer än en metod eller datakälla 

när man gör en undersökning (Bryman, 2011) och Repstad (2012) beskriver det som att 

samma fenomen studeras utifrån olika metoder. Han menar att detta ger ett bredare 

dataunderlag och en säkrare grund för tolkning. Repstad (2012) varnar samtidigt för att 

forskningsmaterialet kan bli för stort och använder forskarna sig av samma deltagare i alla 

metoder kan de uppleva det som tröttande.  

Bryman (2011) skriver att resultatet blir mer tillförlitligt då triangulering har använts. 

Triangulering förknippas med en kvantitativ forskningsstrategi men används även som metod 

inom ramen för en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman (2011) betonar även att denna metod 

används för att dubbelkontrollera resultat från både kvalitativ och kvantitativ studie. 
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4.1.1 Textanalys 

I vår textanalys av övergångsdokument har vi gjort en innehållsanalys. Det är en metod som 

används för analys av dokument och Bryman (2011) beskriver innehållsanalys som ett 

angreppssätt ”på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifierar innehållet 

utifrån kategorier som bestämts i förväg.” (Bryman, 2011, s. 283). Enligt Repstad (2012) är 

dokumentanalys en kvalitativ metod. Stukát (2014) skriver att dokumentanalys eller 

textanalys är ett sätt att söka ny kunskap, dokument kan vara läroplaner, handlingsplaner eller 

läroböcker. Texten analyserades utifrån förvalda frågor utifrån syftet i vår undersökning. 

Bryman (2011) beskriver även skillnaden på en textanalys som är mer ingående granskning 

jämfört med en innehållsanalys där forskarens mål är att få fram kvantitativ data. 

4.1.2 Enkät 

Enkäterna skickades ut via mejl till pedagoger i förskoleklassen som arbetar med barnen. Vi 

använde oss av Google formulär när vi konstrukturerade vår enkät. Enligt Stukát (2014) kan 

forskaren använda sig av enkäter när de vill komma i kontakt med fler personer och få svar 

från fler deltagare. Författaren anser att desto större grupp av deltagare forskaren vänder sig 

till, desto större vikt bör läggas vid strukturerade frågor för att underlätta bearbetningen för 

forskaren. En ostrukturerad enkät innehåller öppna frågor medan en strukturerad enkät 

innehåller frågor med fasta svarsalternativ. Vi använde oss av ett strukturerat frågeformulär, 

där deltagarna får möjlighet att utveckla svaren genom att själva skriva någon kommentar. 

(Bilaga 5) 

4.1.3 Intervju 

En annan metod som användes i denna studie var semistrukturerad intervju som genomfördes 

med en intervjuguide med öppna frågor som fungerade som stöd vid intervjun, då vi ställde 

frågorna och följdfrågorna, för att hålla oss inom ämnesområdet. Vi spelade in intervjuerna 

och materialet transkriberades efteråt. "Intervju är sannolikt den mest använda metoden i 

kvalitativ forskning." (Bryman, 2011, s. 412). Intervjupersonen har här en stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt (a.a.). Vi intervjuade specialpedagoger om deras erfarenhet 

kring övergångar och vårdnadshavarna om hur de upplevde barnens övergång från förskola 

till förskoleklass. Här använde vi oss av frågeområden i enkäterna. Enligt Bryman (2011) är 

kvalitativa intervjuer semistrukturerade eller ostrukturerade. En ostrukturerad intervju innebär 

att intervjuaren ställer få frågor och låter den intervjuade få prata fritt. Om intervjun är 

semistrukturerad, styr forskaren upp samtalet en del efter tema, nyckelord. Stukát (2014) 
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skriver att forskaren använder sig av ett intervjuschema vid en strukturerad intervju. En fördel 

med en strukturerad intervju är att den är lättare att bearbeta och att det är lättare att jämföra 

svaren efteråt medan i en ostrukturerad intervju finns möjlighet till mer djupa svar, materialet 

kan bli omfattande och svårt att bearbeta och jämföra. Bryman (2011) beskriver också att det 

insamlade materialet kan bli tidskrävande när man ska skriva ut intervjuerna. Vissa delar av 

de omfattande intervjuerna är inte användbara och här menar författaren att man inte behöver 

känna sig tvingad att transkribera allt intervjumaterial. Det bästa är att lyssna två eller fler 

gånger för att sen transkribera de delar vi anser viktiga eller relevant. Risken är dock att man 

missar eller hoppar över visst material och då får återvända till intervjuerna för att säkerställa 

att man inte har missat något viktigt (Bryman, 2011). Vi lyssnade igenom intervjuerna tre 

gånger och där efter transkriberade vi och gjorde texten mer narrativ för att få en bättre 

uppfattning för innehållet något även Bryman (2011) belyser. (Bilagor 6 och 7) 

4.2 Urval 

Urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) är ”sådana personer 

som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren” (s.194). Efter en sittning med den 

sammankallade överlämningsgruppen på det skolområdet där undersökningen genomfördes 

bedömde vi att den gruppen med både förskollärare, lärare, rektorer som förskolechefer, har 

stor erfarenhet av övergångar mellan förskola och förskoleklass. 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Textanalys 

Vi har gjort en textanalys utifrån de dokument som avser övergångar mellan förskola och 

förskoleklassen som kommunen och området ifråga har upprättat. Den första och andra texten 

är hämtad från den aktuella kommunens metodbok. Metodboken är kommunens anställdas 

gemensamma dokumentbank. Den tredje texten är en handlingsplan som övergångsgruppen i 

området har upprättat och den fjärde och sista texten är ett överlämningsdokument som 

förskolan har utarbetat tillsammans med specialpedagogerna i området.  

Vid textanalysen av dokumentet ”särskilt stöd” visade det sig att det var en kort text med 

referenser till en lagtext vilket gjorde att vi tog beslutet att inte analysera den utan återge 

ursprungstexten. Analysen av handlingsplanen, är framställd i tabellform, och 

överlämningsdokumentet, som är återgett med rubriker och i punktform, har vi försökt 

beskriva innehållet med mer löpande text för få fram kvalitativ data. 
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4.3.2 Enkäter 

Första kontakten började med att vi skickade ett missivbrev via mejl till fem rektorer som är 

chefer för de lärarna i skola och i förskoleklassen vi ville nå i vår undersökning. Genom 

rektorernas bekräftelse kunde vi därefter gå vidare med att skicka ut informationsbrevet om 

vår undersökning samt enkäterna. Genom att påbörja enkätundersökningen bekräftar även 

pedagogerna att de har läst de etiska principerna som också fanns nedskrivna i brevet de fick. 

(Bilagor 1,2) 

4.3.3 Intervjuer 

Efter kontakten med cheferna i överlämningsgruppen fick vi förslag på två specialpedagoger, 

en i skolan och en i förskolan, vi kunde kontakta i vår undersökning. Vi skickade ett 

missivbrev (bilaga 4) via mejl till de två specialpedagogerna och gjorde en förfrågan om de 

ville vara med i vår undersökning. När vi fick bekräftelse från dem skickade vi ut vårt brev 

där vi berättade mer om vår undersökning och där de etiska principerna var med och där de 

skrev under att de har läst brevet tills vi träffades.  

Vid ett möte med en förskolechef från området där vi gjorde vår undersökning i gav denne oss 

ett förslag på en specialpedagog vi kunde kontakta för vidare kontakt med 

vårdnadshavare.  När vi fick klartecken kontaktade vi vårdnadshavaren och lämnade över vårt 

brev. Vid träffen skulle brevet vara undertecknat för att visa att man hade läst och förstått 

innehållet.  

Efter kontakt med de tänkta respondenterna bestämdes tid och datum för intervjutillfället. Vi 

träffade specialpedagogerna på deras respektive arbetsplats samt vårdnadshavarna i den 

verksamhet där deras barn vistas. Respondenterna kommer att benämnas efter den ordningen 

vi intervjuade dem; Sp 1 och Sp 2 samt Vh 1 och Vh 2. (Bilagor 3,4) 

4.4 Etiska perspektiv 

Vi följde Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och som bör tas hänsyn till i alla forskningssammanhang. Den 

första principen gäller informationskravet vilket innebar att vi klargjorde forskningens syfte 

för respondenterna som tillfrågades om att bli intervjuade och medverka i vår undersökning. 

Respondenterna gav sitt medgivande till att vara med i undersökningen vilket medförde 

samtyckeskravet. För att studien ska kunna bli konfidentiell enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) och Vetenskapsrådet (2007) lämnar vi inte ut information om deltagarna för att 
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garantera anonymitet. All information som kunde röja deltagarnas identitet har tagits bort eller 

avidentifieras vilket gäller konfidentialiteskravet. Det material som vi samlade in kom enbart 

att användas till studien, vilket är en del av nyttjandekravets innehåll.  

5. Resultat och analys 

Här efter följer en sammanställning av resultatet av det insamlade materialet fördelat under 

rubriker textanalys, enkät och intervju. 

5.1 Tema 1: Textanalys 

5.1.1 Kommunens metodbok 

5.1.1.1 Övergångar 

Inledning 

Dokumentet börjar med en inledning där det klargörs hur dokumentet är strukturerat. Här 

nämns det att som berörd tjänsteman är det viktigt att ha sikte på både de rättsliga ramarna 

och barnkonventionen och agera med barnets bästa för ögonen. För att övergångarna ska bli 

så bra som möjligt är det grundläggande att de ingående verksamheterna får insyn i och 

förståelse för varandras uppdrag med en gemensam syn på barn/elever och deras lärande och 

behov. Skolverkets (2014) stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” 

rekommenderas för ytterligare råd och substans till det fortsatta läsandet av dokumentet.   

Sekretess mellan verksamheterna  

Här förklaras de olika sekretessgraderna för verksamheterna som avser både muntliga som 

skriftliga sådana: 

Absolut sekretess där uppgifter inte får röjas. 

Stark sekretess gäller om det inte är uppenbart att ett utlämnande inte kan innebära MEN för 

den uppgiften gäller. Den gäller bland annat inom förskolans verksamhet och hos elevhälsan. 

Att förskolan har en strängare sekretess är för att förskolan har en djupare relation till 

föräldrarna och att de i och med det anförtror mer känsliga uppgifter till förskolläraren. Innan 

uppgift om enskilds personliga förhållande kan lämnas ut ska en stor försiktighet alltid vidtas 

och en noggrann prövning göras. 

Svag sekretess innebär att handlingar i huvudsak är offentliga och innefattar uppgifter och 

information som lämnas av lärare i grundskola, gymnasium och fritidshem. Men uppgifter 
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kan sekretessbeläggas om det kan antas att ett utlämnande av en viss uppgift skulle innebära 

MEN för den uppgiften berör. 

Sekretessen gäller inte bara för enskilda utan även mot andra myndigheter. Den gäller även 

mellan olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet. Ligger förskolan och 

förskoleklassen under olika nämnder i en kommun betraktas dessa nämnder som separata 

myndigheter och sekretessen gäller mellan dem. 

Om förskolan och förskoleklassen är under samma nämnd får rättsläget betecknas som oklart. 

Förskolan är idag en egen skolform enligt skollagen och att man har samlat alla bestämmelser 

i offentlighets- och sekretesslagen under samma rubrik gör att förskolan inte längre ska ses 

som en självständig verksamhetsgren. Detta innebär att xx kommun har bedömt att inom xx 

råder ingen sekretess mellan förskola och grundskola eftersom det är samma huvudman. 

Dokument och information kan lämnas vidare mellan verksamheterna utan medgivande från 

vårdnadshavare.  

Alla medarbetare ska skriva under ett Sekretessbevis som ligger i kommunens metodbok. 

Sekretessen gäller för alla personer inom förskola, förskoleklass, fritidshem […] eller som 

genom uppdrag kommer i kontakt med uppgifter som rör barnets personliga förhållande. 

Generalklausulen 

Sekretesslagen 10 kap 27 §: 

Generalklausulen tillämpas om uppgifter som lämnas ut har företräde framför det intresse 

sekretessen skyddar. Alla medarbetare omfattas av denna med undantag av elevhälsan. 

Generalklausulen kan bara användas när det gäller överlämnande mellan/inom kommunala 

förskolor och förskoleklasser och den används med barnkonventionen som grund utifrån; för 

barnets bästa. Lärare i förskolan kan hänvisa till generalklausulen om de anser att information 

om ett barn i behov av särskilt stöd eller annan känslig information som kan var av vikt för 

grundskolan att veta men vårdnadshavaren inte vill att informationen ska föras vidare till 

grundskolan. Dock rekommenderas samtycke från vårdnadshavarna eller att vårdnadshavarna 

lämnar över informationen själva. 

edWise 

I edWise kan personal inom XX ta del av den information som finns kring barnet. 

Dokumentet ska hämtas av mottagande lärare och då i edWise och inte via pappersform. Här 
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ses också vilka personalkategorier som kan läsa dokumentet från föregående verksamhet 

rörande barnet/eleven. 

Övergång (inom kommunal 

verksamhet) 

Läsberättigad personal i mottagande verksamhet (inom 

kommunal verksamhet) 

Förskola → förskola All personal som undervisar eleven 

Förskola → grundskola All personal som undervisar eleven 

 

Rutiner för övergångar – inom förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola 

Inom XX som huvudman: 

Här rekommenderas det att det finns rutindokument för övergång och överlämning, anpassat 

till berörd verksamhet. För övrigt ska övergångarna från fall till fall skötas enligt de juridiska 

förutsättningarna enligt ovan i detta dokument. 

Till eller från annan kommunal huvudman eller fristående verksamhet: 

Förskolechef eller den som chef har utsett, lämnar över dokumentation till mottagande skola 

och i övrigt hanteras övergångarna utifrån de förutsättningar som råder. 

5.1.1.2 Särskilt stöd i förskola 

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. 

Bestämmelser i skollag och förskolans läroplan 

Förskoleverksamhet regleras i 8 kap. skollagen (2010:800). I 9 § anges att barn som av 

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

deras speciella behov kräver. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016a) anges att verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan och att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 

andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 

utvecklas så långt som möjligt. 

5.1.2 Handlingsplan för övergång förskola till skola  

Utformning 
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Dokumentet är upprättat i tabellform med fyra kolumner och fyra rubriker som När, Vad, 

Vilka och Hur och liknas vid ett årshjul som är vanligt förekommande på en förskola. Under 

rubriken När har månader, veckor och datum skrivits in. Under rubriken Vad står vad som ska 

göras det specifika datumet. Och under Vilka står vem som har ansvar för uppgiften. Under 

Hur ett förtydligande på förfarandet. 

Innehåll 

Handlingsplanen börjar i januari där listor på barn i området tas fram av assistenten på en 

skola. Förskolechefer markerar vilka barn som har stödbehov. Förslag till skolplacering görs 

av rektor. Förskolechef, specialpedagog och förskolan tittar på förslaget och 

skolplaceringarna revideras eventuellt då av rektorerna. 

Under v.6 skickar assistenten ut förslag till skolplacering till vårdnadshavarna. Under v.7 ska 

vårdnadshavarna svara ja eller nej och assistenten är här ansvarig. De som önskar annan skola 

får ordna med detta själv. Under v.8 lämnas svaren till respektive rektor och placeringar 

fastställs av desamma. Under v.10 skickas definitiv skolplacering ut av assistenten. 

I vecka 12 tittar förskolan och specialpedagogerna på placeringen och meddelar skolan om det 

finns barn som ej bör gå ihop i samma klass och specialpedagogen överlämnar då till berörd 

rektor.  

I april ska klassplaceringarna vara gjorda av rektor och förskollärare i förskoleklass på 

respektive skola. Därefter skickar assistenten på respektive skola ut klasslistorna till 

förskolecheferna. Under v.16 fastställs inskolningsplanen och logistiken kring 

överlämningsmötena där rektor och förskolecheferna leder övergångsgruppen. 

I maj månad besöker förskolläraren från förskoleklassen sin blivande elev och den blivande 

eleven besöker skolan vid minst ett tillfälle. Skolsköterskorna träffar BVC. Rektor på skolan 

kallar till föräldramöte. Förskolechefer lämnar över överlämningsdokumentet till rektor som 

lämnar till berörd pedagog. 

I juni sker överlämningsmöten angående barn med särskilt stöd och det är specialpedagogen 

från förskolan som kallar till möte med specialpedagogen i skolan. Vid behov finns rektor 

med vid mötet. 

Under hösten har förskolläraren i förskoleklassen inskolningssamtal med vårdnadshavaren där 

vårdnadshavaren förväntas informera om sitt barn. Därefter har förskolläraren i 
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förskoleklassen, specialpedagogen i förskolan samt specialpedagogen i förskoleklassen 

återkoppling och/eller handledning vid behov. 

I oktober kallar rektor övergångsgrupp, rektorer, förskolechefer samt specialpedagog från 

förskola och skola till en utvärdering av inskolningsperioden. 

5.1.3 Överlämningsdokument från förskolan till förskoleklassen. 

Överlämningsdokumentet skrivs direkt i kommunens gemensamma datasystem av ansvarig 

pedagog i förskolan. Detta dokument släpps ett specifikt datum fritt till ansvariga pedagoger i 

förskoleklassen och till elevens vårdnadshavare. Dokumentet utgår ifrån förskolans läroplan 

och Skolverkets (2014) stödmaterial inför övergången. Dokumentets innehåll består av tre 

delar där del ett består av rubrikerna lek, samspel, språk och kommunikation, motorik, 

utveckling och lärande. Under denna rubrik beskriver pedagogerna sin syn på barnet. Del två 

skriver pedagogerna tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare och denna del 

handlar om barnet förväntningar inför övergången samt en rubrik där vårdnadshavaren får 

möjlighet att skriva om sitt barn. Övergångsdokumentets sista del är en personlig sida där 

vårdnadshavaren och den ansvariga pedagogen undertecknar dokumentet som har skrivits ut 

från kommunens datasystem. Övergångsdokumentet är ett verktyg för att se barnets förmågor 

och färdigheter och det ska skrivas med en positiv syn på barnet där barnets styrkor ska lyftas. 

Dokumentet ska vara levande och användas i dialog mellan pedagog, barn och 

vårdnadshavare. Detta innebär att barn och vårdnadshavarna ska ha inflytande över vad som 

skrivs i dokumentet. Övergångsdokumentet är inte en heltäckande berättelse om barnet då det 

kompletteras vid behov av ett åtgärdsprogram som är upprättat av en specialpedagog. Under 

varje rubrik finns texten: ”Så här utmanar förskolan barnet”.  

Under rubriken “Lek” skriver pedagogen om hur förskolan når barnet genom leken, vad 

barnet tycker om att leka med, vilken roll barnet tar i leken och hur barnet leker. Därefter 

följer rubriken “Samspel” där pedagogen beskriver hur barnet tar kontakt med vuxna och 

andra barn, hur barnet löser konflikter och barnets förmåga till att samarbeta med andra barn 

och vuxna. Nästa rubrik är “Språk och kommunikation” och här förmedlar förskolans 

pedagoger barnets språkförståelse och ordförråd på svenska men även om barnet har ett annat 

modersmål nämns detta här. Pedagogerna skriver om barnets intresse för böcker, tal och 

skriftspråk, men även hur barnet kommunicerar. Rubriken som följer är “Motorik” där 

återigen barnets intresse i leken berörs, som dans, rörelse, cykla, pyssla, skriva och rita dessa 

aktiviteter utifrån barnets motoriska utveckling. Hur barnen uttrycker sin skapande förmåga, 
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sin motorik och kroppsuppfattning. Den sista delen i del ett är rubriken “Utveckling och 

lärande” här beskriver pedagogen hur barnet tar till sig kunskap, hur barnet lär sig nya saker. 

provar, studerar, lyssnar, frågar mm. Del två i övergångsdokumentet består av två delar, den 

första delen är “Barnets förväntningar” där pedagogen och barnet tillsammans sammanfattar 

förväntningarna barnet har inför skolstarten. Vad vill barnet att pedagoger i förskoleklassen 

ska veta om barnet? Här är det barnets egna tankar och åsikter som ska komma fram. Den 

sista rubriken i del två heter “Inför övergången” och denna rubrik ger barnets vårdnadshavare 

möjlighet att under överlämningssamtalet förmedla sin syn på barnet och lämna skriftlig 

information som de anser att pedagogerna i förskoleklassen behöver veta om barnet.  Den 

tredje och sista delen är en “Personlig sida” där barnets och vårdnadshavarnas 

personuppgifter sammanställs och undertecknas. 

5.1.4 Sammanfattning av textanalys 

Dokumenten vi har analyserat har utgått ifrån Skollagen (SFS 2010:800), förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) och Skolverkets (2014) stödmaterial för övergångar inom och mellan 

skolor och skolformer (Skolverket, 2014). De kommunala övergångsdokumenten återfinns i 

kommunens metodbok och dessa dokument hänvisar till bestämmelser i skollagen och 

förskolans läroplan angående arbetsgång vid övergångar. Här nämns regler kring de olika 

sekretessformerna, absolut, stark och svag sekretess. Dokumentet ”barn i behov av särskilt 

stöd” hänvisar också till bestämmelser i skollagen och förskolans läroplan. Studiens valda 

skolområde har på egen hand tagit fram en handlingsplan ett så kallat årshjul för gången av 

överlämnande från förskolan till förskoleklassen. Handlingsplanen som studiens område har 

utarbetat har utgått från Skolverkets (2014) stödmaterial för övergångar inom och mellan 

skolor och skolformer. När det gäller överlämningsmaterialet baseras det också på 

Skolverkets (2014) stödmaterial samt förskolan läroplan. I överlämningsdokumentet står det i 

anvisningarna att det ska vara ett levande material som ska skrivas med en positiv syn på 

barnet och användas i dialog där vårdnadshavaren har inflytande över texten. Ingenstans i 

dokumenten nämns skolans läroplan. (Skolverket, 2016b). 

5.2 Tema 2: Enkäter 

Vi mejlade ut enkäter till 26 personer varav 5 rektorer och 21 lärare i skolan och 

förskoleklassen. Vi har fått 10 svar varav 2 rektorer och 8 lärare. Trots att materialet är för 

litet för att räkna på statistiskt så har vi ändå valt att redovisa det i diagram och procentform 

för att göra det mer tydligt. 
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Sammanfattningsvis säger respondenterna att de har tagit del av överlämningsdokumentet via 

skolans IT-system. De nämner överlämningskonferens, överlämningssamtal, pedagogiska 

nycklar, dokument i pappersform och personligt möte mellan förskolan och skolan. 
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    Rektorerna har svarat med en 2:a. respektive en 3:a på skalan. 

 

   Bland de öppna svaren fanns följande: 

 En välfungerande plan för hur och när övergången ska görs tidigt. Vi följer sedan 

planen och har överlämnandekonferenser samt uppföljningsmöten. 

 Har en tidsplan som spänner över hela läsåret. 

 Skulle vilja ha mer tid för elever där det finns oro. Att sätta mig in i deras problematik. 

 

8. Anser du att informationen i överlämningsdokumentet är ett stöd för dig i mötet med 

barnet? 
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      Här svarar nio av tio ja medan en rektor inte har svarat.  

På vilket sätt 

      Öppna kommentarer: 

 Kvaliteten kan variera mellan olika pedagoger 

 Förberedelse för mötet 

 Hur vi ska bemöta barnen. 

 Har en utgångspunkt för hur jag kan möta barnet vid starten i skolan. Är också väldigt 

bra när man kommit en bit in på terminen och stämmer av hur man upplevt och 

upplever barnet nu 

 All information är viktig för att barnet ska få en så bra start som möjligt 

 

9. Vad anser du vara bra med överlämningsdokumentet? 

       Här svarar sju lärare och två rektorer: 

 Ingången till barnet, barnets styrkor 

 Saker av yttersta vikt att veta 

 Att man får en uppfattning om barnets intressen samt att föräldrar och pedagoger kan 

uttrycka om det är någon information som är viktig för eleven när hen börjar skolan. 

 Lär känna barnen lite innan de kommer till skolan, deras förmågor. 

 Kan möta barnet på ett positivt sätt. 

 Det blir en information om eleven. Det som fungerar bra och vad man kan utveckla 

vidare. 

 Har upplevt att det ger en trygghet för barn och föräldrar att de vet att det finns en 

kommunikation och något att bygga vidare på. 

 Att där finns information så att förskollärare i förskoleklass kan ta emot eleven på 

bästa sätt. Och fortsätta utifrån detta innehåll. 

 Ett tydligt dokument med relevanta fakta 

 

10. Vilken information saknar du i överlämningsdokumentet? 

 Här svarar två rektorer och fyra lärare. Två av lärarna har inte svarat med någon utvecklande 

text. 

 Mer ingående info om "saker att tänka på" vid bemötande av barnet. Att inte väja för 

att ge känslig info om barnet om det gynnar barnet vid övergång. Viktigt att 

mottagande pedagoger inte får upptäcka viktiga saker för sent in på terminen på egen 

hand utan får relevant info redan under våren. 
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 - 

 Inget 

 Saker att beakta t.ex. hur toalettbesök är 

 Informationen om eleven som inte fungerar. Hur har arbetet kring det fungerat? Vad är 

det som inte fungerar? Elev med outredd diagnos får man sällan vetskap om. 

 Information kring innehållet i verksamheten (ev. teman eller dyl.) samt digitalisering. 

Detta är därför stödfrågor vi lagt separat vid överlämningen. 

5.2.1 Sammanfattning av enkätanalys 

Vi har använt oss av en skala 1-5 där 1 på skalan står för ”är inte alls insatt” eller ”har ingen 

nytta av” och 5 på skalan står för ”är mycket insatt” eller ”har mycket nytta av”. Hälften av 

lärarna har tagit del av kommunens dokument. Samtliga respondenter har tagit del av skolans 

arbetsrutiner kring övergångar mellan förskolan och förskoleklass. Samma antal respondenter 

har även tagit del av informationen kring barnet. Respondenterna nämner olika forum där de 

har fått tagit del av överlämningsdokumentet. Rektorerna har svarat att de är mycket insatta 

medan lärarna har angett att de är insatta eller mycket insatta i rutinerna. Rektorerna anser att 

de har minst nytta av överlämningsdokumentet i mötet med barnet medan hälften av lärarna 

anser att de har väl nytta eller mycket nytta av överlämningsdokumentet i mötet med barnet. 

Samtliga respondenter upplever att de får den tid de behöver för att ta del av informationen i 

överlämningsdokumentet. De tycker att det är en bra planering som spänner över hela året. En 

lärare skulle vilja ha mer tid till elever där det finns en oro för att bli mer insatt i deras 

problematik. Samtliga av lärarna anser att informationen i överlämningsdokumentet är till 

stöd för dem i mötet med barnet. Fem har svarat på frågan på vilket sätt informationen är ett 

stöd och här lyfter dem tankar om hur de på bästa sätt ska möta barnet initialt. Rektorerna 

tycker att informationen i överlämningsdokumentet är bra för förskollärarna i förskoleklassen 

då det finns information som gör att de kan ta emot barnet på bästa sätt, där finns en ingång 

till barnet och beskrivning av barnets styrkor. Respondenterna tycker vidare att de lär känna 

barnet innan de träffas i skolan, får veta om deras förmågor, upplever att det blir en trygghet 

för föräldrar och barn då det finns en kommunikation och något att bygga vidare på samt att 

det är ett tydligt dokument med relevant fakta. På frågan vad som saknas i 

överlämningsdokumentet svarar två lärare och två rektorer. Rektorerna vill ha mer 

information kring innehåller i verksamheten barnet kommer ifrån men även relevant 

information kring barnet som är saklig och konkret där man inte väjer för att berätta om 
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barnet så som känslig information. Lärarna vill ha specifika saker som t.ex. hur toalettbesöket 

fungerar, outredda diagnoser eller information om vad som inte fungerar hos eleven. 

5.3 Tema 3: Intervjuerna  

Intervjupersonernas bakgrund 

Sp 1 har varit verksam som specialpedagog på nuvarande skola i 8 år och Sp 2 har varit i 

förskolans verksamhet i 7 ½ år. Båda har flera års erfarenhet av överlämnande från förskolan 

till förskoleklassen. Båda vårdnadshavarna, Vh 1 och Vh 2, har varit med om överlämnande 

från förskolan till förskoleklassen. Vh 2 har idag ett barn som är på väg till förskoleklassen. 

Vi har valt att redovisa resultatet av intervjuerna var för sig och sedan gör vi två 

sammanfattningar, en för specialpedagogerna och en för vårdnadshavarna. 

5.3.1 Intervju med Sp 1 

Sp 1 har inte tagit del av kommunens dokument angående övergångar men är insatt i 

skolområdets handlingsplan och övergångsdokument. Sp 1 berättade att det fanns ett 

dokument när hon kom till området. Detta dokument har utarbetats av en utvecklingsgrupp 

som bestod av förskollärare från förskolan och förskoleklassen tillsammans med en 

förskolechef och specialpedagogerna från förskolan. Handlingsplanen och 

övergångsdokumentet har reviderats och Sp 1 har varit med i den processen. Sp 1 tyckte att 

övergångsdokumentet och handlingsplanen var bra men är orolig över att det inte följs riktigt. 

Hon trodde att det berodde på tidsbrist och på grund av personalbrist. Specialpedagogerna var 

med från början men plockades bort pga. ekonomiska skäl, förskolans specialpedagoger hade 

en viss procent i sin tjänst i skolan tidigare men är nu helt kopplade till förskolan. Sp 1 visste 

inte vem som är ansvarig idag för arbetet kring övergångsdokumenten och lekträffarna på 

hösten som är en del i uppföljningsarbetet kring överlämningsdokumentet. Dessa lekträffar 

införde specialpedagogerna och de upplevde dem som uppskattade från pedagogerna. Idag är 

de inte med på lekträffarna men är fortfarande inkopplade när det gäller barn med särskilda 

behov. Sp 1 upplevde att i det ärende specialpedagogerna är inkopplade känner pedagogerna 

en trygghet att specialpedagogen var med vid överlämningarna och hon upplevde att 

personalen i skolan var positiva i överlämnandet. På frågan om det är det något som saknas i 

dokumentet svarade Sp 1 att dokumentet som specialpedagogerna använder sig av har de 

själva utarbetat med hjälp av Skolverkets (2014) material inför övergångar. Sp 1 säger att: 

men jag skulle önska kanske att, att det var ett, att man hittade ett dokument som man stod 

bakom kanske på ett annat sätt, detta känns det som bara som om vi står bakom det fast det 
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liksom finns i hela området, att detta är något vi gör, för alla de barnen som varit inkopplade hos 

specialpedagogerna. 

Sp 1 såg gärna ett samlat övergångsdokument i hela området på de barn som 

specialpedagogerna är inkopplade på. Sp 1 vill att detta dokument utarbetas på 

organisationsnivå, gärna ett övergångsdokument som hela kommunen står bakom. Ett 

likvärdigt dokument som gäller övergripande i kommunen och även ett övergångsdokument 

som avser mellan små barn och syskon.  

På frågan hur handlingsplanen och övergångsdokumentet kom till svarade Sp 1 att från början 

satt man i stora möten där man gick igenom varje barn, var de kunde och vad de inte kunde. 

Sp 1 kände att detta inte känns rätt, då bildades utvecklingsgruppen och i detta forum gick 

man igenom vad som skulle stå i överlämningsdokumentet, andemeningen var att ge en bred 

helhetsbild av barnet. Sp 1 upplevde att det pratades om olika saker och efter ytterligare 

möten mellan chefer och pedagoger kom rubriken lärandet till. Hon upplevde att personalen i 

förskoleklassen och förskolan tyckte att dokumentet var bra men att det var på 

organisationsnivå förändringen önskades. Den senaste förändringen gjordes utan 

specialpedagogernas deltagande. I samband med överlämningssamtal erbjuder hon 

vårdnadshavarna att vara med i övergångssamtalet på förskolan och i övergångssamtalet med 

den mottagande pedagogen i förskoleklassen. Sp 1 är fundersam om övergångsdokumentet 

kommer att leva kvar hon hoppas på det men vet inte. Hon berättar att förskolan gör mycket 

som passar för många barn, vi arbetar bland annat med Tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK) och bildstöd. Flera barn får del av de 

anpassningarna. Sp 1 hävdar att vi måste bli bättre på att berätta och skriva upp om de 

anpassningar och särskilt stöd vi gör i förskolan.  Förskolan ska lämna över för skolan men 

skolan tänker inte på att det är förskolans tankar som ska lämnas över. Vi lämnar över något 

skolan vill ha, hon upplever att skolan begär jättemycket information om barnet från 

förskolan. Sp 1 uttryckte:  

Plocka bort det och ersätt det med ett fotoalbum. Det behöver inte vara mer, de barnen det finns 

mer kring är specialpedagogen inkopplad och då finns där annat dokument. 

5.3.2 Intervju med Sp 2 

Sp 2 har inte tagit del av kommunens överlämningsdokument men hon har tagit del av de 

övergångsdokument som används i skolområdet. På frågan hur hon upplever 

övergångsdokumentet svarade Sp 2: - “Jag uppfattar dem som om man bara ska skriva det 
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positiva då utifrån ett salutogent perspektiv. I de med stora svårigheter är jag ju med på 

överlämningar. I det forumet passar inte nycklarna, alltså så fort förskolläraren säger: 

Den här pojken är en god lekare”, aha är det de enda positiva då. Då tänker jag, - är det då stora 

svårigheter vid inlärning. Vi möts väl inte egentligen för att överlämna information om att han är en 

god lekare - han vill gärna leka doktor. Vi möts väl egentligen på den här timmen för att ge en 

bakgrund för vad är det som kommer att bli utmanande för skolans del.  

Denna information vill Sp 2 ha under mötet och inte efter mötet som något “korridorsnack”!! 

Sp 2 önskade att nycklarna absolut ska fokusera på det som är positivt men hon undrar 

samtidigt vad är utmaningarna för de här barnen? Vad är det vi måste tänka på här då? Så hon 

önskade att nycklarna fick lite fler nyanser. Så att de var informativa. Vilka situationer har 

varit svåra? Som vi också måste beakta. - ”Vi skulle vilja ha en lite mer beskrivande bild, mer 

nyanser, det som är positivt allra först”. Sp 2 fortsätter med att säga att den som kan ha svårt i 

en miljö behöver inte ha det i en annan. Det kan ju uppstå svårigheter eftersom att man i 

sexårsgruppen möts av krav, och vissa barn är känsliga för krav. På frågan om hur pass 

levande är överlämning dokumentet? Svarade Sp 2 att varje barn har sin egen pärm där de 

kontinuerligt sätter in nya papper, övergångsdokumentet är nr 1 och sen byggs det på. 

Pedagogerna gör kontinuerligt bedömningar i 6 årsgruppen och ser och följer barnets 

utveckling. Sp 2 förklarar att pedagogerna i skolan vill veta hur förskolan har arbetat med 

barnen. Hon säger också: 

vi vill ha nycklarna men vi vill ha ett mer fylligt dokument där det är bekymmer, där man har sett att 

det är svårigheter redan på förskolan, det gör man ju! Då tycker vi att det är konstigt att det inte på 

något vis står något av vad är bekymren och hur har förskolan tacklat dem. Det här har fungerat bra 

men det här har inte fungerat bra.  För då hade det kanske varit ett fortsatt stöd in i 6 årsgruppen. Nu 

klipper man bandet där och säger att de kan leka bra! och sen ska vi sitta och gissa oss till vad gjorde de 

då”. Överlämningsdokumentet är för litet och torftigt. 

Sp 2 trodde att pedagogerna i förskolan uppmanas att bara skriva positivt. Något hon förstår 

men samtidigt påpekade hon att det inte är negativt att skriva om vilka svårigheter 

pedagogerna ser i förskolan och samtidigt beskriva hur förskolan har tacklat det. Det är inte 

säkert att skolan kommer att göra likadant men de ska vetat att förskolan har sett det och 

arbetat med det. 

Sp 2 säger: “Jag tycker inte alltid att det blir för barnets bästa om man sveper orden så 

otydligt, så vet jag inte om det är så meningsfullt att skriva, för vad vill man säga, för man vill 

inte säg någonting som kan tolkas negativt”. På följdfrågan: Då blir det ett dokument för 
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dokumentets skull? Svarade Sp 2 - så upplever jag det lite grann, att det har blivit. Jag är inte 

säker på att det var intentionen med dokumentet och är det en rädsla det bygger på då eller är 

det en pedagogisk ide att bara genom att säga det positiva så blir allting bra. Fast det tror inte 

jag är realistiskt, jag tror inte att det blir bättre för det”.  

Sp 2 fick frågan om hon trodde att de olika läroplanerna påverka överlämningar strävansmål i 

förskolan och kunskapsmål i skolan? Sp 2 svarade att det kanske kunde vara så. Hon menade 

att skolan kan anses som ”hysteriska” med sina mål och krav. Hon sa att skolan tittar med 

kanske lite olika ögon på barnen också, det är inte good enough som det som har varit good 

enought på förskolan längre. Sp 2 har inga krav på att skolpersonal ska vara med att omarbeta 

överlämningsdokumentet men efterlyser ett initialt möte där pedagoger från skolan och 

förskolan träffas och diskuterar vilken information vill skolan ha från förskolan:  

Kan vi få en mer nyanserad bild än bara styrkorna men om det finns svårigheter, hur kan vi benämna 

dem så att vi förstår vad vi måste jobba med från dag 1 i 6 årsgruppen. Det skulle jag önska mig, jag 

vill inte ha dokument där du tolkar på ditt vis och jag tolkar på mitt vis. Vad var ursprung tanken? 

Sp 2 visste inte vem som var ansvarig för överlämningsdokumentet och hon tillägger att de 

inte är nöjda med dokumentet. - ”Vill man att det arbete man har påbörjat ska fortsätta måste 

man informera, så här har vi jobbat med det." konkreta saker" vi måste ha kännedom om det 

arbete som har lagts ner”. 

Sp 2 undrade över orsakerna till att överlämningsdokumentet skrivs så olika och hennes 

funderingar är om pedagogerna i förskolan kanske inte får någon återkoppling på det de 

skriver Hon tror att det måste angripas lite mer övergripande eftersom om 

övergångsdokumentet blir för intetsägande är det ointressant att gå på mötena. Om ett 

dokument är otydligt då blir det upp till personen, på individnivån att tolka det. 

5.3.3 Intervju Vh 1 

Har lämnat över två barn, det första för fyra år sen. Vh 1 berättar att barnen har bytt skola 

sedan första överlämnandet. Första överlämnandet var svårt då det var första barnet, skolan 

var mer fritt med raster och eget ansvar än förskolan och det var svårare. Hon upplevde att det 

kändes tryggare i förskolan då barnen var med fler vuxna. Vh 1 var mer orolig för andra 

barnet men att det gick bra, hon säger att barnen är olika. Första barnet behövde lära känna 

personalen men efter en månad gick det bra. Det fanns något papper som lämnades över, ett 

överlämningsdokument. Förskolan hade ett samtal med föräldern innan men var inte själv 

med på överlämningssamtalet då skolan var med. Hon läste igenom dokumentet innan och där 
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stod bra saker som skolan behöver veta. Det blev inte bra då det var för stor barngrupp och 

bara två personal. Han saknade tryggheten och behövde extra hjälp. Det blev mycket för 

honom och det stod i dokumentet att han behövde mindre grupper. Han bytte skola till åk 1. 

Den andra skolan blev det bättre, han ändrades mycket, Vh 1 berättar att det var stor skillnad i 

bemötandet på den nya skolan och personalen brydde sig om barnen. Och det fanns extra 

personal, fem stycken i klassrummet. Det anordnades ett möte innan den nya skolan började. 

Där visade de vilken klass han skulle gå i och vilka lärare han skulle ha. De frågade om 

honom och pratade inte om hans särskilda behov. De märkte att han behövde extra hjälp och 

vuxna runt sig, de anställde fler vuxna. Skolan själva tog första kontakt för att göra det bra för 

honom. Den gamla skolan ville inte ha samtal men pratade varje dag om vad som hade hänt 

vid hämtning och lämning i korridoren. Vh 1 ville inte prata om barnet på detta sätt men säger 

att skolans personal brydde sig inte. Pojken blev orolig över att läraren berättade för föräldern 

varje dag vid hämtning och lämning. Den nya hade SMS-kontakt så pojken inte behövde höra 

vad de pratade om. ”De bryr sig om barnen på den nya skolan och hur vi föräldrar bryr oss”. 

Vh 1 tycker att ”nycklarna” som lämnades över vid överlämnandet till den gamla skolan 

stämde överens med barnet, Allt som stod stämde det var en rättvis bild. Men Vh 1 träffade 

aldrig någon från den gamla skolan. Det fanns aldrig något uppföljningssamtal om vad som 

stod i dokumentet. Utvecklingssamtalet handlade mer om kunskap och hur han var med andra 

barn. Hans svårighet var det sociala. Skolan sa rent ut att de inte hade tid att arbeta med 

honom. Det blev inte alls som Vh1 hade tänkt sig. Hon menar att skolan kunde anställt fler 

vuxna till barnen. Den vanliga träffen fanns men man skulle fokusera mer på de barnen med 

särskilda behov både innan som efter dem hade börjat skolan. Den nya skolan hade också 

många barn men där träffades föräldrarna i fler möten för att stötta varandra. Kontakten blev 

bättre med de andra föräldrarna och personalen. Vh 1 var nära en personal, något som var 

positivt. Vh 1 säger att hon bryr sig om barnen och vill veta hur det går. Den gamla skolan 

hade en bra kontakt men det måste ändå vara en bra skola så de kan ta hand om barnen. Vh 1 

uttrycker att:   

Jag påverkar barnen när jag upplever att det inte är bra i skolan. Flickan var också försiktig men 

det gick bra och i den nya skolan blev det ännu bättre. Det stod vad som behövdes i 

överlämningsdokumentet för att hjälpa honom. Jag tror att det hade blivit bättre om jag hade 

varit med vid det muntliga mötet med skolan. 

 Överlämningsdokumentet försvann i skolan då Vh 1 inte såg detta sen. Erfarenhet är att det 

inte blev så bra. 
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5.3.4 Intervju Vh 2  

Vh 2 berättar om överlämnandet att det inte var så lätt för honom. Han tycker inte om 

förändringar. När han började i förskoleklassen hade han bra lärare men denne slutade och då 

förändrades. Det var många lärare som byttes under första året. Detta fortsatte i åk 1. Det var 

jobbigt för barnet. Vh 2 var mycket orolig när han skulle börja skolan. Vh 2 var med vid 

överlämningsmötet. Barnet berättade ofta att han inte tyckte om skolan. Han sade. ”Jag hatar 

skolan”. Vh 2 undrar varför ett litet barn skulle ha det så. Vh 2 beskriver barnet som lugn men 

social och kom in i gruppen. Han var en duktig elev men fick ta emot ”skit” från de andra 

barnen. Under en period ville han inte gå på fritids utan gick efter skoltid tillbaka till 

förskolan, där stod han utanför staketet och tittade tills pedagogerna på förskolan släppte in 

honom och lät honom leka på förskolan tillsammans med sina gamla kompisar.  

Vh 2 uttrycket att: 

Vi skrev faktiskt att han inte gillade förändringar, personalen hade jobbat mycket med honom. 

Jag berättar om min bakgrund och att det var lite stökigt i familjen och att jag fick hjälp men 

skolan tog inte hänsyn till detta.  

Idag har Vh 2 valt en annan skola till det äldsta barnet och vill ha in även det andra barnet 

som ska börja i en förskoleklass till hösten. Hon vet inte hur hon ska göra med tanke på den 

erfarenheten hon har från första barnet. Det andra barnet är orolig och Vh 2 tror att han minns 

hur det var när syskonet började skolan. Hon beskriver en skola där det händer mycket och att 

lärarna inte har det lätt. Skolan hade ett möte första terminen men det handlade mer om hur 

barnet upplever skolan. Vh 2 minns inte att de hade något möte kring 

överlämningsdokumentet. Vh 2 berättar att det var hon som var sammankallande till möten då 

det händer saker som hon inte tyckte var okej. Hon berättar om lärare som inte hade någon 

utbildning och som inte kontaktade henne då det hände saker under dagen. Hon har kommit 

till skolan flera gånger och undrat vad det är som händer. Det kändes inte som en riktig skola. 

Hon upplevde det som att eleverna inte lärde sig svenska. Hon berättar att hon var jättenöjd 

med förskolan men är rädd nu när nästa barn ska börja i förskoleklassen. Hon känner ett 

bekymmer för att barnet inte ska lära sig språket. Denna gång tänker Vh 2 gripa in tidigare för 

att få det bra för andra barnet. Vh 2 upplevde det som att skolan inte agerade när det hände 

saker. Vh 2 berättade själv för förskolläraren vad barnet hade varit med om och denne hjälpte 

honom men när hon försvann blev det jobbigt för honom. Det fanns ingen annan lärare som 

mötte upp honom efter det. Hon tror att hade fler föräldrar berättat om sina upplevelser hade 

kanske skolan kunna möta dessa barn som är oroliga. Hon menar att det är viktig att 
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föräldrarna vet vad som är rätt och fel och lär sina barn detta men att det var ett stort 

bekymmer då hon upplever att det är så många kulturkrockar och förbistringar i språket och 

hon tror att det är anledningen till att det är stökigt på skolan och att lärarna inte orka eller 

hinner med att möta upp alla barnen. Utifrån sin egen erfarenhet tror Vh 2 att om man hjälper 

familjerna med tidigare insatser hade även skolmiljön blivit bättre. 

5.3.5 Sammanfattning av intervjuer 

Ingen av specialpedagogerna har tagit del av kommunens dokument angående övergångar 

men däremot har de tagit del av sitt skolområdes handlingsplan kring överlämning från 

förskola till förskoleklassen. Sp 1 tycker att överlämningsdokumentet är bra men var rädd för 

att det inte följdes pga. av personal- och tidsbrist. Hon säger också att förskolan måste bli 

bättre på att skriva om de anpassningar och särskilt stöd som dem gör i förskolan. Sp 2 säger 

att de aldrig får höra hur dem har arbetat med de här barnen; vad som har fungerat bra eller 

inte bra. Sp 2 önskar att innehållet i överlämningsdokumentet hade fler nyanser och var mer 

informativa och inte “bara” fokusera på det positiva - den här pojken är en god lekare han 

tycker om att leka doktor. Hon menar att mötet bör vara till för att delge en bakgrund för vad 

som kommer att bli skolans utmaning för detta barn. Hon pratade om ett möte där det inte 

framkom något om barnets svårigheter men efter mötet blev det “korridorsnack” där hon 

uppfattar att det fanns svårigheter kring barnet. Sp 2 tycker att det måste vara ett dokument 

där pedagogerna inte behöver läsa mellan raderna. Hon säger att de får sitta och gissa för det 

är så litet och torftigt. Båda specialpedagogerna säger att överlämningsdokumentet är ett 

levande dokument som ska följas upp under terminens gång. Sp 1 uttrycker att 

verksamheterna är så olika. Att förskolan ser barnens process utifrån förskolans läroplan men 

att skolan tänker att de ska ta emot barnen med en gemensam start, att alla utgår från samma 

startpunkt. Sp 1 upplever att skolan vill veta allt om barnen medan hon tycker att det kanske 

räcker med ett enkelt dokument om barnet som gäller för alla barn. De barnen med särskilt 

stöd har ett annat dokument vid överlämnandet. Sp 2 säger att man behöver titta på att ha ett 

gemensamt språk vid överlämnandet. Det ska inte vara upp till mottagaren att tolka innehållet. 

Skolan vill veta mer konkret hur förskolan har arbetet med barnet. Sp 2 efterfrågar mer 

styrning på organisationsnivå vid utformandet på hur dokumentet ska skrivas i verksamheten. 

Sp 1 säger att hon vill ha ett dokument som är kommunövergripande för likvärdigheten i 

kommunen. Båda säger att de inte vet vem som är ansvarig för överlämningsdokumentet som 

pedagogerna i förskolan skriver.  
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De vårdnadshavarna som intervjuades har varit med om överlämningar till skolan. Vid dessa 

tillfällen fanns ett överlämningsdokument och båda vårdnadshavarna säger att innehållet i 

överlämningsdokumentet gav en bra bild över hur deras barn fungerade men ansåg sedan att 

detta inte följs upp i skolan. Båda upplevde att barnen var trygga i förskolan då barnen var 

med fler vuxna. När barnen började skolan blev det inte som de hade förväntat sig då skolan 

inte tog hänsyn till vad det stod i överlämningsdokumentet. Idag har två av barnen bytt skola 

medan Vh 2 säger att hon har fått plats i en annan skola än där barnet är placerat idag och 

funderar på att byta även för det barnet som ska börja skolan nu till hösten då hon känner en 

rädsla för att det inte ska bli bra för honom heller. Vh 2 upplevde att skolan inte agerade när 

det hände saker utan det var hon som tog initiativet till sammankallande av möte på skolan 

angående problematiken som var. Vh 1 säger att bemötandet på den nya skolan var bättre och 

att personalen hade mer tid till barnen. På första skolan hade de inget överlämningssamtal 

angående barnet svårigheter men i överlämningsdokumentet stod det vad han behövde men 

det togs inte någon hänsyn till detta medan den nya skolan var mer intresserad av barnet och 

inte barnets särskilda behov. Den gamla skolan erbjöd aldrig Vh 1 något uppföljningssamtal 

av överlämningsdokumentet utan Vh 1 upplevde att dokumentet försvann. 

6. Analys och tolkning av resultatet 

Handlingsplanen som skolområdet har utarbetat för övergången från förskolan till 

förskoleklass är utarbetad som ett årshjul där de initiala mötena mellan barn och pedagogerna 

från förskoleklass startar under våren innan barnet inträdande i skolans värld. Syftet med detta 

arbete är att pedagogerna ska kunna bygga upp en relation med barnen innan barnen kommer 

till förskoleklassen. Denna handlingsplan kopplar vi till anknytningsteorin där Broberg (2012) 

beskriver den process som bygger på att barnet knyter an till pedagoger i förskoleklassen 

innan övergången sker.   

Övergångsdokumentet mellan förskola och skola bygger på läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) och är utarbetat ur ett relationellt perspektiv. Vår teoretiska tolkning är att 

det relationella perspektivet är ett teoretiskt synsätt där relationer står i centrum och den 

pedagogiska relationen mellan lärare - elev och elev - elev är det centrala (Aspelin, 2013). 

Även Bronfenbrenner (Nilholm, 2017) visar med sin systemteori hur barns utveckling sker i 

relation till dess omgivning. Detta kan kopplas till övergångsdokumentet där pedagogerna 

skriver om var i utvecklingen barnet befinner sig i utifrån lek, samspel, språk, kommunikation 

och motorik.  
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Det kategoriska perspektivet beskrivs (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 

2001) som svårighet bundna till eleven, att barnet är bärande av problemet medan det 

relationella perspektivet utgår från omgivningen och som något socialt skapat. Enkätsvaren 

från pedagogerna tolkar vi ur både kategoriskt som relationellt perspektiv. Samtliga 

pedagoger har tagit del av skolområdets övergångsdokument och de anser att de har nytta av 

informationen i mötet med barnen. Pedagogerna efterfrågar och har ett intresse av barnets 

styrkor och behov men det fanns även enkätsvar som ville veta hur toalettbesöken fungerar, 

information om elever som inte fungerar, vad som inte fungerar och på outredda diagnoser. I 

Skolverkets stödmaterial (2014) nämner att det är viktigt vid överlämnandet att ge konkreta 

metoder och vetskap om hur pedagogerna kan arbeta vidare med barnen. Annars finns det en 

risk att viktig information går förlorad när barnet byter skolform. 

Skolverket (2014) belyser att specialpedagogen skulle kunna ha en roll som 

övergångssamordnare. Specialpedagogen i vår undersökning bekräftade att de var delaktiga i 

arbete med att utforma överlämningsdokumentet men plockades bort enligt henne av 

ekonomiska skäl. Specialpedagogen är idag endast involverad i överlämningen som angår de 

barn med särskilt stöd. Båda specialpedagogerna vill att det står mer kring hur förskolan har 

arbetat med extra anpassningar på gruppnivå. Specialpedagogerna ifrågasätter 

överlämningsdokumentets funktion eftersom det är öppet för tolkning av den mottagande 

parten. Parterna vill ha kvar dokumentet men säger samtidigt att det måste omarbetas så att 

det blir mer nyansrikt och informativt. Sp 1 efterlyser ett dokument där förskolan belyser mer 

ur ett relationellt perspektiv där gruppen är i fokus. Aspelin (2013) beskriver den 

interpersonella relationens betydelse för undervisning och lärande där han menar de relationer 

som uppstår mellan personer. Sp 2 frågar också efter hur arbetet på gruppnivå har utformats 

men vill även få mer information om vad som blir skolans utmaning i arbetet med det 

specifika barnet. Här utgår specialpedagogerna från sina läroplaner där skolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) ställer krav på elevernas kunskapsmål medans förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) innefattas av strävans mål.  

Ackesjö (2014, 2015) beskriver en övergång som en kritisk process där personerna som är 

inblandade lämnar det gamla trygga för att för att träda in i något nytt. Detta blev tydligt i 

intervjuerna med vårdnadshavarna då de beskrev sin oro och rädsla av att lämna den som de 

sa trygga förskolan. En av vårdnadshavarna berättade att barnet var känslig för förändringar 

och att det var dokumenterat i överlämningsdokumentet. Men hon uppfattar inte att den 

mottagande skolan mötte upp denna information. Detta bemötande påverkar henne idag då 
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hon står inför ett nytt överlämnande till samma skola. När rutiner och värderingar i de olika 

”mikrosystem” möts och inte talar samma språk uppstår problem i kommunikationen och det 

påverkar barnets utveckling (Wilder och Ylvén, 2014).  

Vh 2 berättar om sitt barn som kom tillbaka till förskolan och tittade vid staketet. Detta tolkar 

vi som att pojken inte var trygg på den nya skolan utan var i fas 2 och stod mellan två världar 

(Ackesjö, 2014, 2015; Lago, 2014). 

I svaren från vårdnadshavarna tolkar vi det som att båda efterlyste ett relationellt perspektiv 

då de säger att skolan i mötet med dem pratade om barnets svårigheter när barnet hämtades 

för dagen. Vh 1 berättade att på den nya skolan hade de ett annat bemötande och där blev det 

bättre för barnet och detta resulterade i att barnet blev lugnare och vårdnadshavaren blev 

tryggare. Hon tror att det kanske hade blivit bättre på den gamla skolan om det hade varit ett 

överlämningssamtal där även hon var med. Aspelin (2016b) anser att kunskap och omsorg hör 

ihop och det är en process. Skolans omsorgsansvar rör formandet av sociala band här och nu. 

"Omsorgsfunktionen förverkligas i undervisning när aktörer uppnår samklang i verbal och 

icke verbal kommunikation". (Aspelin, 2016b, s. 71).  

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Handlingsplanen följer en tidsplan som spänner över hela året. Lärarna upplever att de har 

nytta av överlämningsdokumentet i det initiala mötet med barnen men samtidigt efterlyser 

dem mer information kring barnets specifika egenskaper och behov; ett mer utförligt 

dokument. Sp 1 var från början med och utvecklade dokumentet och handlingsplanen men 

plockades bort och hennes roll är idag endast kopplad till barn med särskilda behov. Av 

resultatet kan vi utläsa att ingen vet vem som är ansvarig för överlämningsdokumentet. Detta 

kan vi även läsa av i svaren av intervjuerna och enkäterna då respondenterna belyser att 

överlämningsdokumentet formuleras olika och det är upp till den mottagande pedagogen att 

tolka texten. Sp 2 nämner även att de är torftigt skrivna. Båda specialpedagogerna lyfter 

överlämningsdokumentens validitet och existens eftersom de anser att det skrivs så olika i 

dem. De efterfrågar rutiner kring hur utformandet av dokumentet ska se ut. Båda 

vårdnadshavarna upplever att övergången till skolan inte blev som de hade förväntat sig. De 

ansåg att texten i överlämningsdokument stämde överens med barnet men att skolan inte tog 
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hänsyn till detta. Detta resulterade i att Vh 1 bytte skola för sina barn och att Vh 2 står inför 

ett skolbyte till hösten. Tilläggas kan att Vh 1 idag är nöjd med den nya skolan.  

Det centrala är att skapa en likartad mening i varandras verksamheter och detta kopplar vi 

ihop med årshjulet i handlingsplanen som skapar en struktur i hur samarbetet ska gå till. Ett 

organiserat samarbete är betydelsefullt för aktörerna ska förstå varandra och varandras 

verksamheter. Vikten av samarbete mellan förskola, skola och vårdnadshavare minskar 

avståndet mellan de olika aktörerna för en ökad förståelse (Hjelte, 2005; Athola et.al 2016). 

Något som resultatet visar att information bör överföras inom gemensamma möten mellan 

föräldrar, förskollärare och skola. Detta är något som kommer fram från Vh 1 i intervjuerna 

där hon framförde att hon inte var varit delaktig under överlämningssamtalet men att hon 

borde varit det. Alatalo et.al (2014) studier visar också att det är avgörande för barnets 

utveckling hur skolan bygger vidare på den information man erhåller från förskolan. Detta 

anser vi, förutsätter att informationen är informativ och inte ”torftigt” skrivet och öppen för 

tolkningar. Detta är något båda vårdnadshavarna påpekar då de båda konstaterar att 

informationen i överlämningsdokumentet inte följdes upp i skolan trots att det i 

överlämningsdokument står att det ska vara ett levande material. I Alatalo et.al (2014) studie 

framkommer det även att man hade svårt för att tolka varandras information och att det var 

pedagogerna i förskoleklassen som dikterade villkoret, något som vi delvis ser i vår studie då 

pedagogerna i förskolan skriver dokumentet utifrån förskolans läroplan (Skolverket, 2016a) 

men vi ser samtidigt att lärarna i skolan efterlyser ett dokument som passar i deras 

verksamhet. Utifrån dessa glasögon kan vi med hjälp av Alatalo (2014)  se svårigheten i att 

tolka varandras information. Både pedagogerna och specialpedagogerna efterlyser ett 

dokument som beskriver hur förskolan konkret har arbetat med barnet i verksamheten. Efter 

att tagit del av Skolverkets (2014) stödmaterial vid övergångar kan vi se att det inte är något 

hinder att överlämna sådan information då det kan underlätta övergången för barnet. Vi 

funderar på varför denna information inte ges. Kan det bero på att de berörda i förskolan inte 

har fått utbildning i detta, något även Sp 2 nämnde under intervjun. 

Vi lånar Ackesjös (2015) uttryck Den komplexa väven då vi ser utmaningar med att 

organisera en smidig övergång från förskolan till förskoleklassen för både barnet som 

föräldern. I denna övergång ska flera aktörer samspela. Här kan vi se svårigheter då det finns 

en tydlig struktur på hur dokumenten ska utformas men den kunskap har inte delgetts den 

mottagande parten då den anser att dokumentet är intetsägande. Vi tror att detta beror på att 

parterna utgångspunkter är från respektive läroplaner och det saknas kunskaper om varandras 
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verksamheter. Lagos (2014) studier visar att man i förskoleklassen förbereder barnen för 

skolan med bland annat sitta stilla, vänta på sin tur och kunna ta instruktioner. Utifrån denna 

studie drar vi slutsatsen att lärarna i förskoleklassen efterfrågar barnets förmåga att klara av 

skolans krav redan vid inträdet till förskoleklassen. Något vi uppfattar från förskolans håll, 

inte skrivs något om i överlämningsdokumentet utan detta dokument fokuserar på hur barnet 

tid har varit på förskolan. Lago (2014) skriver i sin studie att förskoleklassen blir mellanklass. 

Denna mellanklass efterfrågas redan i 5 årsgruppen av pedagogerna i förskoleklassen, då är 

vår uppfattning att barnen redan där ska klara av och vara förberedda på skolans krav.  

Vår slutsats från denna studie Passar förskolans nycklar i skolans lås. Nej inte alltid då 

förskolans nycklar är mångfasetterade medans skolans lås är mer likformigt i sin form. Vi 

tänker att det är på organisationsnivå de olika skolformerna behöver mötas och sätta riktlinjer 

för hur överlämningsdokumentet bör utformas så att pedagogerna ”talar samma språk” vid 

överlämningsmötet. Det är här specialpedagogens kompetens bör användas som 

övergångssamordnare i övergången inom och mellan skolor och skolformer. Alla inblandade i 

vår undersökning är i grunden positiva till överlämningsdokumentet och vill ha kvar det. Det 

var inte informationen i överlämningsdokumentet som påverkade barnets start i skolan utan 

hur det togs emot och följdes upp av den mottagande skolan. Hur kan de olika skolformerna 

mötas så överlämningsdokumentet innefattar de nycklar alla vill ha? 

7.3 Metoddiskussion 

Trots påminnelser vid enkätutskick fick vi endast 10 svar av 26 utskickade. Vid en högre 

svarsfrekvens hade kanske resultatet blivit annorlunda men framförallt haft en större validitet. 

Vi har dragit slutsatser från två vårdnadshavare. Även detta resultat skulle kunna ifrågasättas 

då underlaget är litet. Men våra slutsatser har vi dragit utifrån vår triangulering där vi 

sammanfogar våra olika metoder och vi kan urskilja en röd tråd i resultatet. Repstad (2012) 

anser att en triangulering ger ett säkrare underlag för tolkning.  

Under intervjuernas gång blev det tydligt för oss att det fanns två olika dokument vid 

överlämningarna. Dels från förskolan som förskolans pedagoger har skrivit och ett där 

specialpedagogen har varit inkopplat på barnet. Här använder specialpedagogerna sig av ett 

dokument som de har utarbetat efter Skolverket (2014) stödmaterial. Detta dokument används 

muntligt i samband med överlämningssamtalet med den mottagande skolan där även 

vårdnadshavaren och förskolans pedagoger deltar. Hade detta dokument varit synligt från 
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början för oss hade vi tagit med det i textanalys. Vi tror även att dokumentet hade påverkat 

utformningen av våra frågor i vår studie.  

7.4 Specialpedagogiska implikationer 

Utifrån vår studie ställer vi oss bakom Skolverkets (2014) skrift angående övergångar mellan 

förskolan och förskoleklass där de olika skolformerna med fördel använder sig av 

specialpedagogen som övergångssamordnare. Här menar vi att med den kunskap som 

specialpedagogen erhållit under sin utbildning om att arbeta på både organisations-, grupp 

som individnivå besitter hen förmågor till att bland annat leda ett övergångsarbete där olika 

aktörer medverkar.  

7.5 Framtida forskning 

Utifrån resultatet av vår studie funderar vi på hur man kan hitta riktlinjer och arbetssätt som 

gör att det blir en mer likvärdig övergång från förskolan till förskoleklassen utifrån 

föräldraperspektivet. Arbetet kring barnet som dokumenterades i förskolan behöver följas upp 

i skolan i samverkan med vårdnadshavaren. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Förfrågan via mejl till rektorer 

Hej xxxx! 

Vi är två studenter; Annica Nissenlöf och Annika Olsson, som under vårterminen kommer 

slutföra vår utbildning till specialpedagoger på Högskolan Kristianstad med att skriva en 

magisteruppsats. Vår uppsats handla om övergångar från förskolan till förskoleklassen och då 

fokus på föräldrarnas förväntningar och upplevelser. Rubriken vi har satt på uppsatsen är; 

Passar förskolans nycklar i skolans lås - Talar vi samma språk. 

Vår önskan är om du som rektor ville medverka i vår undersökning genom att fylla i vår enkät 

samt i egenskap av rektor för xxxxx skola ge oss tillåtelse att kontakta dina pedagoger som 

arbetar med de yngre barnen. Vår tanke är att Mejla ut en enkät som besvaras via Google 

formulär. Vi uppskattar att den tar max tio minuter att fylla i. Deras medverkan kommer att 

vara anonym och uppgifter kommer bara att användas i arbetet. 

Det vi tänker är att du förmedlar förnamn och efternamn på de som arbetar i F-2. Därefter 

kommer vi att ta kontakt med er/dem via mejl där vi ger vidare information kring 

undersökningen. 

Tack på förhand 

Annika Olsson & Annica Nissenlöf 

  



 

  

Bilaga 2: Missivbrev till lärare 

Hej! 

Vi är två studenter; Annica Nissenlöf och Annika Olsson, som under vårterminen kommer 

slutföra vår utbildning till specialpedagoger på Högskolan Kristianstad med att skriva ett 

examensarbete. Vår uppsats handlar om övergångar från förskolan till förskoleklassen.  

Vi hoppas att Ni som lärare i F-2 skulle vilja medverka med Er erfarenhet kring mottagandet 

av den information som förskolan överlämnar till Er genom att svara på några frågor i denna 

enkät? Er medverkan kommer att vara anonym och uppgifter kommer bara att användas i 

examensarbetet.  

Genom att svara på enkäten bekräftar det att Ni tagit del av informationen om 

Forskningsetiska regler som finns här nedan. 

Tack för att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss. 

Annica och Annika 

Forskningsetiska principer 

Nedan kommer Ni ta del av informationen om Forskningsetiska regler. 

Informationskravet 

Vi, Annica Nissenlöf & Annika Olsson, skriver examensarbete kring överlämnandet från 

förskolan till skolan och kommer genomföra undersökningen genom enkäter till lärare. 

Samtyckeskravet 

Deltagandet i denna enkät är helt frivilligt. 

Konfidentialitetskravet 

Materialet kommer bara att användas i examensarbetet och till examinationstillfället i maj 

2018 för att därefter förstöras. Vi kommer inte att namnge några personer i uppsatsen utan 

respondenterna kommer att benämnas med nummer. Deltagaren kan avbryta enkäten när och 

om han/hon vill. 

Nyttjandekravet 

Materialet kommer endast att användas till uppsatsen och till examinationstillfället i maj 2018 

för att därefter förstöras. 



 

  

 

Bilaga 3: Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi är två studenter; Annica Nissenlöf och Annika Olsson, som under vårterminen kommer 

slutföra vår utbildning till specialpedagoger på Högskolan Kristianstad med att skriva ett 

examensarbete. Vår uppsats handlar om övergångar från förskolan till förskoleklassen och då 

fokus på vårdnadshavarnas förväntningar och upplevelser.  

Vår önskan är om Ni som vårdnadshavare till barn i skolan skulle vilja medverka med Er 

erfarenhet kring överlämnandet av den information som förskolan överlämnar till skolan 

genom att svara på några frågor i en intervju?  

Er medverkan kommer att vara anonym och uppgifter kommer bara att användas i 

examensarbetet.  

 Tack för att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss. 

Annica och Annika 

 

Forskningsetiska principer 

Nedan kommer Ni att få skriva under att Ni har tagit del av informationen om 

Forskningsetiska regler. 

Informationskravet 

Vi, Annica Nissenlöf & Annica Olsson, skriver ett examensarbete kring överlämnandet från 

förskolan till skolan och kommer genomföra undersökningen genom intervju med 

vårdnadshavare. 

Samtyckeskravet 

Deltagandet i denna enkät/intervju är helt frivilligt. 

 

 



 

  

Konfidentialitetskravet 

Materialet kommer bara att användas till uppsatsen och till examinationstillfället i maj 2018 

för att därefter förstöras. Vi kommer inte att namnge några personer i uppsatsen utan 

respondenterna kommer att benämnas med nummer. Deltagaren kan avbryta intervjun när och 

om han/hon vill. 

Nyttjandekravet 

Materialet kommer endast att användas till uppsatsen och till examinationstillfället i maj 2018 

för att därefter förstöras. 

 

Jag har tagit del av informationen.  

 

Datum:  Namnteckning: 

______________   _____________________________________________ 

 

  



 

  

Bilaga 4: Missivbrev till specialpedagoger 

Hej! 

Vi är två studenter; Annica Nissenlöf och Annika Olsson, som under vårterminen kommer 

slutföra vår utbildning till specialpedagoger på Högskolan Kristianstad med att skriva ett 

examensarbete. Vår uppsats handlar om övergångar från förskolan till förskoleklassen.  

Vi hoppas att Ni som specialpedagog i xxxx skulle vilja medverka med Er erfarenhet kring 

mottagandet av den information som förskolan överlämnar till Er genom att svara på några 

frågor i en intervju?  

Er medverkan kommer att vara anonym och uppgifter kommer bara att användas i 

examensarbetet.  

 

Tack för att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss. 

Annica och Annika 

 

Forskningsetiska principer 

Nedan kan Ni ta del av informationen om Forskningsetiska regler. 

Informationskravet 

Vi, Annica Nissenlöf & Annika Olsson, skriver examensarbete kring överlämnandet från 

förskolan till skolan och kommer genomföra undersökningen genom enkäter till lärare. 

Samtyckeskravet 

Deltagandet i denna enkät är helt frivilligt. 

Konfidentialitetskravet 

Materialet kommer bara att användas i examensarbetet och till examinationstillfället i maj 

2018 för att därefter förstöras. Vi kommer inte att namnge några personer i uppsatsen utan 

respondenterna kommer att benämnas med nummer. Deltagaren kan avbryta enkäten när och 

om han/hon vill. 



 

  

Nyttjandekravet 

Materialet kommer endast att användas till uppsatsen och till examinationstillfället i maj 2018 

för att därefter förstöras. 

 

Jag har tagit del av informationen.  

 

Datum:  Namnteckning: 

______________   _____________________________________________ 

 

  



 

  

Bilaga 5: Enkät till lärare 

Övergångar från förskola till skola 

Vilken profession har du? 

Rektor 

Lärare 

Annan 

1. Har du tagit del av kommunens dokument angående övergångar från förskola till skola? 

Ja 

Nej 

2. Har du tagit del av din skolas dokument angående övergångar från förskola till skola? 

Ja 

Nej 

3. Får du ta del av förskolans överlämningsdokument? 

Ja 

Nej 

Om ja på vilket sätt tar du del av överlämningsdokumentet? 

Ditt svar 

4. Hur insatt är du i rutinerna kring övergångsdokumentet? 

inte alls 1 2 3 4 5 mycket 

5. Vilken nytta har överlämningsdokumentet i ditt möte med barnet? 

ingen alls 1 2 3 4 5 mycket 

 



 

  

6. Upplever du att du får den tid som behövs till att ta del av informationen i 

överlämningsdokumentet? 

Ja 

Nej 

Beskriv gärna din upplevelse. 

Ditt svar 

8. Anser du att informationen i överlämningsdokumentet är ett stöd för dig i mötet med 

barnet? 

Ja 

Nej 

På vilket sätt 

Ditt svar 

9. Vad anser du vara bra med överlämningsdokumentet? 

Ditt svar 

10. Vilken information saknar du i överlämningsdokumentet? 

Ditt svar 

 

  



 

  

Bilaga 6: Intervjuguide specialpedagog 

Intervjuguide  

Frågor till specialpedagogen 

 

Hur länge har du arbetat i detta område? 

 

1. Har du tagit del av kommunens dokument angående övergångar från förskola till skola? 

2. Har du tagit del av din skolas dokument angående övergångar från förskola till skola? 

3. Får du ta del av förskolans överlämningsdokument? 

Om ja på vilket sätt tar du del av överlämningsdokumentet? 

4. Hur insatt är du i rutinerna kring övergångsdokumentet? 

5. Vilken nytta har överlämningsdokumentet i ditt möte med barnet? 

6. Upplever du att du får den tid som behövs till att ta del av informationen i 

överlämningsdokumentet? 

Beskriv gärna din upplevelse. 

7. Anser du att informationen i överlämningsdokumentet är ett stöd för dig i mötet med 

barnet? 

På vilket sätt 

8. Vad anser du vara bra med överlämningsdokumentet? 

9. Vilken information saknar du i överlämningsdokumentet? 

10. Vilken roll har du vid övergången förskola - förskoleklass 

 

  



 

  

Bilaga 7: Intervjuguide Vårdnadshavare 

 

Intervjuguide vårdnadshavare 

 

Hur många överlämnade har du varit med om? 

 

Kan du beskriva den/dem? 

 

Vad var bra? 

 

Vad blev mindre bra? 

 

Tycker du att det som stod i överlämningsdokumentet beskrev ditt barn på ett rättvist sätt? 

 

På vilket sätt mötte skolan upp informationen i överlämningsdokumentet?  

 

Vad kunde gjorts annorlunda? 

 

Vad tycker du saknade i överlämningsdokumentet som hade varit till hjälp för en bra start i 

skolan? 


