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Abstract 

Syftet med studien är att studera vilka uppfattningar som pedagoger i 
förskola och pedagoger i förskoleklass har kring överlämning av 
information. Undersökningen fokuserar på hur pedagogerna uppfattar att 
de arbetar med detta och hur de ser på kommunikationen mellan 
varandra. Även vilken information som de anser är relevant att ge vidare 
och varför information ska ges vidare där både fördelar och nackdelar tas 
upp. Sju kvalitativa intervjuer genomfördes i Västernorrlands län, i två 
olika kommuner. Fyra av intervjuerna skedde med förskolepedagoger och 
tre med förskoleklasspedagoger. Det som framkom i studiens resultat var 
att åsikterna och uppfattningarna kring hur, vilken och varför information 
ska sändas över skilde sig åt mellan pedagogerna. Pedagogerna hade 
delade uppfattningar kring t.ex. när informationen ska sändas över och 
om det ska ske skriftligt, muntligt eller båda delarna och vilken 
information som är relevant att ge vidare. Om det var positivt eller 
negativt att ge vidare/ta emot information skilde sig åt mellan 
informanterna, då några endast såg det som positivt och andra såg 
negativa aspekter med detta. Flertalet av de intervjuade ansåg även att 
samarbetet mellan dessa två yrkesgrupper måste förbättras för att skapa 
en så smidig övergång för barnen som möjligt.  
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 Inledning 
Jag har ett stort intresse för hur man skapar kontinuitet och en ”röd tråd” 
för elever genom hela utbildningen från förskola till gymnasium. Detta är 
även ett aktuellt ämne och skolverket tog upp det i nationella 
kvalitetsgranskningar 2000, Helheten i utbildningen, där de konstaterar att 
progression och kontinuitet är viktigt för att skapa ett sammanhållet 
utbildningssystem från förskolan till gymnasium. En annan del som 
intresserar mig är hur man samtalar omkring barn och vad som 
kommuniceras mellan olika verksamheter vid t.ex. övergångar. Under 
min verksamhetsförlagda utbildning på förskolor och i förskoleklass så har 
jag uppfattat att samverkan vid övergång mellan dessa två verksamheter 
är ett känsligt och omdiskuterat område. Det verkar finnas delade 
uppfattningar mellan pedagoger om det är till fördel eller nackdel för 
barnet att ge vidare information, vad som är relevant information och när 
och hur man ska ge informationen. Därför föll mitt intresse på att studera 
samverkan vid övergång mellan pedagoger i förskola och pedagoger i 
förskoleklass. Detta område intresserar mig väldigt mycket då jag både vill 
vara verksam i förskola, förskoleklass och grundskola. Jag anser att det är 
viktigt att få en större insikt och kunskap kring detta ämne eftersom det är 
en stor och viktig del i mitt framtida yrke. Inom detta område ska jag 
fokusera på överlämnande av information. Jag vill se vad pedagogerna har 
för åsikter/uppfattningar om konstruerandet av kunskaper om enskilda 
barn och hur detta kommuniceras mellan förskolans personal och 
förskoleklassens personal. Problemformuleringen i min studie kan 
sammanfattas i frågan: hur konstrueras och kommuniceras uppfattningar 
om enskilda elever i pedagogiska sammanhang?   
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I januari 1998 blev förskoleklassen en egen skolform. Även fast detta snart 
skedde för tolv år sedan så finner jag genom litteraturstudier lite forskning 
som har huvudinriktningen på samverkan mellan förskola och 
förskoleklass och då speciellt lite som kretsar kring hur pedagogerna ser 
på barninformation och kommunikationen kring enskilda elever/barn. 
Diskussioner och även forskning om det är positivt eller negativt att ge 
vidare information mellan dessa verksamheter är sällsynt. I myndigheten 
för skolutvecklings skriver i sin slutrapport rapportering av 
regeringsuppdrag integration förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 
(2004) att integrationen mellan förskola och skola har svårt att konkurrera 
med de andra uppdragen som förskola och skola har. Därför anser jag att 
detta ämne är väldigt intressant att studera för att få svar på min fråga. 
Denna studie undersöker om detta är ett område som prioriteras genom 
t.ex. rutiner. Enligt tidigare nämnd slutrapport så har årskurs ett och 
förskoleklass integrerats med varandra genom införandet av 
förskoleklassen 1998. Istället har ett nytt problemområde uppstått mellan 
förskola och förskoleklass.  
 
Begreppsdefinitioner 
Förskola: Pedagogisk verksamhet för barn i ålder 1-5 år; den ska erbjuda 
omsorg och främja barns utveckling och lärande samtidigt som den ska 
vara organiserad så att föräldrarna kan förvärvsarbeta eller studera. 
(Nationalencyklopedin) 
 
Förskoleklass: En frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. 
Kommunerna är sedan 1998 skyldig att erbjuda plats i förskoleklass från 
och med höstterminen det år barnet fyller sex år till dess barnet börjar 
första klass. (Nationalencyklopedin) 
 
Samverkan: Betyder gemensamma handlingar och förhållningssätt att 
uppnå ett visst mål. I denna studie är det samverkan mellan pedagoger i 
förskolan och förskoleklass vid överlämning av information som beskrivs. 
(Nationalencyklopedin) 
 
Överlämna Betyder att lämna över ansvaret till någon. I denna studie 
används ordet överlämna till att beskriva överlämnandet av information 
från förskola till förskoleklass. (Svenska Akademins ordlista) 
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  Bakgrund  
Det formella utbildningssystemet från barnomsorg till högskola kan ses 
som en sammanhängande helhet som skapar grunden till ett livslångt 
lärande (Skolverket, 2003; Kärrby & Lundström, 2004). Genom detta har 
betraktandet av förskolan förändras, från en verksamhet för sig själv till 
att bli en del av det övriga utbildningssystemet. Därmed ökar kraven på 
att skolornas personal överför information mellan de olika skolformerna. 
Det gäller att skapa en ”röd tråd” utan omotiverade avbrott som stör 
elevens/barnets lärande (Skolverket, 2000).  
 
Att den ”röda tråden” är viktig visar sig genom läroplanerna som bygger 
på och länkar i varandra och genomsyras av samma syn på kunskap och 
lärande. Läroplanerna lyfter fram att det är viktigt med kontakt mellan 
verksamheterna för elevens möjlighet till framgång. I både förskolans 
läroplan, Lpfö 98, och grundskolans läroplan, Lpo 94, står det skrivet att 
samarbete mellan förskolan och skolan ska ske för att stödja och berika 
barnets utveckling och lärande.  När införandet av förskoleklassen skedde 
omarbetades läroplanen, Lpo94, för att även inkludera förskoleklassen och 
fritidshemmet. Detta gör att förskolan och förskoleklassen nu går under 
två olika läroplaner. I Lpfö 98 står det att vid övergången från förskola till 
annan verksamhet så har förskolan till uppgift att avrunda och avsluta 
förskoleperioden. Detta så att barnen får känna en kontinuitet. Det är 
viktigt och värdefullt att det sker en samverkan mellan personalen i de två 
verksamheterna för att skapa bättre förutsättningar för barnen vid 
övergången till förskoleklass. 
Personalen ska få möjlighet att utveckla ett arbetssätt tillsammans och 
detta kan ske genom t.ex. konferensdagar och studiedagar där det 
finns möjlighet till diskussion. Att ha utarbetat rutiner och ett 
samarbete kring överlämning är en fördel, främst när det gäller barn 
med speciella behov. (Wikare, Berge & Watsi, 2002)   
 
Samverkan är ett område som måste utvecklas och göras starkare 
inom och mellan verksamhets- och skolformer både bland ledning 
och personal för att nå en helhet. För att detta ska kunna ske krävs 
det rutiner och strategier för övergångar och skolbyten. Dessa måste 
även utvecklas och dokumenteras för att skapa bättre 
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övergångar mellan verksamheterna.  (Skolverket, 2000) 
Övergången från förskola till förskoleklass innebär ofta en stor förändring 
för barnen, med en ny miljö, nya pedagoger och klasskamrater. 
Samverkan mellan de två verksamheterna är ett sätt att göra övergången 
från förskola till förskoleklass så smidig som möjligt för att ge barnen en 
kontinuitet. Det som ska eftersträvas med samverkan mellan förskola och 
skola är att barnen ska få se en ”röd tråd” när de går över till den nya 
verksamheten. Övergången ska inte upplevas som en alltför stor 
förändring eller skillnad mot det som var tidigare utan det är viktigt att 
skapa ett fortlöpande sammanhang i barns lärande. (Gannerud & 
Rönnerman, 2006; Kärrby, 2000) Det är synnerligen viktigt att 
kommunikationen mellan pedagoger i förskolan och pedagoger i 
förskoleklassen fungerar bra. Personalen i förskolan och förskoleklassen 
har en gemensam utbildning som förskolelärare och det gör att de har 
samma synsätt på barns behov och utveckling. Detta skiljer sig mot andra 
övergångar i skolsystemet, där olika yrkesbakgrunder både kan vara 
stödjande men även hindrande. (Skolverket, 2000)  
 
Förskoleklassen som nu är en del av grundskolan har kommit in i skolans 
lokaler och tagit till sig skolans arbetssätt. Det finns en hel del skillnader 
mellan förskola och skola, både arbetssätt och de två institutionernas plats 
i samhället. Förskolan och skolan har som institutioner skilda historiska 
och kulturella traditioner som har format deras funktion i samhället och 
som än idag påverkar verksamheten. (Kärrby & Lundström, 2004) Arbetet 
med att integrera förskoleklassen med den övriga skolan har gjort att 
förskolan och samarbetet mellan dem och förskoleklassen har kommit i 
skymundan. Förskolan som det första steget i utbildningssystemet har 
kommit vid sidan om. Ett nytt ”dike” har uppstått mellan förskolan och 
förskoleklassen genom att glappet som förr fanns mellan sexåringar och 
sjuåringar nu har flyttats 
till att vara mellan femåringar och sexåringar. För att motverka detta 
problem kan samverkan och samarbete mellan de två institutionerna 
vara en lösning. (Skolverket, 2003; Skolverket, 2001)

 
 
 
Kommunikation 



Från förskola till förskoleklass 
Kommunikation vid övergång 
Johanna Henriksson  

2009-10-19 

 

9 
 
 

 Denna studie riktar sin fokus mot kommunikation mellan personal i 
förskola och förskoleklass i samband med överlämning av 
barninformation. För att kunna studera kommunikationen kring 
kunskaper om barn mellan dessa två grupper beskriver studien här nedan 
hur kommunikation kan definieras och förklaras.  
 
Det finns två grundläggande synsätt på kommunikation. Det första 
synsättet är att se på kommunikation som överföring av meddelanden och 
det andra synsättet utgår från semiotik, språkliga symboler, som studerar 
budskapets och textens element och dess betydelse. Begreppet 
kommunikation i relation med information kan definieras som: social 
samverkan med hjälp av meddelanden. Kommunikation kan beskrivas 
som en process för att göra det möjligt för människor att ha kontakt med 
varandra. Det finns två traditioner där den första ser på kommunikation 
som förmedling av signaler i form av budskap, attityder och känslor 
mellan sändaren och mottagaren så att kontakten blir linjär. 
Kommunikation enligt denna linjära modell utgörs av en 
förmedlingsprocess mellan sändare och mottagare. Avsändaren eller 
källan är den som bestämmer vilket meddelande som ska sändas. 
Avsändaren sänder ett budskap till mottagaren som i sin tur inte kan 
påverka meddelandet utan budskapet bestäms endast av avsändaren.  Den 
andra traditionen beskrivs som en gemensam aktivitet mellan dem som 
ingår i den. Kommunikationen mellan parterna sker genom en interaktion 
och blir då cirkulär eller spiralformad. Modellerna i denna tradition har en 
sorts kommunikation där meningen skapas genom samtalet. Strävan är att 
kontakten ska uppstå i ett socialt samspel och att kontakten blir cirkulär 
eller spiralformad. Genom detta ska man nå så djupt som möjligt i 
kommunikationen. I denna studie kommer tyngdpunkten att ligga på vad 
pedagogerna anser är viktig information/kunskap om det enskilda barnet 
att sända vidare eller att ta emot samt hur denna 
förmedling/kommunikation går till. 
Förmedlingen av denna information kan ta sig uttrycket i en linjär- eller 
en cirkulär/spiralformad kommunikationsprocess. Informationen står för 
innehållet i kommunikationsprocessen. (Larsson, 2008; Fiske, 1990) 
 
 
 
 
Innehåll i kommunikationen   
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Kommunikationen handlar inte bara om hur den ser ut (inte bara om 
processen) utan även vad som är innehållet i kommunikationen. Som jag 
nämnde ovan så är ett av studiens syfte att ta reda på vad pedagogerna i 
förskolan och förskoleklassen kommunicerar om vid överlämningen. 
Därför är det av intresse ta med teorier kring vad kommunikationen kan 
handla om.  
 
Larsson (2008) beskriver fyra typer av innehåll i kommunikationer i 
organisationer. 

- Arbetskommunikation: är den information som medarbetarna be-
höver för att sköta sina arbetsuppgifter 

- Nyhets och lägeskommunikation: information om det aktuella lä-
get, vad som ska hända och vad som har hänt i organisationen 

- Styrkommunikation: Information om hur organisationen styrs.  
- Värderings och kulturkommunikation: organisationens attityder, 

etik, medarbetarsyn och även hur organisationen inställer sig till 
samhällsansvar och miljöfrågor. 

Indelning i typer av kommunikation visar på att innehållet i 
kommunikationen skiftar beroende på vad som är avsikten med 
kommunikationen. Syftet med den kommunikation som jag studerar i 
denna studie gäller främst information kring barnet och hur de i den 
tidigare verksamheten arbetat med barnet. Den kommunikation som 
beskrivs i denna studie faller främst in under arbetskommunikation men 
även en del av de andra typerna som beskrivs kan finnas med. (Larsson, 
2008) 
 
Vanligaste sättet att resonera kring barn, i elevvårdssamtal, är att det är 
den enskilda individen och hans eller hennes egenskaper som 
kommenteras och problematiseras. Att det då är barnet som är problemet 
och att det är barnet som inte uppfyller förväntningarna. Det finns få 
beskrivningar som handlar om de omständigheter/den situation barnen 
befinner sig i och hur undervisningen ser ut och bedrivs och hur denna 
påverkar eller kommer att påverka barnet. I elevhälsoteamets samtal är de 
flesta beskrivningarna i kategorier av negativ karaktär.  
Det kan vara sådant som handlar om saker barnen inte klarar av, barnets 
negativa personlighetsdrag eller oacceptabla beteenden. Förväntningar 
och arbetssätt skiljer sig åt på olika skolor eller förskolor och därför kan en 
sak som uppfattas som ett problem på det ena stället
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inte uppfattas som ett problem på den andra skolan/förskolan.  Det finns 
en effekt som kallas loopingeffekten och den går ut på att ”När ett sätt att 
kategorisera får fäste i en verksamhet så kommer man att hitta människor 
som dessa kategoriseringar passar in på”.  (Hjörne och Säljö, 2008, s.96)  
 
Konstruktion av kommunikationen  
När man ska beskriva barn så måste informationen skapas genom t.ex. 
tidigare dokumentation, observation eller tidigare erfarenheter av barnet. 
Här tas därför några olika synsätt på konstruerande av kunskap om 
enskilda individer upp. Det är viktigt med informationsutbyte mellan 
förskola, skola och i andra verksamheter där man arbetar med barn. För 
att informationen ska vara tillförlitlig så måste pedagogerna grunda sina 
uttalanden utifrån observationer. Individdokumentation har ett flertal 
olika funktioner såsom att det ska vara ett professionellt arbetsredskap där 
man kan kartlägga och följa upp individens problem. Den har även 
funktionen av att vara ett sätt för institutionen att minnas den enskilda 
individen, så att nytillkomna kan sättas in i ärendet. (Börjesson och 
Palmblad, 2003) 
 
I kommunikation kring en händelse, ett objekt eller en individ så 
argumenterar människor för det perspektiv och den ståndpunkten som 
han eller hon anser är rimlig. En person kan aldrig fullständigt beskriva en 
händelse eller en annan människa. Medvetet eller omedvetet väljer 
personen alltid det han eller hon anser vara det mest relevanta för den 
situation han eller hon befinner sig i. Denna kommunikation, eller 
återgivning, blir på detta sätt selektiv, utifrån den berättades perspektiv 
och det sker då även generaliseringar. ”Mänsklig kommunikation bygger 
således på att vi tar perspektiv och att vi är selektiva” (Hjörne och Säljö, 
2008, s.65.) Inom institutionen skola måste man utföra kommunikativa 
handlingar såsom skriva, samtala och dokumentera 
för att lösa problem som uppkommer. (Hjörne och Säljö, 2008) 
Verkligheten som beskrivs kring individer är ett resultat av sociala 
interaktioner. Alltså att verkligheten inte bara finns där och ska bli 
upptäckt utan att den skapas i samspel i t.ex. möten och i praktiken. 
”Tingen och företeelserna får sin betydelse först genom orden, och först 
sedan dessa ord arrangerats till ett meningsfullt sammanhang” (Börjesson 
& Palmblad, 2003, s.125)  
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I vår tid talas det mycket om att det är viktigt med samverkan, speciellt 
kring barn med problem. Denna samverkan kan t.ex. handla om att 
information ska vidarebefordras och/eller samverkan i en vidare mening 
såsom att förändra organisationen så att flera personalkategorier kan 
samverka eller arbeta över gränserna. Problem som kan uppstå med 
samverkan definieras oftast som interna, som t.ex. sekretessproblem. 
Samma sekretess borde gälla för personal i olika verksamheter för att man 
ska kunna diskutera barnet öppet när det finns eller uppstår problem. 
Detta för att skapa en samverkan som inte hindras pga. sekretesskäl. 
Under hela nittonhundratalet har informationsutbyte skett, både mellan 
förskola och skola, skola och fritidshem och mellan olika pedagoger på 
skolan, då det funnits problem hos enskilda barn. Gränsen som har eller 
har funnits mellan skola och förskola beträffande sekretess kan personalen 
gå runt om det finns en diagnos t.ex. ADHD eller genom 
samverkansteam. Sekretessbestämmelserna kan då inte förhindra att 
information och åtgärdshanteringar sprids mellan verksamhetsgränser. 
(Börjesson och Palmblad, 2003)  
 
Inom institutioner sker kategoriseringar och klassificeringar för att kunna 
beskriva elever/barn.  Den uppsättning kategorier som finns i en 
institution såsom en skola finns så att de människor som arbetar där ska 
kunna hantera omvärlden och lösa sina uppgifter. Elever beskrivs i t.ex. 
elevvårdssamtal i kategorier med termer såsom svaga, omogna, 
understimulerade m.m. Kategoriseringarna görs för att beskriva och 
förklara elever/barn som personalen under mötena samtalar om och för 
att personalen ska kunna förstå vilken problematik som finns. Det är de 
enskilda eleverna/barnens egenskaper som beskrivs. Kategoriseringarna 
behöver inte betyda samma sak i alla sammanhang, de får betydelse i sitt 
sammanhang och i en del av en framställning. Kategoriseringar och 
klassificeringar är nödvändiga i skolan för att kunna benämna och 
analysera skolsvårigheter i försök att lösa de problem som finns. 
Kategoriseringarna har funktionen att de kan matcha resurser och 
åtgärder till problemet. (Hjörne och Säljö, 2008) 
 
Barnobservationer krävs för att kunna sammanställa information om 
enskilda barn. Vilka observationer och hur man gör dessa kan variera men 
när avvikande barn ska granskas och beskrivas så utgår och bygger det 
ofta på skolans normer och ideal. Begreppet normalitet är något som då 
blir betydelsefullt i detta sammanhang då det ”i konstruktionen av 
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det ideala barnet finns ett evigt tema som handlar om att se hur väl 
individen balanserar på en linje mellan för mycket och för litet” (Börjesson 
och Palmblad, 2003, s.30) Begreppet normal kan förklaras att vara ett 
tillstånd som är vanligt, regelmässigt, typiskt eller konventionellt. Det kan 
även betyda att något är önskvärt, eftersträvansvärt eller idealt. 
Institutioner såsom förskola och skola blir beroende av 
normalitetstänkandet, som pedagogerna medvetet eller omedvetet utgår 
ifrån vid beskrivningar av barn. (Börjesson & Palmblad, 2003) 
 
Kategoriseringen som sker av barn i förskolan och skolan har 
konsekvenser för både samhället, skolan och individen. Konsekvenser som 
påverkar skolan är t.ex. hur undervisningen organiseras. För individen får 
den konsekvenser för formandet av identiteten som ska ske och sker hos 
barnet. Om ett barn blir kategoriserat i förskolan eller skolan såsom 
exempelvis sur och grinig och/eller andra kategoriseringar så uppfattas 
och bemöts barnet på detta sätt av personalen. Identiteten blir på detta sätt 
stämplad av den kategori som barnet placeras inom. Den identitet som ges 
en person, genom kategoriseringen, bidrar också till att forma hennes eller 
hans egna uppfattningar om sig själv och vad han eller hon klarar av. 
(Hjörne & Säljö, 2008) Även de vetenskapliga beteckningarna som 
används för att beskriva exempelvis ett barns problem, såsom ADHD, har 
betydelse för hur barnet uppfattar sig själv. Att det sker en fokusering vid 
dokumentation av diagnoser kan ge konsekvenser för 
identitetsutvecklingen hos individen. ”Diagnosen kan bli det raster 
varigenom den egna personen tolkas och förstår” (Börjesson & Palmblad, 
2003, s.45). Utlåtandet kan bli någonting att relatera till för individen om 
den saknar annat att förhålla sig till. (Börjesson & Palmblad, 2003) 
 
Överlämningsrutiner 
Efter konstruerandet av information, om enskilda barn, har skett så ska 
informationen ges vidare till den mottagande verksamheten. Detta kan 
ske på olika sätt och nedan beskrivs tidigare forskning kring 
överlämningsrutiner.  
 
Behovet av fungerande överlämningsrutiner är störst när det handlar om 
yngre barn och barn i behov av särskilt stöd. Överlämnandet av 
information vid övergångar fungerar generellt bäst då det finns få
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avlämnande enheter. Det är främst på större orter som överlämnandet 
kan vara ett problem. (Skolverket, 2000) Det problem som då kan uppstå 
är att personalen i förskoleklass är tvungen att skapa och upprätthålla 
relationer med personal på ett flertal överlämnande förskolor. Förskolorna 
i sin tur måste även skapa och behålla kontakten med ett flertal 
förskoleklasser och dess personal. För att skapa bra och smidiga 
övergångar så måste kontakterna tas och sedan bevaras. Denna mängd av 
relationer gör det ibland svårt att upprätthålla en bra kontakt och ett gott 
samarbete vid övergångarna. Övergångarna är ett känsligt skede i barnens 
liv och det är viktigt att relationerna mellan verksamheterna fungerar för 
att barnen ska känna en kontinuitet och en fortsatt utveckling utifrån där 
de befinner sig. (Hjelte, 2005) 
 
 Hjelte (2005) kom i sin studie fram till att kommunikationen från 
förskolans personal till förskoleklassens personal främst handlade om att 
förmedla sina erfarenheter kring barnet och att detta skedde både 
muntligt och skriftligt. Den muntliga kommunikationen kunde ske på 
olika sätt såsom att använda sig av en överlämnandekonferens. Den 
skriftliga kommunikationen framträdde enligt undersökning främst 
genom loggböcker.  Kommunikationen handlade om att få en ökad 
förståelse för barns agerande och få en förståelse för att barnet kan bete sig 
på olika sätt i olika kontexter. Det framkom i hans undersökning att en av 
rektorerna ansåg att överlämnandekonferensen var viktig för att 
förskoleklasspersonalen skulle få veta hur pedagogerna i förskolan arbetat 
med barnet. I Hjeltes undersökning noterades det även att 
förskolepersonalen ansåg att det var viktigt att utveckla och förbättra 
informationsöverföringen detta eftersom de var oroliga för vissa barn.  
 
Myndigheten för skolutvecklings slutrapport (2004) kom fram till att för 
att barnets kunskaper som de har tillgodogjort sig under förskoletiden inte 
skall gå förlorade i samband med övergången så krävs det möten och 
pedagogiska diskussioner mellan pedagoger från olika verksamheter. 
Detta är viktigt så att pedagogen kan möta barnet där han eller hon 
befinner sig och på det sättet ta tillvara det barnet lärt sig i förskolan. Om 
detta inte sker finns det stor risk att barnets lust att lära och 
självförtroende går förlorat.  
 
Gannerud och Rönnerman (2006) beskriver en plan på hur samarbetet kan 
se ut mellan förskola och förskoleklass vid övergången. Denna 
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beskrivs på följande sätt; Förskolans personal träffar förskoleklassen 
personal för att diskutera gruppindelningar och att kortfattat presentera 
de barn som ska gå över. Förskoleklassens personal kommer sedan på 
besök till förskolan för att träffa de barn som ska gå över. Därefter sker ett 
besök med pedagoger från förskolan och barnen som ska gå över till 
förskoleklass. Förskoleklassen får information från förskolan och efter 
cirka två månader så sker en uppföljning. Personalen i förskoleklassen 
träffar även barnens föräldrar för ett inskolningssamtal och har ett 
föräldramöte. Resonemanget ovan visar på att det är viktigt att skapa en 
relation till föräldrarna och även mellan varandra som pedagoger i de två 
verksamheterna. (Gannerud & Rönnerman, 2006) 
 
Kommunikation och relation 
Kommunikation kan inte ske utan någon relation och en relation är svår 
att skapa och bibehålla utan en kommunikation (Fiske 1990). I denna 
studie är det relationen och kommunikationen, kring enskilda elever, 
mellan pedagoger i förskolan och pedagoger i förskoleklassen som ligger i 
fokus. Som jag nämnt tidigare i uppsatsen så har majoriteten av 
personalen i dessa två verksamheter samma utbildning och har då ofta 
även samma synsätt på utveckling och lärande. Den relation som finns 
mellan dessa grupper kan ändå vara relevant att ta upp eftersom 
pedagogerna i de två verksamheterna måste bygga upp någon sorts 
relation för att ha ett fungerande samarbete och en fungerande 
kommunikation i och med överlämnandet av barn.  
 
Det finns olika former av relationer med olikheter när det gäller avstånd 
mellan dem. Ju mindre direkt kontakt man har av den andre desto svårare 
blir det att uppskatta eller förutsäga ”den andres” reaktion på sitt 
agerande. Man får olika stor erfarenhet av den andre beroende 
på vilken social värld han eller hon tillhör. De två mest direkta sociala 
världar är den direktupplevda sociala verklighetens värld och de samtidas 
sociala värld.  

- Den direktupplevda sociala verkligheten är när personerna i rela-
tionen delar både tid och rum. Personerna får en ”ansikte mot an-
sikte relation”, då båda parterna är ömsesidigt medvetna om var-
andras närvaro. Under tiden parterna befinner sig i denna relation 
så lär de sig mer om varandra och börjar anpassa sitt beteende efter 
det.  
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- De samtidas sociala värld handlar om relationer mellan personer 
som inte upplever varandra här och nu även fast de existerar sam-
tidigt. Ju längre och djupare in i de samtidas sociala värld personer-
na kommer desto anonymare blir de för varandra. Parterna kom-
mer då att börja betrakta varandra i form av generella typer eller 
ideal typer. De uppfattar inte varandra som individer utan mer som 
en idealtyp som personen representerar. Även om man tänker på 
en specifik individ så blir han eller hon enbart definierad från sin 
typ och blir en anonym individ. Det kan t.ex. vara någon som man 
definierar utifrån sin position såsom förskolelärare eller ambulans-
förare. Det kan även vara en vän som man är åtskild från eller en 
bekants bekant som man inte har egen erfarenhet från. På detta sätt 
kan anonymiteten variera bland de samtida. (Johansson, 2007) 

 
Johansson (2007) tar även upp varaktighet i relationer, där han utgår ifrån 
relationen mellan gräsrotsbyråkrat och klient. Jag tar med denna 
synvinkel då jag anser att den även kan vara relevant i relationen mellan 
pedagoger. Avståndet i relationen handlar om hur ofta man träffas, hur 
länge vid varje tillfälle och hur lång tid som parterna har återkommande 
kontakt med varandra. Avståndet i relationen handlar även om 
varaktighet. Ju längre varaktighet (fler, tätare, långvarigare) desto 
närmare kommer parterna varandra. 
 
Det finns två olika typer av relationer och integrationssätt. Den ena 
handlar om att båda parterna är likställda, vid motsättningar mellan 
parterna så försöker detta lösas genom att de inblandade försöker överty-
ga varandra med hjälp av argument. Målet med detta är att få en ömsesi-
dig förståelse. Den andra typen handlar om att en av parterna är under-
ordnad och att en är överordnad. Relationen mellan pedagoger i barnom-
sorg och lärare i skolan har visat sig vara asymmetriska. I Hjeltes under-
sökning framkom det t.ex. att det var förskolelärarna i skolan som be-
stämde hur samarbetet skulle se ut, pedagogerna i förskolan ansåg sig ha 
lite att säga till om. Om relationen är asymmetrisk på detta sätt så påver-
kas kommunikationen. Om en av parterna, som i denna studies fall är 
förskolelärare i förskolan eller i förskoleklass, har makten så är det han 
eller hon som till största delen bestämmer vilken information, hur och när 
den lämnas vidare. (Israel, 1992; Hjelte, 2005) 

Sekretess inom förskola och skola  
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Eftersom denna uppsats kommer handla om övergången och överlämning 
av barninformation från förskola till förskoleklass är det viktigt att gå 
igenom den sekretess som uppstår kring detta. Frågan är vilken 
information som får lämnas över och hur detta kan ske. En viktig del som 
skiljer förskola mot förskoleklass är att förskolan har en strängare 
sekretess jämfört med förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.  
Förskoleklassen som är en egen skolform ska omfattas av de 
sekretessregler som gäller i skolan. I förskoleverksamheten gäller 
fortfarande en stark sekretess s.k. omvänt skaderekvisit. Detta innebär att 
det råder en sekretess med vissa undantag och uppgifter får endast röjas 
om det står klart att de kan lämnas utan att det medför men/skada för den 
berörde eller närstående, särskild menbedömning/skadeprövning ska ske. 
Det råder sekretess mellan myndigheter såsom skola och förskola. Detta 
innebär att uppgifter mellan personal i förskolan och personal i 
förskoleklassen inte kan lämnas om det inte kan ske genom någon 
undantagsregel. En sekretessprövning ska göras av förskolans personal 
innan de kan lämna vidare uppgifter som kan vara känsliga till 
förskoleklassens personal. 
Positiva uppgifter kan dock lämnas över utan sekretessprövning. Det är 
även viktigt att bygga upp metoder där vårdnadshavaren medverkar när 
uppgifter ska lämnas över från förskolan till förskoleklassen.   
 
Det är stor skillnad i vilken information som får delges mellan förskola 
och förskoleklass och mellan förskoleklass och skola. En blivande lärare 
i årskurs ett kan informeras om allt hon eller han behöver veta innan 
skolstart, eftersom det inom samma myndighet inte gäller någon 
sekretess. Medan personal som tar emot barnen i förskoleklassen endast 
kan få all den relevanta informationen om vårdnadshavaren medverkar 
när en uppgift lämnas över eller ger sitt samtycke att personalen lämnar 
över informationen. Den sekretesslagen som finns behöver inte utgöra 
något hinder för samarbete även om man tillhör olika myndigheter eller 
personalkategorier som har olika stark grad av sekretess. Även om 
föräldrarna inte kan medverka så kan de ge sitt samtycke till att 
information lämnas över till annan personal. Rutiner för att klara av 
samarbetet trots sekretessen bör utarbetas inom förskola, skola och 
barnomsorg. (Olsson 2006; Bengtsson & Svensson 2006) 
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 Metod  
Metoddelen beskriver uppsatsens syfte, uppsatsens utgångspunkter och 
vilka metoder som har använts i undersökningen. Här beskrivs urval, 
forskningsetiska principer och genomförande av studien. Metodavsnittet 
innefattar även validitet och reliabilitet och hur analysen genomförts.  
 
Syfte  
Syftet med denna undersökning är att beskriva och försöka förstå sju 
pedagogers syn, uppfattningar och åsikter kring överlämning av 
information om enskilda barn från förskola till förskoleklass. 
Undersökningen är inte skolbaserad och det sker ingen jämförelse mellan 
de två grupperna i de olika verksamheterna. Undersökningen fokuserar 
på åsikter och uppfattningar hos pedagogerna och de skillnader och 
likheter som finns mellan dem.  
 
Allmänna utgångspunkter 
Denna uppsats har en fenomenografisk ansats. Ordet fenomenografi är ett 
sammansatt ord av delarna fenomeno och grafi. Fenomeno(-n) betyder det 
som visar sig och grafi betyder beskriva i ord eller bild. Fenomenografi 
beskriver alltså det som visar sig. Fenomenografi utgår ifrån 
uppfattningar; hur någon uppfattar något. Man ska observera och 
analysera människors förståelse för företeelser eller objekt. Denna ansats 
utforskar hur människor uppfattar olika delar av omvärlden, 
uppfattningarna beskrivs som en relation mellan människan och 
omvärlden. Man ska uppnå en förståelse för både likheter och skillnader i 
hur människor uppfattar ett fenomen. Inom fenomenografi skiljer man 
mellan ett första och andra ordningens perspektiv. Inom det första 
ordningens perspektiv beskrivs fakta som kan beskrivas utifrån 
observationer. I den andra ordningens perspektiv försöker man beskriva 
människors tankar, upplevelser och erfarenheter av olika delar av 
verkligheten. I en fenomenografisk analys uppmärksammas och 
analyseras den innebörd som människan tillskriver företeelsen och hur 
olika delar av företeelsen relateras till varandra. Man ska inom 
fenomenografin försöka finna vad som sägs i det som sägs. Något som 
är gemensamt för den fenomenologiska forskningen är att den utgår 
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från att människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i 
världen.  (Red: Starrin & Svensson, 1994, s. 111-138).   
 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod. En undersökning kan 
antingen vara kvalitativ, som denna, eller kvantitativ. Enlig Starrin (Red: 
Starrin & Svensson, 1994, s.11-40) skiljer sig dessa åt genom att den 
kvalitativa metoden passar då man vill upptäcka egenskaper, innebörder, 
variationer och strukturer hos okända eller otillfredsställande företeelser. 
Den kvantitativa passar bäst då man vill upptäcka hur definierade 
företeelser fördelar sig i en population, händelser och/eller situationer. 
Den kvalitativa metoden kännetecknas enligt Backman (1998) av att den 
använder verbala formuleringar, talade eller skrivna. Förklaringarna sker 
verbalt till skillnad mot den kvantitativa metoden som bygger på att man 
kan mäta eller räkna dess data. Denna undersökning beskriver resultatet 
med skrivna formuleringar. Dencombe (2000) tar upp gemensamma drag 
för kvalitativ forskning som handlar om att man har ett intresse för 
betydelser och de sätt människor förstår saker på och ett intresse för ett 
beteendemönster. Denna undersökning utgår från den kvalitativa 
metoden, med en fenomenografisk ansats, då jag har ett intresse att ta 
reda på och analysera pedagogernas åsikter, tankar och uppfattningar 
kring överlämning av information och vilken information som är 
intressant. Jag vill även se om det finns något gemensamt eller något som 
skiljer pedagogerna åt, alltså om det finns något beteendemönster som är 
gemensamt eller som skiljer dem åt. Andra kännetecken enligt Backman 
(1998) som beskriver kvalitativ forskning är att de är småskaliga, har en 
öppen forskningsdetalj och mer inblandning från forskarens sida. Trost 
(2005) skriver att en kvalitativ studie passar när man vill förstå något eller 
finna ett mönster. Jag vill genom min undersökning förstå hur 
pedagogerna tänker och om det finns några mönster i hur de tänker. 
 
Datainsamlingsmetod 
Jag valde att samla in data genom intervjuer med fyra pedagoger i 
förskolor och tre pedagoger i förskoleklasser. Jag valde denna metod 
eftersom jag ville samla in djupgående data hos ett fåtal pedagoger istället 
för att samla mer ytlig information från ett flertal. Intervju som 
datainsamlingsmetod passade till denna undersökning då jag ville fånga 
pedagogernas uppfattningar och åsikter kring delgivning av 
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information. Enligt Starrin (Red: Starrin & svensson 1994, s11-40) skiljer 
sig en kvalitativ och kvantitativ intervju åt utifrån vad forskaren vill 
undersöka. I den kvantitativa intervjun vill intervjuaren undersöka ett 
bestämt ämne och i hur stor omfattning det sker. I den kvalitativa 
intervjun vill intervjuaren upptäcka om och hur något ter sig. I denna 
studie undersöks fenomenet delgivning av information och hur 
pedagogerna ser och tänker kring detta. Denscombe (2000) menar även att 
intervjun är en bra metod då man vill få data som är baserade på 
emotioner, erfarenheter och känslor. Detta stämmer väl överens med 
undersökningens syfte då jag vill samla in information kring hur varje 
enskild pedagog ser på överlämning av barninformation. Jag vill samla in 
data som går djupt in i pedagogernas erfarenheter, uppfattningar och 
tankar kring detta ämne.  
 
Det finns olika typer av forskningsintervju; strukturerade, 
semistrukturerade/halvstrukturerade och ostrukturerade. Den 
semistrukturerade intervjun kännetecknas enligt Denscombe (2000) av att 
intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska besvaras men att 
intervjuaren är flexibel och låter den som blir intervjuad att utveckla sina 
idéer och synpunkter. Detta till skillnad mot den strukturerade som 
innebär att intervjuaren har en stark kontroll över frågorna och svarens 
utformning. Denscombe (2000) menar att ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer passar bra då man vill utforska personliga 
erfarenheter och känslor. Denna undersökning bygger på de intervjuades 
erfarenheter, känslor och åsikter kring överlämning av information och 
har därför genomförts genom semistrukturerade intervjuer. För att få 
insikt i de intervjuades åsikter passar en semistrukturerad intervju bra då 
informanterna får chans att utveckla sina egna tankar och idéer. 
Respondenterna kan genom denna 
öppna intervju få chans att själv avgränsa och förklara hur de ser på 
företeelsen överlämning av information. 
 
Genomförande och urval 
Trost (2005) menar att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda 
än ett flertal mindre välutförda. Därför valde jag att ingående intervjua 
fyra pedagoger i förskolan och tre pedagoger i förskoleklass. Sex av 
pedagogerna är kvinnor och en man. Studien genomfördes i 
Västernorrlands län i två kommuner. Pedagogerna i de två 
verksamheterna har ingen koppling till varandra då de är verksamma i 
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olika delar av kommunerna. Urvalet är gjort så att de intervjuade både 
finns i förskolor och skolor i stadskärnan och ute på landsbygden. Detta så 
att verksamheterna bedrivs i områden med olika social sammansättning 
och att studien täcker in ett större område. Jag gjorde på detta sätt för att 
få en intervjugrupp som var så pass heterogen som möjligt. Jag valde ut 
dessa pedagoger till studien genom att jag tidigare mött dem och genom 
deras erfarenheter och kunskap kring övergång från förskola till 
förskoleklass. De intervjuade personerna har en särskild position genom 
att de arbetar med eller har arbetat med överlämning av barn från 
förskolan till förskoleklass. Denscombe (2000) hävdar att man i 
intervjubaserade undersökningar medvetet väljer de människor som ska 
ingå i urvalet genom att de har något speciellt att bidra med, har en unik 
inblick eller en särskild position.  
 
Jag genomförde intervjuerna med pedagogerna på deras hemmaplan, 
såsom arbetsrum eller annan avskild plats på förskolan eller skolan. 
Intervjuerna varierade i tid, mellan 30 till 60 minuter, då jag använde mig 
av en ganska öppen metod där pedagogerna fick berätta relativt fritt hur 
de ser på delgivning av information. Intervjuguiden och dess frågor 
använde jag mer som områden och riktmärken för att få med alla 
relevanta delar. Alla frågor ställdes dock inte i alla intervjuer då de 
intervjuade redan berättat kring dessa när de samtalade fritt. Frågorna 
varierade i ordning och jag använde mig främst av följdfrågor för att få 
information kring det som var relevant för uppsatsen. När jag genomförde 
intervjuerna valde jag att använda mig av en bandspelare. I två intervjuer 
använde jag mig dock av papper och penna då de intervjuade inte ville bli 
inspelade på band. De övriga samtyckte till att bli dokumenterade på 
band.  
 
Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2008) har etiska regler och riktlinjer för 
samhällsvetenskaplig forskning som består av fyra huvudprinciper för 
individskyddad forskning. Dessa principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna 
undersökning har följt dessa krav genom att jag redan vid telefonkontakt 
informerade de medverkande om syftet på undersökningen, vilken roll de 
har i undersökningen och att de har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan. Jag informerade även att de kan avbryta eller inte svara under 
intervjun, att deras åsikter, tankar och 
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uppfattningar skyddas av anonymitet och att uppgifterna bevaras på ett 
säkert sätt så att ingen obehörig får tillgång till dessa. Till sist informerade 
jag deltagarna att det material jag samlar in endast används till forskning. 
Trost (2005) skriver att den intervjuade från början ska veta att det råder 
tystnadsplikt, att den intervjuade inte behöver svara på alla frågor och att 
han eller hon får avbryta när han/hon vill. Detta var något som jag 
förtydligade igen på plats innan intervjun skulle starta. Denscombe (2000) 
trycker även på att det är viktigt att det finns ett medgivande att delta och 
att den intervjuades ord blir dokumenterade. Därför informerade jag 
innan intervjun startade vad intervjun skulle handla om och att det den 
intervjuade säger bli dokumenterat genom bandspelare. Jag fick sedan 
samtycke av dem att delta i intervjun under dessa förhållanden. 
 
Databearbetning 
Efter varje inspelad intervju skrev jag ut den ord för ord och gjorde sedan 
en transkribering. Med de intervjuerna som inte var bandade så renskrev 
jag anteckningarna efteråt och frågade även de intervjuade direkt om det 
var någonting som jag ansåg oklart. Jag gjorde renskrivningen och 
transkriberingen direkt efter genomförd intervju för att börja med 
analysen när den fortfarande var färsk i minnet något som även Patel och 
Davidsson (2003) menar är en fördel. De skriver att ju längre tid det går 
mellan intervjun och bearbetning av den desto svårare är det att på ett 
levande sätt förhålla sig till intervjun. Jag försökte sedan finna 
teman/kategorier i intervjuerna. Jag utgick då från frågeställningarna som 
finns i intervjuguiden. Jag sökte efter likheter och olikheter från de 
intervjuades svar, inom dessa kategorier. Svar som inte var relevant för 
denna studie valde jag att plocka bort. Jag tolkade sedan resultaten med 
hjälp av tidigare forskning och bakgrund.  
Där försökte jag finna likheter och skillnader mellan mitt resultat och 
tidigare forskning. Sådant som inte var relevant för min forskning tog jag 
inte med i resultaten och diskussionen.  
 
Validitet och reliabilitet  
Trost (2005) beskriver validitet, eller giltighet, att instrumentet eller frågan 
mäter det som den är avsedd att mäta. Han menar även att trovärdigheten 
i kvalitativa studier och intervjuer är ett stort problem. Därför måste 
forskaren kunna visa eller göra det trovärdigt att data är insamlade på ett 
sådant sätt att de är seriösa och relevanta för den 
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aktuella problemställningen. Genom att jag här ovan har beskrivit hur jag 
gick tillväga genom val av metod, urval, genomförande och hur jag 
bearbetat data så visar jag på hur insamlandet och bearbetningen av det 
insamlade data gick till. Denscombe (2000) menar att direktkontakten som 
man har under intervjun innebär att data kan kontrolleras beträffande 
riktighet och relevans under tiden som det samlas in.  Genom att jag hade 
direktkontakt med alla medverkande i forskningen så hade jag möjlighet 
att kontrollera det han eller hon sa direkt under intervjun. Jag 
kontrollerade att jag förstod deras uttalanden på rätt sätt och om det var 
någonting som var oklart lät jag de intervjuade utveckla sina svar genom 
följdfrågor. Det var speciellt bra med denna direktkontakt vid de 
intervjuer som genomfördes med penna och papper, då jag vid oklarheter 
kunde fråga informanterna direkt efter intervjun.   
 
Patel och Davidsson (2003) menar att begreppen validitet och reliabilitet 
är så sammanfogade så att kvalitativa forskare sällan använder sig av 
reliabilitetsbegreppet. Trost (2005) menar också att det är svårt och lite 
egendomligt att tala om reliabilitet när det gäller kvalitativa intervjuer 
eftersom reliabilitet menas att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge 
samma resultat vid en ny mätning. När man gör kvalitativa intervjuer så 
sker det hela tiden förändringar och därför kan man inte se på 
reliabiliteten på detta sätt i kvalitativa intervjuer. Vid en kvalitativ 
forskning är forskarens jag en integrerad del av forskningsinstrumentet 
enligt Denscombe (2000). I en intervju måste jag som forskare vara 
medveten om vad min identitet betyder för den som intervjuas. Min ålder, 
kön och etniska ursprung är några delar av min identitet som kan påverka 
hur mycket information och hur ärliga de intervjuade är beredd att vara i 
den information de delger.  
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 Resultat 
Här nedan sker en presentation av det sammanställande resultatet. 
Resultatet är uppdelat i de områdena som intervjumanualen består av, 
alltså de temafrågor som jag använde mig av vid intervjuerna. De 
områden som tas upp är: Rutiner, relevant information, fördelar och 
nackdelar, tillvaratagande av information och övriga åsikter kring 
samarbete, kommunikation och relation i och åsikter kring förbättringar i 
samarbetet som uppkom. En gemensam nämnare för alla pedagogerna är 
att de har få enheter som barnen går över till/går över från. 
Intervjupersonerna presenteras genom hela resultatet med kodnamnen A, 
B, C och D för de fyra förskolpedagogerna och E, F, G för de tre 
förskoleklasspedagogerna. Detta för att inte avslöja identiteten på 
informanterna. 
 
Rutiner 
Här presenteras hur både personalen i förskolan (4st) och personalen i 
förskoleklassen (3st) uppfattar att de i sin verksamhet kommunicerar 
kring barn vid överlämning. Nedan redovisas hur de uppfattar att de 
kommunicerar och är främst inriktat på de rutiner som de enskilda 
förskolorna och förskoleklasserna arbetat fram. Av de sju intervjuade har 
sex rutiner för denna sorts kommunikation, med en 
överlämnandekonferens eller samtal där information lämnas över. Det 
skiljer sig dock mellan de intervjuade, som har rutin, om de ger/får 
informationen skriftligt eller muntligt och även hur rutinen ser ut. 
Resultatet i denna del är därför uppdelat i kategorier utifrån svaren och de 
tolkningar som jag har gjort. Jag börjar beskriva de pedagoger som har en 
överlämnandekonferens som rutin, fortsätter med dem som har samtal 
som rutin och sedan övriga pedagogerna som har eller har haft andra 
rutiner eller inga rutiner alls.  
 
Tre förskolepedagoger beskriver att de har en överlämnandekonferens, 
som pedagog från förskolan, pedagog från förskoleklassen, och eventuellt 
rektor, fritidspersonal och skolsköterska deltar i. Konferenserna sker 
endast med de skolor som majoriteten av barnen går över till. Alla tre 
förskolor har få skolor som majoriteten av barnen går över till. Två av 
pedagogerna, A och B, har överlämnandekonferens 
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på våren, innan barnen går över till förskoleklassen.  
   
Den information som då lämnas över har skrivits ner av den pedagog som 
är ansvarig för barnet eller av arbetslaget. Den information som tas upp 
utgår från ett dokument, som personalen i förskoleklassen har skapat, och 
är ungefär samma information som den som ges till föräldrarna vid 
utvecklingssamtal. Pedagogerna i arbetslaget är involverade i det som 
skrivs ner genom att de antingen skriver ner informationen tillsammans 
eller så ger den pedagog som är ansvarig för barnet arbetslaget möjlighet 
att komma med kommentarer innan informationen ges vidare. Båda två 
säger att det är viktigt att få föräldrarnas samtycke att ge vidare 
informationen och att detta godkännande sker genom att 
vårdnadshavaren skriftligt ger sitt godkännande. Detta pga. sekretessen 
från förskolans håll och att de utan samtycke inte får ge vidare 
informationen. Både A och B överlämnar alltid ett skriftligt dokument till 
förskoleklasspedagogerna men berättar även om barnet muntligt på 
konferensen. 

Ja först går vi igenom i personal laget hur vi ser på det här barnet 
och vi utgår utifrån de fasta punkterna som vi har på 
utvecklingssamtal, plus att vi har några punkter till som vi tittar på. 
Så först går vi igenom det i personal laget och sedan tar vi ett 
föräldrasamtal med föräldrarna. Där vi pratar med föräldrarna om 
att det här och det här skulle vi vilja säga till 
förskoleklasspersonalen inför flytten.  
(Intervjuperson A) 

 
Förskolepedagog, D, har överlämnandekonferens med den förskoleklass 
som majoriteten av barnen går över till på hösten när barnen redan har 
börjat i förskoleklass. Hon menar att orsaken till detta är att personalen i 
förskoleklassen ska få chansen att bilda sig en egen uppfattning om barnet. 
D lämnar inte vidare något skriftligt dokument utan delgivande av 
information sker endast muntligt. Hon berättar att det skriftliga som de 
dokumenterar under hela förskoletiden ges till föräldrarna. D berättar 
även att förskolan inte har utarbetat några rutiner, regler eller riktlinjer 
med de övriga skolorna, som en del barn går över till vissa år. Förskolans 
personal har blivit inbjuden av personalen i en förskoleklass på en annan 
skola än den som majoriteten av barnen går över till. Denna skola vill ha 
informationen om barnen innan de börjar förskoleklassen och vill därför 
ha överlämnandekonferensen på våren. Detta skiljer sig åt mot vad D 
säger sig vilja då de vill ha konferensen på hösten.  
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Vi väntar till hösten för att vi vill att personalen i förskoleklassen ska 
få bilda sig en egen uppfattning om barnet. 
(Intervjuperson D) 
 

Två av förskoleklasspedagogerna kommunicerar om barnen genom ett 
överlämnandesamtal på våren, med de två förskolor som majoriteten av 
barn kommer från.  Detta är en rutin som båda dessa pedagoger har och 
det sker på samma sätt varje år. På detta överlämnandesamtal deltar 
personal från förskolan, en pedagog från förskoleklass, förälder och barn. 
E beskrivning av rutinen nedan sammanfattar bra bådas sätt att 
genomföra denna överlämning av information. 

Det går ut på att förälder, förskolepersonal och barn kommer hit till 
förskoleklassen och så får de träffa sin fröken de får ställa frågor och 
vi får fråga lite och en del förskolor har kanske en lite bättre 
dokumentation och barnet själv får presentera sin pärm och vad 
man har haft för dokumentation så får man en bild av hur barnet 
fungerar. Och vad som passar barnet. Vilken nivå barnet befinner sig 
på och vilka behov. Och man hinner ju läsa av ganska mycket socialt 
samspel mellan förälder och barnet och personalen och barnet och 
man får en ganska bra bild.  
(Intervjuperson E) 

Dessa två pedagoger säger att den kommunala förskolan har en bra 
dokumentation genom en barnpärm eller en portfolio som de ger vidare 
till förskoleklassens personal under samtalet. Medan de övriga förskolorna 
såsom ett kooperativ inte har med sig någon dokumentation till 
överlämnandesamtalet, något som båda tycker är synd. Det är få förskolor 
som majoriteten av barnen kommer ifrån. Något samarbete sker inte med 
de övriga förskolorna.  
 
G beskriver att hon använder sig av egna frågor för att få en djupare 
förståelse kring barnet från de kommunala förskolorna och för att få veta 
mer om barnen som kommer från övriga förskolor, där ingen 
dokumentation ges vidare. Båda pedagogerna tog upp att ett problem som 
har funnits kring att ta del av informationen är den strängare sekretessen 
som förskolan har. E menar att överlämnandesamtalet:  

Ja det här är ett sätt att kringgå, för sekretess mässigt finns det en 
dörr mellan förskolan och skolan. Eftersom det är två skilda grupper 
och två skilda sekretesser. Så därav har vi överlämnande samtal. Är 
föräldern med kan den godkänna vad personalen i förskolan och de 
själva berättar. För då är det ingenting som ligger i sekretessbasis. 
För då sitter föräldern och barnet med där. 
 (Intervjuperson E) 
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Skolan har skapat denna rutin för att komma runt sekretessen. E och G har 
genom detta samtal fått en metod, där föräldrarna närvarar, och på detta 
sätt stoppar inte den strängare sekretessen som förskolan har att 
information förs vidare.  
Förskoleklasspedagogen, som jag kallar F, har tidigare haft en rutin då hon 
en dag i veckan var med på förskolorna, där hon främst arbetade i 
femårsgruppen. Genom detta menade hon att hon fick insikt och kunskap 
om barnen som skulle övergå till förskoleklassen till hösten. Både hon och 
barnen fick på detta sätt lära känna varandra. Med denna rutin behövdes 
inget speciellt överlämnandesamtal då F redan fick träffa och lära känna 
barnen och kontinuerligt samtala med pedagogerna på förskolan, om 
dessa barn. De senaste tre åren berättar hon att det inte funnits några 
rutiner alls, då rektorn stoppade den tidigare rutinen. Men det här året 
startade F upp en ny rutin då hon fann ett dokument, på kommunens 
hemsida, som förskolelärarna ska fylla i information om varje barn. 
Föräldrarna får sedan skriva under dokumentet för att ge sitt samtycke att 
informationen lämnas vidare till förskoleklassens personal. Dokumentet 
överlämnas under en konferens där hon från förskoleklass medverkar, en 
pedagog från förskolan och eventuellt specialpedagog.  

I år är det första året då jag har fått alla barn på papper och inte bara 
lösryckta anteckningar eller muntligt och sådär.  
(Intervjuperson F)  

Beskrivning som pedagog F gör av den tidigare rutinen är att hon ansåg 
att den var en bra metod att använda sig av för att få så mycket 
information om de enskilda barnen som möjligt och även få en inblick i 
hur de arbetade på förskolan. Detta var en metod som skapade möjlighet 
både för henne som pedagog och för barnen att bli trygga med varandra 
och påbörja en relation. Den nya rutinen har nyss påbörjats och jag tolkar 
hennes uttalanden som att det därför inte riktigt har utarbetats klart.  
 
Det var endast en av de intervjuade pedagogerna som inte sa sig ha några 
rutiner kring hur de skulle kommunicera kring kunskaper om enskilda 
barn.  Han beskriver dock att det finns ett dokument som de på förskolan 
ibland använder sig av men att rutinerna fortfarande inte är färdig.  

Vi håller just nu på att arbeta fram rutiner kring hur övergången ska 
se ut och vad, hur och när vi ska lämna över information. Så just nu 
finns det inga riktiga rutiner utan det blir på lite olika sätt varje år, 
beroende på vem som är ansvarig. (Intervjuperson C) 
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Min tolkning av detta är att då det inte finns några ansvariga för 
övergången från förskola till förskoleklass så har inga rutiner arbetats 
fram. Detta eftersom ingen har denna del som arbetsuppgift och ingen 
självmant tar på sig arbetet med övergången och överlämningen av 
information. Arbetet med rutiner kring detta håller på att skapas, men 
inga finns i nuläget.  
 
Relevant information 
Här beskrivs vilken information som pedagogerna anser är relevant att ge 
vidare och att ta emot. Jag delar upp resultaten i denna del i gruppen 
pedagoger i förskolan och gruppen pedagoger i förskoleklass. Eftersom 
det då blir tydligare vilken information som pedagogerna i förskolan anser 
är relevant att lämna över och vilken information som 
förskoleklasspedagogerna anser är relevant att få. Jag börjar med de 
pedagoger i förskolan som utgår från en lista på områden och sedan 
fortsätter presentationen av de pedagoger i förskolan som ger mer allmän 
information och som anser att skolan ska få ta del av informationen 
senare. Åsikterna kring vilken information som var relevant hos 
pedagogerna i förskoleklass skilde sig åt och presenteras därför individ för 
individ. Slutligen presenteras i denna del den informationen som 
pedagogerna i förskoleklassen vill ha men inte får pga. olika anledningar.  
 
Förskolepedagoger:  
Två pedagoger i förskolan utgår från en lista med frågeställningar eller en 
lista på områden som förskoleklasspersonalen vill att de ska fylla i. De 
områden som tas med är: socialt, språklig utveckling, fin- och 
grovmotorik, lämning/hämtning, favoritkamrater, matsituation, toalett 
och syskon. Båda anser att dessa områden är bra och täcker in mycket. Det 
fanns dock områden som en av pedagogerna, Pedagog B, ansåg var 
onödiga att ta upp för alla barn, hon har även lagt till området syskon på 
listan, då hon och hennes kollegor ansåg att denna information var viktig. 
Båda pedagogerna anser att det är viktigt att börja berätta om de 
bra/positiva sidorna hos barnet och sedan går vidare till de svagheter som 
barnet har. 

Det som jag tycker är allra viktigast är berätta vilka styrkor barnet 
har. Därför att det blir en ny miljö, det blir en ny situation och allting 
blir nytt. De utsätts för saker… ja de är ju inte van att vara med så 
stora barn och färre vuxna. Då är det viktigt att veta: vad har de för 
styrkor. Det är viktigt att börja berätta om barnets styrkor, vad 
barnet känner sig trygg och stark i. 
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 (Intervjuperson A) 
 
Det är viktigt att börja med de positiva delarna för att sedan berätta 
om det som barnet kanske behöver utveckla eller behöver hjälp med. 
Det viktiga är att inte framställa barnet som ett barn med massor av 
problem utan plocka fram de positiva bitarna så att övergången 
underlättar för barnet.  
(Intervjuperson B) 

Pedagogerna anser att listan på områden täcker in mycket och känner sig 
nöjda med detta. Områden täcker in både hur barnet beter sig i olika 
situationer och vart barnet ligger till i utvecklingen. Genom att de utgår 
från de positiva delarna och sedan går vidare till de delar som barnet har 
problem med så får personalen i förskoleklassen en heltäckande bild av 
barnet.  
 
De övriga två pedagogerna, C och D, utgår inte från några områden utan 
de säger att de berättar om barnet rent allmänt. Något som de anser 
fungerar bra. Både C och D vill även att personalen i förskoleklassen själva 
ska bilda sig en uppfattning kring barnet.  

Som sagt så lämnar vi så lite information som möjligt från början för 
att låta personalen i förskoleklassen bilda sig en egen uppfattning. 
 (Intervjuperson D)  

D säger att de på överlämnandekonferensen, som sker på hösten, först vill 
höra personalen i förskoleklassens åsikt och intryck kring barnet, sedan tar 
förskolan upp sin information. D menar att barn som har blivit stämplade 
som t.ex. bråkigt, kan få en nystart i förskoleklassen. Detta menar hon är 
en av anledningarna till att överlämnandekonferensen sker på hösten, så 
att inte personalen i förskoleklassen ska färgas av personalen i förskolans 
åsikter. D säger även vidare att strategier som förskolan har för varje 
enskilt barn är relevant att ge vidare. Såsom om barnet har problem med 
det sociala samspelet eller problem i vissa situationer/platser såsom 
samlingen och hur de på förskolan har arbetat med detta problem. D säger 
att de inte ger vidare information om något rent kunskapsmässigt, då hon 
inte anser att detta är relevant. 
C berättar även att han anser att motoriken, språket och sådana delar är 
något som utvecklas hos barnen så snabbt att det är inte är relevant att ta 
upp. Detta är en anledning till att han vill att personalen i förskoleklassen 
ska bilda sig en egen uppfattning. C menar att den sociala biten, vilka 
barnen leker med, hur barnet är i gruppen m.m. är desto viktigare att 
samtala om.  
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 Informationen som vi lämnar över ska vara till gagn för barnet. Vi 
vill att pedagogerna i förskoleklassen ska få upptäcka vem barnet är 
och hur han hon är. Därför lämnar vi vidare information som är bra 
information. Det kan hända så mycket under en vår och sommar när 
barnen är i den här åldern så egentligen kan man inte säga hur 
någon är eller beter sig så långt före.  
(Intervjuperson C) 

Svaren från alla pedagogerna i förskolan visar att de anser att det 
viktigaste är att inte framställa barnet dåligt, utan fokus ligger på de 
positiva sidorna. Man vill beskriva barnets positiva sidor före de negativa 
för att ge pedagogerna i förskolan en så bra bild som möjligt av barnet. 
Informationen ska vara till gagn för barnet och hjälpa och förenkla för han 
eller hon vid övergången.  
 
Pedagoger i förskoleklass:  
Åsikterna kring vilken information som är relevant att få skiljer sig åt 
mellan förskoleklasslärarna. Alla anser dock att det är viktigt att få 
information från förskolan för att skapa sig en bild av barnet och hur man 
kan möta barnet där han eller hon befinner sig. 
E menar att det är viktigt att få reda på hur barnet fungerar i vardagen, 
såsom vad barnet gillar, inte gillar, saker som gör dem rädda m.m. Hon 
menar att ”trygghetsbitarna” är viktiga att få veta. Hur barnet ligger till 
rent inlärningsmässigt anser hon inte är nödvändigt eftersom det är 
någonting som hon kan kolla upp själv. F får informationen utifrån det 
dokument som de använder vid övergången. De områden som detta 
dokument täcker är: allergier, språkutveckling, fin och grovmotorik, det 
sociala, önskemål vid gruppindelning och övrigt. F anser att dessa 
områden täcker in mycket och att grunden i dokumentet är bra. Men hon 
säger att den information hon idag får utifrån dokumentet är torftigt och 
egentligen inte säger någonting om barnen. Hon tog upp några exempel 
på detta där det i dokumentet t.ex. stod ”utan anmärkning”, ”bra” eller 
”klarar det han ska enligt sin ålder”.  F menar att hon vill veta mer exakt 
vad barnet är bra på, vad förskolelärarna egentligen utgår ifrån när hon 
får den här sortens information. 
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F menar dock att det inte får bli för mycket information heller eftersom 
saker och ting ändrar sig, ”barn växer och så”. G anser att den information 
hon får utifrån portfolion som barnet har med sig från förskolan, till 
samtalet, ger tydlig och relevant information. Genom denna portfolio 
säger G att hon får information kring hur och vad de arbetat med på 
förskolan. De kompletteringar som hon gör med sina egna frågor kring 
den sociala biten, såsom hur barnet regerar när någon är dum, gör att hon 
får en ganska komplett bild av barnet.  

 
Alla tre förskoleklasspedagoger anser att de inte alltid får den information 
som de anser är relevant och viktig. Detta beror på lite olika saker. Både 
intervjuperson E och G anser att det är skillnaden i sekretessen det beror 
på. E säger att hon vill ha en mer allmän information om barnet. Hon 
menar att det skulle vara smidigare om informationsinnehållet skulle vara 
detsamma som vid övergång från olika avdelningar på en förskola, där 
man inte tillämpar samma sekretess. F säger som jag skrev tidigare att hon 
inte får något djup i informationen. Hon anser att detta är någonting som 
hon och personalen i förskolan måste diskutera vidare så att de förstår 
varandra och vet vad de vill ha/ge för information. G tycker inte att hon 
alltid får den relevanta informationen som hon skulle vilja ha pga. 
föräldrar som inte ger sitt samtycke till att ge vidare information. 
Förskolelärarna får då inte pga. sekretessen ge vidare informationen till 
förskoleklassens personal. 

Sen är det ju att man inte får all information för man får ju bara den 
som föräldrarna godkänner. Den dom lämnar över. Men så är ju vi 
på ett så litet ställe så vi vet ju ändå vilken familj det är, man har en 
större bild. Men så kan jag tycka att det är synd. Att man skulle få 
men det är ju olika sekretesser och man förstår ju att det blir så då. 
Ibland har det väll hänt, vid två fall, att de inte har velat lämna över. 
Det kan ju vara att de vill ha en nystart men det blir ju en nackdel 
för barnet. Man börjar testa om igen och sen kommer ju vi fram till 
samma som de har kommit fram till. 
 (Intervjuperson G) 
 

Resonemanget ovan visar på att personalen i förskoleklassen anser 
att sekretessen hindrar och försvårar arbetet. De vill genom 
informationen få en helhetssyn och djupare bild av barnet men att 
detta stoppas genom att pedagogerna i förskolan inte anser att de 
kan ge vidare någon djupare information och/eller att 
vårdnadshavare inte godkänner överlämnandet av 
informationen. Pedagogerna i förskoleklassen ser ett flertal  
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nackdelar med att de inte får den information som är relevant då arbetet 
med barnet och hans eller hennes problem måste börja om på nytt i 
förskoleklassen. Detta stjälper mer än hjälper barnet vid övergången.  
 
Fördelar och nackdelar 
Här presenteras resultatet kring vilka uppfattningar pedagogerna i de 
båda verksamheterna har kring överlämnandet av information om 
enskilda barn. Både fördelar och nackdelar kring att ge vidare och ta emot 
information tas här upp. Presentationen av detta resultat börjar med de 
pedagoger i förskolan som endast ser positiva delar med att ge vidare 
information och fortsätter sedan till de pedagoger i förskolan som även ser 
negativa delar med detta arbete. Slutligen presenteras 
förskolepedagogernas åsikter kring att ta emot information. Alla 
intervjupersoner ser att det positiva med att lämna över information är att 
ge barnen en smidig övergång som förenklar för barnet. 
 
Förskolepedagoger: 
Alla fyra pedagoger i förskolan anser att det positiva med att lämna vidare 
information är att det skapar en trygghet för barnet vid övergång. Hälften 
av pedagogerna i förskolan ansåg att det egentligen inte fanns någonting 
negativt med att ge vidare informationen bara man gör det på rätt sätt. De 
menar att det viktigaste är att börja med det positiva och sedan gå vidare 
till barnets svagheter och det som han eller hon behöver stöd och hjälp 
med. Om man gör på detta sätt finns det inga nackdelar med att ge vidare 
information, eftersom det endast förenklar för barnet. Båda två anser att 
det är extra viktigt att ge vidare information då det finns någon sorts 
problematik såsom att barnet har särskilda behov och behöver extra hjälp 
och stöd med någonting. A uttrycker att det är viktigt att ha en bra dialog 
mellan förskolan och förskoleklass, så att de på förskolan kan förbereda 
barnen för det som kommer. B säger att man från förskolan ska lämna 
över så mycket information som möjligt. Anledningen till det menar hon 
är att göra övergången smidig för barnet. Hon anser att det bästa är om 
förskoleklasspedagogerna får en helhetsbild av barnet genom att även 
t.ex. få information från specialpedagog.  

Jag tycker att det positiva med att lämna över information är att 
man gör det för barnets bästa, för att göra övergången smidig för 
dem. Jag tycker det är viktigt att man lämnar över så mycket 
information som möjligt. Men för att lämna över informationen 
måste föräldrarna alltid ge sitt samtycke till att vi ger den vidare. 
Det är en vinning för barnet att informationen lämnas över.  
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(Intervjuperson B) 
 
Dessa två pedagoger anser att det är viktigt att ge så mycket information 
som möjligt för att personalen i förskoleklassen ska få en helhetsbild av 
barnet. De anser att detta är viktigt då barnet vinner på överlämning av 
information. Även här nämns problemet med sekretessen, då de beskriver 
att de alltid måste få tillåtelse av föräldrarna vid överlämning av 
information. Åsikten hos de andra två (C och D) skiljer sig åt från de 
tidigare nämnda då de anser att det finns negativa aspekter med att ge 
vidare information. Det finns tankar kring att personalen kan få en bild av 
ett barn som inte längre stämmer eller att en stämpel förs vidare från 
förskolan till förskoleklassen. Båda två anser att det är bra om personalen i 
förskoleklassen först får bilda sig en egen uppfattning om barnet. D menar 
att det är negativt att ge vidare information om man ger för mycket 
information på ett tidigt stadium. Hon säger: ”frågan är alltså: vad man 
lämnar över, i vilken omfattning och när man gör det”. 
 
D anser även att det finns en hel del fördelar med att ge vidare 
information genom att det skapar en trygghet för barnet då personalen i 
förskoleklassen vet om vad de tycker om att göra och inte göra. En annan 
del är att personalen får veta vilka strategier som de på förskolan har 
använt sig av. C menar att det kan vara bättre om personalen inte får 
någon information innan barnet kommer utan att de istället kunde höra av 
sig till förskolan om det är någonting de undrar över eller vid behov. Både 
C och D säger att det är viktigt att ge vidare information då det gäller barn 
med särskilda behov.  

Negativt är att förskoleklassens pedagoger redan får en uppfattning 
om barnet som kanske inte stämmer längre eller att det kan stämpla 
barnet som bråkig eller liknande. Kanske är det bättre att 
pedagogerna får upptäcka själv utan att ha någon tidigare 
information om barnet. Då tror jag att det skulle kunna bli lättare för 
vissa barn att få en nystart. Jag tror att det finns mycket negativt 
med informationen även fast jag även tycker att det ibland behövs. 
(Intervjuperson C) 

 
 
Förskolepersonal i förskoleklass:  
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Ingen av de tre förskoleklasslärarna säger att det finns någonting negativt 
med att ta emot information. De anser att informationen är bra för att den 
kan hjälpa barnet vid övergången. E säger dock att hon kan få information 
som inte är relevant och att detta kanske kan ses som ett problem vid 
överlämningen. Hon menar att det kan komma information som är 
subjektiv, då personalens information är färgat av någonting, och att 
informationen då har inslag av skitsnack. E är i övrigt positiv till 
information då hon menar att man snabbt får en bild av barnet men att 
man måste ta informationen med en nypa salt och fokusera på att bilda sig 
en egen uppfattning.  

Men som det är med information så måste man ta det med en nypa 
salt, för en del barn växer ju. Om det här barnet har varit i en viss 
barngrupp, det spelar stor roll vilken barngrupp barnet vistas i och 
vilket beteende det får. Om man har varit på en och samma förskola 
sen man var ett år så har man kanske få en roll och ett visst 
beteende. Och så kommer man hit då kan det vara skönt att få en 
nystart ibland.   
(Intervjuperson E) 
 

F menar att det inte finns någon nackdel men att hon inte behöver få 
information om småsaker, men att all information som kan hjälpa barnet 
är viktigt. Hon menar dock att barn kan förändras och utvecklas väldigt 
snabbt och därför kan informationen ibland bli missvisande men ändå är 
bra att få så att man kan möta upp barnet där han eller hon befinner sig. 

Ja det är väl så att det inte får bli för mycket heller för sker och ting 
ändrar sig också. Barnen växer och det som händer i maj det 
behöver inte vara samma sak i augusti då de kommer hit. Det är ju 
bra att få veta hur de har varit tidigare så man på nått vis kan möta 
dem där de är. 
 (Intervjuperson F) 

 
G anser att all information är bra att ha men menar att ett problem med 
att ta emot information kan vara att barnet inte får en nystart om han eller 
hon exempelvis har varit retad. Men hon menar dock att denna 
information är både och, den är både positiv och negativ att ta del av. Hon 
menar att denna information även kan vara till en fördel att få då hon kan 
få en förståelse varför och hur barnet regerar på ett visst sätt. 

 
Även fast pedagogerna i förskoleklassen säger att de inte ser något 
negativt med att ge vidare information så tar alla ändå upp problematik 



Från förskola till förskoleklass 
Kommunikation vid övergång 
Johanna Henriksson  

2009-10-19 

 

35 
 
 

och farhågor som finns kring att ta del av information, såsom att barnet 
inte får en nystart, att informationen är färgad av någonting och att barn 
kan förändras så att informationen blir missvisande. Detta visar på att 
även pedagogerna i förskoleklassen ser vissa delar som mindre positiva.  

 
Tillvaratagande av information  
I denna del av resultatet presenteras hur pedagogerna i förskolan vill att 
pedagogerna i förskoleklassen ska ta tillvara informationen. Här 
presenteras även hur pedagogerna i förskoleklassen anser att de tar 
tillvara informationen. Först presenteras de pedagoger i förskolan som vill 
att personalen i förskoleklassen ska ta tillvara och utgå från informationen 
redan från början. Presentationen fortsätter sedan med de pedagoger som 
anser att pedagogerna i förskoleklassen först ska bilda sig en egen 
uppfattning av barnet. Slutligen presenteras resultatet kring hur 
pedagogerna i förskoleklassen anser att de tar tillvara den information 
som pedagogerna i förskolan gett vidare och hur de uppfattar att de 
arbetar för att skapa en smidig övergång utan avbrott. Denna del av 
resultatet är uppdelad i pedagoger i förskolan och pedagoger i 
förskoleklassen, för att göra det tydligare vilka som tycker vad. 
 
Förskolepedagoger:  
Alla de intervjuade pedagogerna i förskolan menar att det viktigaste är att 
övergången blir smidig och ger barnen en kontinuitet. Två av 
pedagogerna säger att de vill att personalen i förskoleklassen ska ta tillvara 
de styrkor som de från förskolan ger vidare i informationen och att de ska 
fortsätta arbeta utifrån det enskilda barnets behov. A säger att hon har en 
drömvision där hon vill att förskoleklassens personal ska plocka fram varje 
enskilt barns styrkor minst en gång per vecka och gärna ta tillvara detta i 
grovplaneringen. Detta så att barnet får känna sig dugliga och duktiga. A 
menar även att hon vill att personalen i förskoleklassen ska se personalen i 
förskolan som en resurs eller ett stöd som de kan ringa till eller be dem 
komma om det är någonting de undrar över eller har problem med kring 
ett barn. Uppföljning, som de 
nu har med förskoleklassen, anser hon är viktig, då det kan komma fram 
saker som förskoleklassen behöver råd eller hjälp med. B säger att 
när de från förskolan har informerat om att ett barn har särskilda behov 
och behöver stöd och hjälp vill hon att personalen i förskoleklassen ska 
utgå från detta.  
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Det som det handlar om mer det är hur man förvaltar informationen. 
Att man känner att det här är viktigt för mig som pedagog på 
förskoleklassen att ta till mig, att planera efter. För annars kan ju vi 
sitta här och prata styrkor hos barna hur mycket som helst och så 
har vi skickat upp det och så sen kanske de inte har sett det och tagit 
till sig det.  
(Intervjuperson A) 

 
När vi har poängterat att barnet behöver stöd och hjälp vill vi att de 
utgår från detta. 
(Intervjuperson B) 

 
Två av de intervjuade anser att personalen i förskolan ska bilda sig en egen 
uppfattning om barnet och inte utgå från den uppfattning som personalen 
i förskolan har eftersom alla ser barn på olika sätt. D säger att hon försöker 
påverka förskolepersonalen så att de ser det positiva i varje barn och inte 
sätter någon stämpel som tidigare inte funnits. Men hon menar att det är 
viktigt att personalen i förskolan får skapa sig en egen bild av barnet innan 
de får information från förskolan. D vill att personalen i förskoleklassen 
ska fortsätta arbeta utifrån den positiva information de får. C har en 
liknande uppfattning som D då han menar att personalen själv kan 
upptäcka vart barnet ifråga befinner sig utan informationen. 
Informationen ska inte vara någonting som de utgår ifrån för att få en 
uppfattning om barnet utan personalen i förskoleklassen ska bilda sig en 
egen uppfattning. 

Först och främst ska de se barnet och inte informationen. Lära känna 
barnet och bilda sig en egen uppfattning. Inte bilda sig en 
uppfattning bara baserad på informationen Alla kan se på ett och 
samma barn på olika sätt. Informationen kanske istället kan vara ett 
komplement. Eller någonting man går till för att se var det så även i 
förskolan.  
(Intervjuperson C) 

Både C och D vill att personalen i förskoleklassen ska bilda sig en egen 
uppfattning om barnet och inte börja med att utgå från informationen. Vid 
behov, om det uppstår någon problematik, så kan de gå tillbaka till 
informationen för att se om förskolan har upplevt samma sak och vilka 
strategier som användes där. De vill inte föra vidare negativa åsikter som 
personalen i förskolan kan ha kring det enskilda barnet och de anser även 
att alla ser på en och samma individ på olika sätt.  
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Förskoleklasspedagoger: 
Alla pedagoger i förskoleklass säger att de på något sätt tar tillvara 
informationen som de får från förskolan. Dock skiljer det en del på hur de 
svarade att de tog tillvara den. E svarar att hon tar tillvara informationen 
hon får, såsom trygghetsbitarna ex: vad som gör barnet rädd, vad barnet 
tycker om m.m. Detta för att hon anser att dessa bitar är väldigt viktiga för 
att skapa en trygghet i förskoleklassen. E menar att de i förskoleklassen 
ska vara:  

Den här bryggan och vi har om man ska säga såhär; förskoleklassen 
har förskolemetodik men vi har plockat in lite av skolans innehåll. 
Och det är just där vi är. Målet för de här barnen är att när de 
kommer till ettan ska de vara klar för det.  
 (Intervjuperson E) 

Hon menar att de ska vara bryggan mellan förskola och skola och utgår 
därför från det sätt som förskolan har arbetat på men även tar in skolans 
sätt att arbeta för att förbereda barnen inför årskurs ett. F menar att hon 
arbetar på liknande sätt som förskolan gör i femårsgruppen med, tema, 
bild och form. Ett exempel hon tar upp är att hon fortsatt att arbeta med 
en bok, som handlar om att vara en bra vän, som barnen tidigare har 
arbetat med på förskolan. Hon menar dock att hon som pedagog från 
förskoleklass och personalen i förskolan måste diskutera mer kring 
överlämningen av information för att komma vidare. Hon säger att de 
måste diskutera vad de egentligen vill med det dokument som sänds 
vidare, vad som är viktigt att ta med m.m. G säger att hon utgår från 
informationen vid t.ex. gruppindelning. Hon utgår då från förskolans 
information om vilka barn som fungerar bra ihop och vilka som fungerar 
sämre ihop. G utgår och tar tillvara information kring barnens intressen så 
att de kan ”försöka få ihop kamraterna” och ”att de hittar nya”. Detta menar 
hon är speciellt viktigt för de nyinflyttade barnen. G menar dock att de på 
förskoleklassen kan bli ännu bättre på att ta tillvara och använda den 
informationen de får. Hon säger att de skriver ner informationen men inte 
alltid går tillbaka till den. Sen menar även G att en nackdel är att de, då de 
är två förskoleklasspedagoger endast får information om hälften av 
barnen var. Även fast de försöker delge varandra så anser G att det inte 
blir komplett. Hon menar att känslan och sånt är svårt att förmedla.  

Sen kan ju vi bli bättre på att använda oss av den information vi får. 
Man skriver ju ner och sen kanske vi inte går tillbaka till den. Men 
nu tycker jag ändå att vi har tagit fasta på det de har sagt om den 
kamraten inte går ihop med han, då har vi inte satt dem i samma 
grupp eller vid samma matbord. Vi har ändå försökt.  
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(Intervjuperson G) 
Resultatet från pedagogerna i förskoleklass visar att de alla tar tillvara 
information som de får från förskoleklass. Detta ser dock lite olika ut och 
är allt ifrån arbetssätt, där två tar upp att de plockar in förskolans sätt att 
arbeta för att vara bryggan mellan förskola och skola. En av de 
intervjuade använde sig främst av information kring den sociala biten, 
såsom vid gruppindelning.  
 
Samarbete  
Det kom under intervjuerna fram en hel del åsikter kring sådant som både 
personalen i förskolan och personalen i förskoleklassen vill förbättra kring 
samarbetet, kommunikationen och relationen som sker i och med 
övergången från förskola till skola. Alla utom två av de intervjuade ansåg 
att det fanns saker att förbättra i samarbetet. Förbättringar som 
pedagogerna vill ska ske är exempelvis tid för samtal och diskussioner, 
gemensamma konferensdagar, samma dokument i hela kommunen, och 
en förändring i sekretessbestämmelserna så att de två verksamheterna kan 
ha en öppen dialog om barnen.  
 
Tre pedagoger, både från förskolan och förskoleklass, säger sig vilja ha fler 
diskussioner, samtal och/eller konferensdagar med personal från de två 
verksamheterna för att förbättra samarbetet och att komma överens 
vilken information som är relevant. Både A och F menar att det är viktigt 
att ha flera tillfällen där man kan träffas och diskutera kring vilken 
information som är relevant att ta upp. A menar att det är viktigt att det 
finns tid avsatt för att prata om enskilda barn. Att både personalen i 
förskolan och skolan vet att deras barn ”tas om hand”. A säger att de på 
förskolan har satt av den tiden men menar att det är svårare på skolan. 
Hennes erfarenhet är att det sker många störningar under ett sådant 
samtal och att informationen då inte blir korrekt. 

Alltså det måste vara lugnt så vi verkligen kan ge varandra 
informationen. Och att vi får ställa följdfrågor och resonera kring 
vårt uppdrag och vad som är rimligt att kräva av en femåring eller 
sexåring. Man får inte glömma att de är små. Det är viktigt att man 
får tiden att prata igenom, för ju mer vi kommer kunna göra det ju 
bättre kommer det att bli. (Intervjuperson A) 
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F uttrycker sin frustration att det nu har kommit direktiv att samarbetet 
mellan förskolan och förskoleklassen måste bli bättre. Hon anser att den 
tidigare rutinen som fanns då hon vistades ute på förskolorna en dag i 
veckan skapade just det goda samarbetet över gränserna. F menar att 
genom införandet av den nya rutinen med överlämnandedokument så 
måste fler diskussioner ske kring vad som är relevant information att ta 
upp så att personalen i de två verksamheterna är överens och förstår 
varandra.  

 För vi är en bit på väg, men man blir ju aldrig färdig. Man kan ju 
förbättra och förändra och det ska vi göra.  
(Intervjuperson F) 

Pedagog D säger att hon och hennes arbetslag har mycket olika tillit till 
förskoleklasspedagogerna på olika skolor och att bemötandet från dem 
kan göra samarbetet svårare. Hon anser att de skulle behöva en 
gemensam plattform så att de utgår från samma saker. Diskussioner kring 
vad de vill ha för information och vad de på förskolan anser är viktigt 
behöver ske vid fler tillfällen. Hon menar dock att samarbete med den 
skola som majoriteten av barnen går över till fungerar väldigt bra. D 
önskar även gemensamma studiedagar med annan personal för att 
diskutera övergången från förskola till förskoleklass. Hon säger att:   

På detta sätt kan man skapa gemensamma riktlinjer såsom när, hur 
och vad. 
 (Intervjuperson D) 

Två pedagoger anser att det skulle vara bra att sätta igång ett samarbete i 
hela kommunen mellan förskola och förskoleklass. De menar att det skulle 
finnas ett gemensamt dokument som alla i kommunen utgår ifrån och att 
det inte bara ska ske lokalt på varje enskild förskola och skola, som det 
görs i dagsläget. De vill ha upp denna fråga till diskussion och tillsammans 
med pedagoger från andra förskolor och förskoleklasser komma fram till 
vad som är relevant att ta med i dokumentet.  

  Vi har utformat ett eget papper på förskolan om vad som ska finnas 
med i informationen. Det är förskolan eget papper och ingenting 
som används av alla förskolor i kommunen. Jag skulle vilja att alla i 
kommunen hade samma dokument att utgå ifrån.   
(Intervjuperson C) 
Just nu är det pappret som visar vad som ska tas upp. Men vi vill ha 
en diskussion kring detta. Jag hoppas att det kan bli likadant i hela 
kommunen. Inte bara att vi ska sitta här och hitta på någonting utan 
att det blir samma sak som på de andra ställena, skolorna och 
förskolorna. Det skulle vara bra om vi hade någonting gemensamt. 
(Intervjuperson F) 
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Att sekretessen ställer till problem var alla förskoleklasspedagoger överens 
om, då de menar att sekretessen försvårar för dem att få den relevanta 
informationen som de vill ha och att detta försvårar ett djupare samarbete 
mellan verksamheterna. De anser att de inte kan föra en dialog om barn 
på något annat sätt än de gör idag pga. att de anser att pedagogerna i 
förskolan har eller tror sig ha en sekretesstränghet som inte egentligen 
behöver vara så hård. Problemen som de ser att sekretessen ställer till är 
att pedagogerna i förskolan inte kan ge ut all den information som är 
relevant om föräldrarna inte ger sitt samtycke. Bland dessa pedagoger 
fanns det upplevelser av att de kände att pedagogerna i förskolan 
tillämpar en alltför sträng sekretess, som de egentligen inte behöver, och 
att de på skolan då inte får ta del av den relevanta informationen och 
kunskapen som finns om individerna. Alla anser att de skulle behöva lite 
mer av den öppna dialogen för att skapa ett bra och fungerande samarbete 
över verksamhetsgränserna. E menar t.ex. att hon skulle vilja ha den 
informationen som man får vid övergång från en avdelning till en annan 
på förskolan.  

Ibland upplever jag att förskolan har en sekretsstränghet som inte 
finns. Man har missuppfattat, man tror att man har en 
sjuksköterskas sekretess. Men det har man inte, jag tror att man 
skulle behöva uppgradera sekretess tillämpningen. Den tror jag inte 
är så stark som man vill tillämpa, det går att ha en dialog kring barn 
på ett annat sätt än vad man har idag.  
 (Intervjuperson E) 

 
Pedagog B var den enda som inte hade några övriga åsikter kring 
utvecklande av samarbetet mellan förskola och förskoleklass utan ansåg 
att det fungerade riktigt bra som det är idag. Hon menar dock att 
diskussioner alltid måste pågå mellan de två verksamheterna för att 
samarbetet ska lyckas och fortsätta hålla den kvalitet som den gör idag. 
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 Diskussion och slutsatser 
Resultatet från intervjuerna diskuteras här i relation med bakgrunden och 
den tidigare gjorda forskningen. Allt har kopplats till mina egna 
tolkningar, reflektioner och tankar kring ämnet och det resultat som har 
framkommit. Diskussionen utgår från huvudområdet kommunikation och 
information. Detta kapitel börjar med att diskutera de rutiner som finns 
och med vem de har skapats. Diskussionen fortsätter sedan med 
beskrivning av barn och hur man konstruerar informationen. Sedan 
fortsätter kapitlet med dilemmat som finns med överlämning av 
information. Efter det diskuteras hur en öppen dialog kan ske mellan 
verksamheterna. Sedan beskrivs hur samarbetet och kommunikationen 
kring barn kan utvecklas. Slutligen tas slutsatser, metoddiskussion och 
framtida forskning upp.  
 
Varför är det svårt att skapa bra rutiner? 
Resultatet visar på att samtliga förskolor och förskoleklasser förutom en 
hade någon sorts rutin kring överlämning av information. Hur denna 
rutin ser ut skiljer sig åt då några har överlämnandekonferens och andra 
har överlämnandesamtal. Dessa rutiner gällde dock endast mellan de 
förskolor och förskoleklasser som majoriteten av barnen tillhör. Ingen av 
de intervjuade hade några regler, rutiner eller dylikt med övriga förskolor 
och förskoleklasser. Alla de intervjuade hade få enheter som de skulle 
lämna eller ta del av information från/till. Det var sällan och endast ett 
fåtal barn som gick över till förskoleklasser som förskolorna saknade 
samarbete med. För pedagogerna i förskoleklass var det även på liknande 
sätt då de hade få avlämnande förskolor som barnen kom från. Jag tolkar 
resultatet att de intervjuade pedagogerna anser att rutinerna de skapat 
fungerar relativt bra med de enheter som de har samarbete med. Detta 
kan kopplas till Skolverkets rapport (2000) att överlämnandet fungerar 
bäst då det finns få avlämnande enheter. Resultatet visar på att inga 
rutiner finns utarbetade med de övriga enheterna som barnen kommer 
från/går över till. Jag tolkar detta som att inget samarbete eller 
kontinuerliga diskussioner finns med de övriga förskolorna eller skolorna. 
Detta stämmer med Hjeltes (2005) resonemang att det är svårt att 
upprätthålla relationer med personal på flera avlämnande förskolor. Detta 
kan förklara varför inga rutiner eller 
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samarbete har upprättats med de övriga förskolorna eller skolorna, då  
det är svårt att upprätthålla så många relationer. Pedagogerna verkar satsa 
på att skapa en bra och fungerande rutin till den skola/förskola som de 
flesta barnen går över till/går över från, detta för att så många barn som 
möjligt ska få en smidig övergång. Jag tror att det skulle vara svårt att 
skapa bra och väl fungerande rutiner om pedagogerna hade ett flertal 
enheter som barnen gick över till/gick över från. Min åsikt är att det 
eventuellt skulle fungera bättre om alla förskolor/skolor hade ett 
gemensamt dokument att utgå ifrån. 
 
Jag får känslan av att de barn, som det inte finns rutiner för, ”tappas bort” 
någonstans på vägen. Detta anser jag är ganska allvarligt, då barn som är 
nyinflyttade och inte känner andra barn, pedagoger eller miljön behöver 
få känna trygghet. Det kan vara extra viktigt i dessa fall att pedagogerna 
har en del kunskap om barnet så att den ansvarige läraren lättare kan 
möta upp barnet och på ett smidigt sätt få med barnet i den övriga 
gruppen. Min egen erfarenhet visar på att de nyinflyttade barnen ofta och 
lättare kommer utanför, kanske kan det bero på att pedagogerna 
”glömmer bort” eller inte har någon förförståelse om dem för att de 
saknar information. Om bättre rutiner skapas för dessa ”bortglömda” barn 
kanske de lättare och snabbare kan komma in i gruppen. Frågan anser jag 
är; vem är det som har ansvar för att även dessa barn ska få samma 
möjligheter som de andra barnen, är det föräldrarna eller pedagogerna i 
förskolan och skolan? Jag anser att föräldrarna inte endast ska vara de som 
har huvudansvaret för detta.  
 
Hjelte (2005) kom i sin undersökning fram till att förmedlandet av 
erfarenheter om enskilda barn skedde både muntlig och skriftlig. Den 
muntliga skedde enligt honom genom en överlämnandekonferens. Detta 
stämmer till viss del med mitt resultat då fyra av de intervjuade 
kommunicerade om barn genom en överlämnandekonferens. Två av 
förskoleklasspedagogerna hade dock ett samtal istället för en konferens. 
Hjelte (2005) kom i sin undersökning även fram till att den skriftliga 
informationen främst gavs genom loggböcker, något som denna studie 
inte kom fram till. Enligt den här studiens resultat så sändes den skriftliga 
informationen över i ett dokument eller genom förskolans tidigare 
dokumentation om barnet, såsom barnpärm eller portfolio.  
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Det var endast en, av informanterna som hade rutiner, som inte skickade 
över någonting skriftligt. Detta skiljer sig mot Hjeltes resultat kring 
överlämnande av den skriftliga informationen. Jag tror att detta skiljer sig 
mot denna uppsats resultat då Hjeltes undersökning skedde för några år 
sedan då loggböcker var populära. 
 
Hur beskrivs och konstrueras färdigheter och utveckling 
hos barn? 
Genom resultatet framkom det att ett flertal av de intervjuade använde sig 
av dokument eller lista med områden som ska tas med vid överlämning av 
information. Områdena täcker in hur barnet beter sig och klarar av olika 
situationer såsom matsituation men även ”hur barnet ligger till” i 
utvecklingen t.ex. språkligt eller motoriskt. Beskrivningen av hur barnet 
beter sig i och klarar av olika situationer kan kopplas ihop med Hjeltes 
(2005) resonemang att kommunikationen handlar om att få en ökad 
förståelse för barns agerande och hur de reagerar i olika kontexter. Det är 
dock fokus på barnet i situationen och inte på situationen i sig eller hur de 
på förskolan arbetar som kan påverka barnet till att bete sig på olika sätt. 
Den andra delen, hur barnet ”ligger till” exempelvis motoriskt eller 
språkligt anser jag måste utgå från någonting för att kunna beskrivas. Jag 
kan tolka detta som att pedagogerna när de beskriver barnet utgår från ett 
normalitetstänkande, antingen medvetet eller omedvetet. Börjesson och 
Palmblad (2003) menar att skola eller förskola blir beroende av ett 
normalitetstänkande då pedagogerna medvetet eller omedvetet utgår från 
detta vid beskrivning av enskilda individer.  Jag tolkar att detta sker hos 
pedagogerna när de ska beskriva barnets färdigheter i t.ex. grovmotorik 
eller språk. Man kan inte beskriva ett barns färdigheter eller utveckling 
inom ett område utan att utgå ifrån någonting.  
 
En pedagog menade att det var väldigt viktigt att berätta hur de arbetade 
med olika strategier på förskolan. Ett exempel är om barn har problem 
med samlingen och hur de då på förskolan gör för att lösa detta problem. 
Detta kan jag tolka som att pedagogen på denna förskola inte endast 
problematiserar barnet utan även hur olika lärande- och övriga situationer 
påverkar beteendet och hur personalen då arbetar med detta för att få till 
en metod som fungerar. De övriga informanterna tog inte upp att detta 
var någonting som de koncentrerade sig på, fokusen låg på 
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barnet och inte de omständigheter som kan påverka barnet. De beskrev i 
informationen barnet och hans eller hennes problem men inte arbetssätt 
eller de ”lärande situationer” som kunde påverka att barnet betedde sig på 
ett visst sätt. Majoriteten av de intervjuade problematiserad inte 
situationerna eller sättet som de arbetade på, utan koncentrerade sig på 
barnet. Detta kan kopplas till Hjörne och Säljö (2008) som kom fram till 
liknande resultat då de menar att det vanligaste sättet att resonera är att 
det är den enskilda individens egenskaper som kommenteras och 
resoneras. Det finns få beskrivningar i det här resultatet som handlar om 
de omständigheter, situationer och hur undervisningen bedrivs som kan 
påverka barnet.  
 
Hjelte (2005) kom i sin undersökning fram till att kommunikationen från 
förskola till förskoleklassens personal främst handlade om att förmedla 
sina erfarenheter kring barnet. Detta stämmer väl överens med denna 
studies resultat. Majoriteten av de intervjuade beskrev att informationen 
som de gav vidare främst handlade om deras egna erfarenheter av det 
enskilda barnet ifråga. Tolkningen av resultatet från pedagogerna i 
förskolan är att de främst anser att det är viktigt att beskriva barnets 
positiva sidor och starka egenskaper. Detta för att pedagogerna anser att 
det är till gagn för barnet. De tar även med de svårigheter som barnet har 
men fokusen ligger på det positiva. Pedagogerna i förskolan vill att 
personalen i förskoleklassen ska få en positiv bild av barnet ifråga. Detta 
skiljer sig mot Hjörne och Säljös (2008) beskrivning av att man i 
elevvårdssamtal främst fokuserade på saker som barnet inte klarar av, 
barnets negativa personlighetsdrag och eller oacceptabla beteenden. Det 
var alltså främst beskrivningar av negativ karaktär som skedde i 
elevvårdssamtalen. Jag tror att Hjörne och Säljös (2008) resultat skiljer sig 
mot denna studies resultat då deras studie handlar om hur man samtalar 
om barn i elevvårdssamtal. I elevvårdssamtalen pratar man om barn där 
det finns eller har funnits problematik av något slag. I samtalen som den 
här studien tar upp är det både barn där det finns problematik men även 
övriga barn, utan någon specifik problematik. Detta tror jag påverkar att 
det främst är de positiva aspekterna som tas upp av pedagogerna i denna 
studie. En annan orsak till att detta resultat skiljer sig åt är att det i 
förskolan oftast inte ges någon diagnos, utan att det främst sker i skolan. I 
elevvårdssamtalen diskuteras exempelvis eventuella diagnoser eller barn 
som redan har en diagnos.  
 



Från förskola till förskoleklass 
Kommunikation vid övergång 
Johanna Henriksson  

2009-10-19 

 

45 
 
 

 
Myndigheten för skolutvecklings slutrapport (2004) kom fram till att det 
krävs möten och diskussioner för att barnets kunskaper som han/hon 
tillgodogjort sig inte ska gå förlorade. Mötena och diskussionerna är 
viktiga så att den mottagande pedagogen kan möta barnet där det 
befinner sig. I den här studiens resultat beskrev flertalet av de intervjuade 
att det var viktigt att kommunicera kring och beskriva vart barnet befann 
sig i utvecklingen exempelvis motoriskt, språkligt och socialt. Detta så att 
de på skolan kunde ta vid där de slutat på förskolan. Alla pedagoger 
verksamma i förskoleklass ansåg att det var viktigt att få en helhetsbild av 
barnen så att de kunde möta upp dem där de befann sig. För att kunna få 
denna helhetsbild anser jag att det krävs ett flertal samtal och diskussioner, 
inte bara om de specifika barnen utan även kring hur pedagogerna ser på 
sitt uppdrag, hur de arbetar och hur de ser på barns lärande och 
utveckling. Alla pedagoger ville att barnen skulle få en kontinuitet i sitt 
lärande. Detta genom att personalen i förskoleklass skulle få information 
om var barnet befann sig för att kunna möta upp. Jag anser att det visar på 
att alla pedagoger vill undvika avbrott i barnets lärande. Enligt 
Skolverkets rapport (2000) så är det viktigt att skapa en helhet i 
utbildningssystemet utan avbrott som stör elevens lärande. Att 
pedagogerna i förskoleklass anser att de tar tillvara informationen, även 
om det finns kommentarer att det skulle kunna bli bättre, visar på att 
viljan och insikten att skapa ett sammanhållet lärande för barnet finns.  
 
Dilemmat kring överlämnande av information 
Det finns ett dilemma kring överlämning av information. Detta då 
resultatet av min undersökning visar att åsikterna är både positiva och 
negativa beträffande att lämna vidare information om enskilda barn. Även 
tidigare forskning har visat på både fördelar och nackdelar med att 
konstruera kunskaper om enskilda barn och att ge vidare information om 
barn mellan verksamheter.  
 
I resultatet kom det fram att alla de intervjuade pedagogerna svarade att 
det positiva med att ge vidare/ta emot information är att det kan ge 
barnen en smidig övergång. Pedagogerna i förskolan ansåg även att det 
skapar en trygghet för barnen. Två av pedagogerna i förskolan menade att 
det var positivt att ge vidare så mycket information som möjligt. De 
menar att det är viktigt med en dialog så att de på förskolan 
ska kunna förbereda barnen för det som kommer. Detta kan kopplas till 
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Gannerud och Rönnermans (2006) resonemang att övergången innebär en 
stor förändring för barnen och att det krävs ett samarbete mellan 
verksamheterna för att övergången ska bli så smidig som möjligt och ge 
kontinuitet. Genom att ge vidare information och ta emot information 
genom dialog så kan barnen få uppleva en ”röd tråd” mellan 
verksamheterna. Att skapa den ”röda tråden” i utbildningssystemet är 
någonting som Skolverket (2000) tog upp som viktigt då det är 
betydelsefullt att det inte sker avbrott i barnens lärande.  
 
De respondenter som ansåg att det fanns vissa negativa aspekter med att 
ge vidare information menade t.ex. att barnet kunde få en stämpel. Hjörne 
och Säljö (2008) skriver att barn beskrivs i kategorier med termer såsom 
svaga, omogna m.m. Beskrivningen av barn i kategorier påverkar hur 
individen/barnet blir bemött och förstås av personalen. Barnets identitet 
kan på det sättet bli stämplad av den kategori som barnet beskrivs inom. 
Detta kan i sin tur bidra till att forma individens egen bild av sig själv. 
Detta är den rädsla som dessa pedagoger i förskolan känner inför 
överlämnandet av information. De menar att informationen kan skapa en 
stämpel hos barnet som de inte vill att personalen i förskolan endast ska 
utgå ifrån. En annan anledning är att dessa pedagoger vill vänta tills 
personalen i förskoleklassen bildat sig en egen uppfattning om barnet, då 
de menar att alla ser på ett och samma barn på olika sätt. Hjörne och Säljö 
(2008) menar att en person aldrig fullständigt kan beskriva en händelse 
eller en annan person. Medvetet eller omedvetet väljer människan alltid 
det som han eller hon anser är mest relevant. Beskrivningarna av barnet 
blir därför selektiv utifrån den berättandes, i detta fall pedagogerna i 
förskolan, perspektiv. Pedagogerna i förskoleklassen kanske ser på barnet 
ur andra perspektiv och utan tidigare information kanske dessa sidor av 
barnet är lättare att upptäcka. Genom att hälften av de intervjuade 
pedagogerna i förskolan inte vill ge vidare information, på ett tidigt 
stadium, så ger de pedagogerna i förskoleklassen chansen att se barnet ur 
sitt eget perspektiv. Detta kan ge en mer rättvis bild av barnet. Jag tror att 
det här kan leda till att barn som tidigare haft en stämpel i förskolan får en 
chans till nystart. I resultat framkom det att förskoleklasspedagoger sa att 
det inte fanns något negativt med att ta del av informationen men det 
uppkom ändå en del svårigheter och problematik omkring detta. 
Såsom att det finns en risk att barnet inte får en nystart i förskoleklassen 
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när information ges vidare. Detta kan kopplas ihop med Hjörnes och 
Säljös (2008) resonemang att den identitet som tillskrivs ett barn bidrar till 
att forma hans eller hennes egen uppfattning om sig själv och vad han/hon 
klarar av. Om barnet inte får en nystart kanske den identitet som han eller 
hon tillskrivits, såsom exempelvis omogen eller bråkig fortsätter att 
påverka och bidra till hans eller hennes syn på sig själv. I resultatet 
framkom det även åsikter kring att informationen kan färgas av 
någonting, då informationen inte är subjektiv utan är ”skitsnack” om 
barnet eller dennes familj. Som jag skrev tidigare så menar Hjörne och 
Säljö (2008) att en person aldrig fullständigt kan beskriva en annan person, 
utan man väljer alltid det som man själv anser är relevant för den situation 
man befinner sig i. På detta sätt kan det uppstå skillnader i vad som anses 
är relevant information, då det den överlämnande pedagogen anser är 
relevant uppfattas av mottagaren som inte relevant information eller 
kanske rent av ”skitsnack”. Jag anser att det även kan vara så att 
avsändaren inte beskriver barnet på ett professionellt sätt utan tar även 
med personliga åsikter som inte är relevanta för denna situation.  
 
Resultatet visar som sagt på att det finns ett dilemma kring att ta emot 
eller lämna över information av barn. Det kan ses som positivt på många 
sätt då den mottagande enheten snabbt får en bild av barnet, kan möta 
upp barnet och vet när det finns problematik. Det finns även nackdelar 
som visats ovan, som att barnet riskerar att få en stämpel på sig. Om 
systemet kring kommunikation och överlämnande av information om 
barn skulle fungera perfekt ser jag en framtid som skulle kunna bli väldigt 
kontrollerande. Genom en felfri fungerande överlämning av information 
finns risken att kontrollen av barn blir väldigt hård. Barnet får då en 
ständigt kontrollerad barndom där dokumentation och bedömning av 
utvecklingen och kunskap ständigt är närvarande. En sådan 
kontrollerande verksamhet redan i förskolan anser jag inte är till nytta för 
barnet. Jag frågar mig också hur denna information och de eventuella 
kategorier som barnet beskrivs inom kommer att påverka barnet i fråga. 
Det kanske kan leda till att barnet redan i detta tidiga stadium blir bedömt 
utifrån informationen. Den syn på barnet som de mottagande 
pedagogerna får kanske påverkar barnets identitetsskapande på ett 
negativt sätt. Risken kan även finnas att sådan information som inte längre 
stämmer, eftersom barnet har utvecklats, följer med honom eller henne 
långt upp i skolan. 
Informationen kan som studien visat vara negativ på många olika sätt.  
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Men hur skulle det bli om information inte lämnades över? Jag tror att 
risken är att man på skolan börjar om med ett arbete som förskolan redan 
har påbörjat. De nya pedagogerna kanske inte heller kan möta upp barnet 
på ett lika bra sätt som de kan göra då de redan fått information. Barnet 
kan då förlora på detta, då han eller hon inte möts där han eller hon 
befinner sig i utvecklingen. Det kan även bidra till att det blir en jobbig 
situation för personal, barn och föräldrar då arbetet med t.ex. en viss 
problematik avbryts och börjar om i skolan. Jag tror att det då kan uppstå 
mycket frustration. Jag anser att de viktigaste frågorna att ställa sig själv 
som pedagog; Hur mycket information ska ges vidare, vilken information 
är relevant för att personalen i skolan ska kunna möta upp barnet och hur 
ska överlämningen av information gå till? Pedagoger i förskolan måste 
även reflektera över sitt eget sätt att konstruera kunskaper om barn, de 
måste fundera vad de utgår ifrån, är det något slags normalitetstänkande 
och vad anser de då att normal betyder? 
 
Går det att skapa en öppen dialog mellan 
verksamheterna?  
Genom resultatet framkom det att pedagogerna vill ha en öppnare dialog 
mellan verksamheterna när de samtalar om enskilda barn. Skillnaden i 
sekretessen anser ett flertal är problemet som stoppar eller försvårar den 
öppna dialogen om barn. Börjesson och Palmblad (2003) menar att man på 
olika sätt kan ta sig runt sekretessen. Resultatet i denna undersökning 
visar att pedagogerna har funnit metoder att använda sig av för att 
komma runt detta problem. Genom rutiner med överlämnandesamtal 
som två av de intervjuade använder sig av så medverkar 
vårdnadshavaren, detta för att slippa problemen med sekretess. Olsson 
(2006) menar att en sådan slags metod där vårdnadshavaren medverkar är 
viktig då informationen ska överlämnas från förskola till förskoleklass. På 
detta sätt behöver inte skillnaden i sekretessen försvåra överlämning av 
information. De pedagoger som använder sig av 
överlämnandekonferenser har även funnit en metod genom att de innan 
informationen överlämnas får skriftligt eller muntligt godkännande av 
vårdnadshavarna. Genom dessa rutiner har 
alla de intervjuade kommit runt problemet med skillnaden i sekretessen.  
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Önskan om att de båda verksamheterna ska ha samma sekretess lyser 
igenom i resultatet då flera informanter anser att det skulle vara lättare att 
ge och få information genom att båda verksamheterna har samma 
sekretess. Även Börjesson och Palmblad (2003) menar att sekretessen 
borde vara densamma mellan personal i olika verksamheter för att på 
detta sätt kunna diskutera barn på ett öppet sätt. Detta är en fråga som 
även jag anser måste diskuteras då dialogen om barn måste kunna ske 
öppet. Förskolan ska ses som det första steget i utbildningssystemet och då 
borde även kommunicerandet om barn kunna ske på samma sätt som 
mellan andra steg i grundskolan. Jag hoppas att det kommer ske en 
förändring så att sekretessen ska bli mer öppen mellan dessa steg, detta 
tror jag skulle förbättra och förenkla samarbetet mellan de två 
verksamheterna. För som det ser ut idag sker det många stopp på vägen 
som försvårar att skapa en öppen dialog kring barn.  
 
Går det att utveckla kommunikationen och samarbetet 
mellan verksamheterna? 
Pedagogernas samarbete sker främst genom medelanden om barnen i och 
med övergången. Den kommunikation som sker mellan pedagogerna 
tolkar jag främst som cirkulär eller spiralformad. Flertalet av de 
intervjuade säger att de inte har nått ända fram men den kommunikation 
som sker har som mål att skapa en ömsesidig förståelse och ett samarbete. 
Detta visar sig genom att informanterna vill ha ett fungerande 
överlämnande med fler diskussioner, ett förbättrat samarbete och 
exempelvis gemensamma utbildningsdagar. Samtalen eller 
konferensdagarna kan på detta sätt bli en gemensam aktivitet med 
interaktion för alla de inblandade deltagarna. Den linjära 
kommunikationen tror jag dock ibland kan uppstå då pedagogerna vid 
t.ex. tidsbrist inte genomför konferensen och då endast ger vidare/tar 
emot ett skriftligt dokument eller lösryckta anteckningar och genomför 
korta samtal.  
 
Hur rutinen kring överlämnande av information ser ut och främst vad 
som är relevant information att ge vidare har oftast skapats av 
förskoleklasspedagoger som har utformat eller valt dokumentet. Dock 
verkar pedagogerna i förskolan anse att de kan diskutera om det är 
någonting de saknar eller vill ta bort från dokumentet. Jag tolkar detta 
som att yrkesrelationen mellan dessa två parter till viss del är 
asymmetrisk. Pedagogerna i förskoleklass har på detta sätt mera makt 



Från förskola till förskoleklass 
Kommunikation vid övergång 
Johanna Henriksson  

2009-10-19 

 

50 
 
 

kring vad som ska tas upp i samtalet, då de väljer ut områdena som 
samtalet ska kretsa kring. Detta stämmer med Hjelte (2005) och Israels 
(1992) resonemang då de menar att relationer kan vara asymmetriska 
såsom det exempelvis kan vara mellan lärare i skolan och personal i 
barnomsorgen, då lärarna har mer att säga till om. Utifrån den här 
studiens resultat kan man dock tolka att i de flesta fallen har parterna 
kommit överens hur konferenserna, samtalen eller dylikt ska ske. Jag tror 
att anledningen till att det främst är pedagogerna i förskoleklass som 
utformar dokumenten beror på att det är dom som ska använda 
informationen om barnen i sitt arbete. Jag tror att det bästa skulle vara om 
man tillsammans skapade ett dokument, som båda parter är nöjda med, så 
att pedagogerna i båda verksamheterna kunde diskutera vad som är 
relevant information att ta upp. Samtal sker redan idag men det skulle 
kunna ske ännu fler diskussioner för att skapa ett bra samarbete.  
 
Det samarbete som presenteras kring rutiner i detta resultat gäller den 
relation som byggs upp mellan den förskola och den förskoleklass som 
majoriteten av barnen går över till/går över från. Denna relation tolkar jag 
sker i det som Johansson (2007) kallar den direktupplevda sociala 
verkligheten. De inblandade personerna delar inte alltid tid och rum då de 
jobbar i två olika verksamheter i olika lokaler. Men de inblandade 
pedagogerna har kontinuerlig kontakt och träffas personligen vid ett 
flertal tillfällen i och med övergången. Detta tolkar jag som att det uppstår 
en ”ansikte mot ansikte” relation. De rutiner som har framarbetats gör att 
relationen mellan dessa pedagoger blir djupare. Varaktigheten ökar på det 
sättet genom att mötena är fler, tätare och långvarigare, och leder till att 
parterna kommer närmare varandra.  
 
Det framkom i mitt resultat att det endast var en pedagog som inte ansåg 
sig ha utarbetat någon rutin. Ingen har huvudansvaret för denna 
arbetsuppgift och därför tror jag att ingen rutin arbetats fram. Tolkningen 
som jag gör av detta är att avståndet i relationen mellan 
pedagoger i förskola och i förskoleklass då blir stort, det finns inte någon 
varaktighet i relationerna. Kontakten sker vid färre tillfällen, det sker med 
längre mellanrum och är kortvariga då personalen ofta byts ut. Risken kan 
då bli, om man utgår från Johanssons (2007) resonemang, att man endast 
ser den andra parten utifrån en idealtyp och parterna blir anonyma för 
varandra. 
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Slutsatser 
Nu i slutet av studien kan jag se att jag tillägnat mig stora kunskaper om 
detta område. Jag har fått svar på min problemställning: Hur enskilda 
elever konstrueras och kommuniceras i pedagogiska sammanhang. Jag 
fick ta del av ett flertal uppfattningar hos de pedagoger jag intervjuade. 
Jag kunde både se likheter och skillnader i vad som var relevant kunskap 
om barn att konstruera och ge vidare. En uppfattning är att det främst är 
de positiva egenskaperna som är viktiga medan en annan åsikt är att 
strategier kring barn är viktigt. Ingen ansåg att det endast ska vara det 
negativa hos barnen som ges vidare. Informationen lämnas vidare på flera 
olika sätt såsom överlämnandekonferens eller samtal. Den skriftliga 
informationen som lämnandes över bestod av dokument, barnpärm eller 
portfolio. Beskrivningar kring hur kommunikationen och samarbetet 
mellan verksamheterna kunde förbättras framkom också.  
 
Det fanns både de som endast såg positiva delar med att ge vidare 
information och även de som såg negativa aspekter. Det är väldigt 
intressant att se att åsikterna delade sig så pass mycket. Detta visar på att 
det finns en tveksamhet till om konstruerandet av enskilda barn, som 
sedan blir information som överlämnas, är positivt eller negativt. Jag tror 
det är nyttigt för alla pedagoger som arbetar med barn att fundera kring 
hur man beskriver barnet och om det alltid är så lämpligt att föra 
information vidare. Man måste reflektera över detta och inte bara fortsätta 
på samma sätt av vana eller tradition. Jag tror även det skulle vara bra för 
pedagogerna att få en insikt i den andra partens arbete, genom flera besök 
mellan verksamheterna. Det allra viktigaste är att pedagogerna får tid till 
att reflektera och diskutera. 
 
Att alla utom en hade arbetat fram någon slags rutin omkring detta anser 
jag visar på att arbetet med övergångarna prioriteras. Pedagogerna är 
medvetna om att övergången för barn mellan dessa två 
verksamheter behöver stärkas för att kunna ge barnen en kontinuitet och 
en chans att känna den ”röda tråden” i utbildningssystemet.  
 
 
 
 
 
Vidare forskning  



Från förskola till förskoleklass 
Kommunikation vid övergång 
Johanna Henriksson  

2009-10-19 

 

52 
 
 

Efter jag har gjort denna studie ser jag ett flertal andra infallsvinklar som 
det finns behov av forskning kring. Som jag nämnt i början av uppsatsen 
finns det lite forskning kring samarbete och främst samarbete vid 
övergång och överlämning av information mellan förskola och 
förskoleklass. Detta även fast förskoleklass har existerat sedan 1998. Jag 
ser därför ett stort behov av forskning inom detta område. Olika 
infallsvinklar som skulle kunna undersökas är t.ex. en jämförelse mellan 
åsikter hos pedagoger i förskolan och pedagoger i förskoleklass. Jag skulle 
även vilja se forskning kring rektorers uppfattningar om detta område. Jag 
föreslår även att mer forskning kan ske kring samarbete mellan olika 
verksamheter, alltifrån förskola och upp till gymnasieskola. Detta 
eftersom övergångar mellan stadier kan upplevas av många barn/elever 
som omvälvande och svårt. 
 
Jag skulle vilja se mer forskning på området information. Hur information 
som formuleras och sänds vidare eventuellt kan påverka barnen i deras 
identitetsskapande. Det vore intressant att göra en studie omkring 
skillnader i hur pedagoger bemöter barn utifrån om de fått information 
eller inte.  
 
Metoddiskussion  
Valet av intervju som metod, gjordes utifrån syftet och tidsaspekten. Det 
finns andra metoder, såsom enkäter eller observationer, som skulle kunna 
ge ett bredare resultat i denna undersökning. Observation som metod 
valdes bort pga. tidsaspekten, då de flesta konferenser eller samtal om 
barn sker på våren. Enkäter valde jag även bort då jag ansåg att intervjuer 
gav större möjlighet att få ett djup i svaren från de intervjuade genom att 
jag kunde följa upp med följdfrågor. Genom intervjuerna var det lättare än 
enkäter att gå in på djupet i pedagogernas uppfattningar, åsikter och 
tankar.  

 
Jag har intervjuat sju pedagoger, där fyra är verksamma i förskolan och tre 
verksamma i förskoleklass. De arbetar i två olika kommuner och 
förskolorna och skolorna finns både i staden och på landsbygden. 
Resultatet kan inte påstås vara något generellt, utan det är åsikterna som 
framkom som är resultatet. Då åsikterna varierade ganska mycket så tror 
jag att resultatet skulle kunna bli annorlunda vid intervju av andra 
personer. Men jag anser ändå att de huvudsakliga skillnaderna i  
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i åsikterna, såsom att det uppenbarades ett dilemma kring informationen 
och de rutiner som sker, skulle uppenbara sig även i andra liknande 
studier. Sex av de intervjuade var kvinnor och en man. Då jag inte riktade 
in mig på genusperspektivet i denna uppsats så anser jag att den ojämna 
könsfördelningen inte spelar så stor roll för det resultat jag fick fram. 
Urvalet av intervjupersoner grundar sig i att jag tidigare mött dem genom 
VFU och jobb. En eventuell nackdel med att jag kände några av 
intervjupersonerna kan vara att de tog för givet att jag redan hade 
kunskap om hans eller hennes åsikter. Kunskaper som t.ex. kunde handla 
om hur de arbetar med dessa områden på just den specifika skolan, 
förskolan eller avdelningen. Informationen från intervjuerna kan på detta 
sätt bli ofullständig, då de intervjuade anser att vissa ”fakta” är 
underförstått. Jag anser dock att detta gick att lösa genom att jag använde 
mig av följdfrågor.  

 
De intervjuer som har genomförts har skett på två sätt, genom 
bandspelare och genom anteckningar. Jag anser att jag med anteckningar 
kunde fånga upp de intervjuades svar på nästan samma sätt som med 
bandspelare. Jag kontrollerade svaren jag fått med pedagogerna direkt 
efter intervjun för att se om det jag antecknat blivit rätt. De eventuella 
skillnaderna i upptagandet av intervjuer anser jag inte påverkar resultatet. 
Jag erbjöd alla intervjupersoner möjligheten att läsa igenom den 
transkribering jag gjorde av deras intervju men det var endast en som ville 
ta del av detta. De övriga avstod då de ansåg att detta inte behövdes. Jag 
anser att den semistrukturerade metoden jag använde mig av i 
intervjuerna fungerade bra då jag fick ta del av de intervjuades personliga 
erfarenheter, uppfattningar och känslor. Intervjupersonerna kunde på 
detta sätt utveckla sina tankar och åsikter och det anser jag gav innehållet 
ett djup. Jag anser att en mer styrd intervju inte hade gett lika mycket djup 
och jag tror inte att jag hade fått ta del av de intervjuades åsikter på 
samma sätt.  
 
Jag som intervjuare kan ha påverkat informanterna omedvetet, detta 
eftersom jag är en ovan intervjuare. Min tolkning och analys av det 
informanterna berättade skulle även kunna skilja sig mot vad någon 
annan skulle anse, , men genom att jag i resultatet visade citat och referat 
från de intervjuades svar så ges läsaren en möjlighet att bedöma mina 
tolkningar. En annan risk med att jag tagit en fenomenografisk ansats, då 
jag beskriver hur företeelsen visar sig för någon och inte 
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återger den faktiska verkligheten, är att intervjupersonerna kan missförstå 
innebörden i det jag skrivit och tolkat. 
 
Reliabiliteten i denna undersökning är svår att mäta, då jag använt mig av 
intervjuer och bearbetat resultatet med tidigare forskning. Underökningen 
tillförlitlighet är relaterad till intervjuarens förmåga att göra vissa 
bedömningar när de registrerar svaren enligt Patel och Davidsson (2003).  
De menar även vidare att om man är en ovan intervjuare så kan flera 
bedömningsfel uppkomma som gör att reliabiliteten minskar. Jag är som 
sagt inte en van intervjuare och anser därför att det kan ha skett en del 
bedömningsfel när jag bearbetade resultaten. Jag anser att eventuella 
bedömningsfel blev färre och minimerades genom min bearbetning av 
intervjuerna som har skedde i flera steg. Jag gjorde en ”testintervju” innan 
som kan sägas vara en liten pilotstudie. Det skedde ingen större 
pilotstudie med flera personer. Testintervjun genomförde jag för att se vad 
jag fick ut från de områden jag valt att ta med i intervjuguiden och för att 
fundera ut hur följdfrågorna kunde se ut. Jag anser att denna testintervju 
gjorde att jag blev tryggare och lättare kunde fokusera på vad 
informanterna berättade när de ”riktiga” intervjuerna genomomfördes.  
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BILAGA 1: Intervjumanual 

 
Till pedagoger i förskola: 

• Överförs information om enskilda barn från förskolan till för-
skoleklass? 

Ev. följdfråga: Har ni några rutiner och hur ser de ut? 
• Vilken information är relevant att sända vidare? Hur konstrue-

ras denna information? 
Ev. följdfråga: varför är den informationen relevant? 
• Hur och vad vill du att personalen i förskoleklass ska ta tillvara 

från informationen? 
Ev. följdfråga: Varför vill du att de ska ta tillvara informationen? 
• Vilka fördelar och nackdelar anser du att det finns med att ge 

vidare information? 
• Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut 

mellan verksamheterna? Är det någonting som du skulle vilja 
förbättra? 

 
Till pedagoger i förskoleklass: 
• Får du information om enskilda barn från förskolan?  
Ev. följdfråga: Finns det några rutiner och hur ser de ut? 
• Vilken information anser du är relevant att få? 
Ev. följdfråga: Varför är denna information relevant? 
• Tar du tillvara informationen du får?  
Ev. följdfråga: Vad är viktigt att ta tillvara? Varför? 
• Vilka fördelar och nackdelar ser du med att få tillgång till in-

formation om enskilda barn? 
• Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut 

mellan verksamheterna? Är det någonting som du skulle vilja 
förbättra? 
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BILAGA 2: Presentation av de intervjuade 
 

A Förskolepedagog: 
A är en kvinnlig förskolelärare som arbetar på en förskola och har varit 
ansvarig för överlämning av barn med speciella behov. 
Sammanfattningsvis kan hennes syn på överlämnande av information 
sägas vara positiv. Hon anser att det är viktigt att lämna vidare 
information, speciellt när det gäller barn med speciella behov. Detta 
anser hon sker på ett bra sätt genom överlämnandekonferenser som de 
har på våren. Hon anser att överlämnande av information endast är 
positivt.  
  
B Förskolepedagog 
B är en kvinnlig barnskötare som arbetar på förskola. Hon är ansvarig 
för femåringarnas övergång från förskolan till förskoleklassen. B anser 
att det är positivt att ge vidare information. På den förskola hon 
arbetar ges information vidare genom överlämnandekonferens på 
våren. Pedagog B anser att det endast är positivt att ge vidare 
information om man fokuserar på barnets starka sidor. 
 
C Förskolepedagog 
C är en manlig förskolelärare verksam i en förskola med blandade 
åldrar. Han ser en hel del negativa aspekter med att ge vidare 
information och anser att pedagogerna i förskoleklass ska bilda sig en 
egen uppfattning kring barnet. Han och hans arbetskamrater har inte 
arbetat fram några rutiner kring hur övergången ska ske, då detta 
skiljer sig från år till år beroende på vem som är ansvarig.   
 
D Förskolepedagog 
D är en kvinnlig förskolelärare som till viss del har ansvaret för 
övergången mellan förskola och förskoleklass. Hon ser en del negativa 
sidor med att ge vidare information, då hon vill ge barnen möjlighet till 
en nystart och inte sända vidare information som kan stämpla barnet. 
Informationen ges vidare i överlämnandekonferenser på hösten då 
barnen redan börjat i förskoleklass.  
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E Förskoleklasspedagog 
E är en kvinnlig förskoleklasspedagog och har varit verksam både i 
förskola och förskoleklass. Hon ser främst överlämnande av 
information som något positivt. Överlämnandet av information sker 
genom ett samtal, där föräldrar, barn, personal från förskolan och 
personal från förskoleklassen medverkar. Den skriftliga informationen 
hon får från förskolan sker genom överlämnande av en barnpärm eller 
portfolio.  
 
F Förskoleklasspedagog 
F är en kvinnlig förskoleklasspedagog som har varit verksam både i 
förskola och förskoleklass. Hon anser att överlämnande av information 
är positivt. Hon, och de samarbetande förskolorna, utgår från ett 
dokument för att beskriva det enskilda barnet och har sedan en 
överlämnandekonferens.  
 
G Förskoleklasspedagog 
G är en förskoleklasspedagog som tidigare även varit verksam i 
förskola. Hon ser främst positiva aspekter med att ta del av 
information. Detta sker genom samtal där förälder, barn, pedagog från 
förskolan och pedagog från förskoleklassen medverkar. G får den 
skriftliga informationen genom barnpärm eller portfolio.  
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