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Förord 
 
Denna studie har lett oss till en större insikt och förståelse om vilket omfattande arbete det är 
med överlämning. Innan studien påbörjades hade vi inte så stor kunskap om arbetet med 
överlämning, det är en stor organisation som krävs om syftet med överlämningen är att det 
ska gynna barnen. Kunskapen vi nu besitter inom ämnet känns betryggande att ha inför vår 
kommande profession.    
 
Vår handledare, Gunilla Johansson, vill vi tillägna ett stort tack. Hon har alltid varit positiv 
och en trygg punkt för oss och gett oss råd för hur vi ska gå vidare med arbetet. Ett varmt tack 
till dig! Vi vill även tacka alla som deltagit i vår studie, utan er hade det inte varit möjligt. Sist 
men inte minst vill vi tacka varandra för den positiva stämning som funnits mellan oss under 
hela arbetets gång. Tack!  
 
Luleå den 9 Maj 2008 
 
Marie Lundberg  Anna Önnhage  
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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att studera hur förskolan och förskoleklassen arbetar med överlämning 
av barninformation. Frågor som ställdes var hur förskollärare i förskolan förbereder och 
hanterar den information som lämnas vidare till personalen i förskoleklassen och hur 
förskoleklassens personal uppmärksammar den information som tillägnas dem. Fokus har 
legat på barn i behov av särskilt stöd. I bakgrunden bearbetades forskningslitteratur. Fem 
kvalitativa intervjuer genomfördes i både Norrbottens och Värmlands län i syfte att bredda 
den geografiska aspekten. Avgränsningen innefattade att endast intervjua förskollärarna i 
förskolan och berörd personal i förskoleklassen. Det som framkommit i studien var att 
uppfattningen om vilken information och i vilken omfattning som ska lämnas över skiljde sig 
åt.  Det rörde sig om barnens kunskapsnivå, sociala kompetens och särskilt stöd. Information 
förskoleklassens personal fick nyttjades i form av att ge barnen den hjälp och stöd som 
behövs.   
 
 
Nyckelord: Överlämning, information, barn i behov av särskilt stöd, förskola, förskoleklass.   
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1. Inledning   
 
Vi har inte någon större erfarenhet kring överlämning och därför finner vi det angeläget att få 
en insikt i och kunskap om ämnet innan vi blir färdigexaminerade lärare. Vår uppgift som 
förskollärare är att avrunda förskoleperioden samt ge barnen de bästa förutsättningarna för en 
god start i den nya verksamheten. Detta ämne finner vi intressant och mycket angeläget att 
arbeta med, överlämningen är en viktig del i arbetet med barnen. Vi har undersökt hur tre 
förskolor samt två skolor arbetar med överlämning av barninformation. Myndighet för 
skolutveckling skriver i deras slutrapport Rapportering av regeringsuppdrag Integration 
förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (Internet 1, 2004) att integrationen mellan 
de olika verksamheterna har svårt att mäta sig med andra uppdrag som förskolan och skolan 
har. De menar vidare att avsikten med integrationen är att det skall vara en naturlig del i 
vardagsarbetet. Det vi har uppmärksammat är att det finns forskning som berör samverkan 
och samarbete inom olika grad mellan förskolan och skolan. Det vi dock upplevt har hamnat i 
skymundan är vilken information som ska lämnas över från förskolan för att skapa den 
naturliga övergången. Det som står skrivet i läroplanen för förskolan, Lpfö98, är att 
”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv.” (Utbildningsdepartementet, 2001:16). Vi ställer oss därför frågan, hur ska 
verksamheten se till barnens utveckling om personalen i förskoleklassen inte vet vad barnen 
har tidigare arbetat med i den förra verksamheten?   
 
Vi kommer i vår studie att inrikta oss på barn i behov av särskilt stöd, hur förskolan 
förbereder överlämningen och hanterar barninformationen samt hur skolan ser till barnens 
behov. ”Vid övergången till nya verksamheter skall uppmärksamhet ägnas de barn som 
behöver särskilt stöd.” (Utbildningsdepartementet, 2001:16). Svårigheten med att följa 
läroplanens riktlinje är om föräldrarna inte godkänner att information om deras barn får 
lämnas vidare till den mottagande verksamheten. Föräldrar måste godkänna att information 
som rör barnen lämnas vidare.  För att den mottagande läraren skall kunna möta varje barn 
utifrån deras förutsättningar och det ska bidra till att varje barn utvecklas är det viktigt att 
relevant information lämnas över och tas tillvara på. Vi vill därför också ta reda på vad 
relevant information kan bestå av.      

1.1 Begreppsdefinition  
 
Begreppet överlämna betyder enligt Nationalencyklopedin (Internetkälla 2) att man 
personligen ger något till någon annan med ett specifikt avseende.  Med överlämning avser vi 
i denna studie den information om barnen som förskolan ger ut till förskoleklassens personal. 
Med barninformation menar vi den information som rör barnen och är av betydelse för 
barnens start i den nya verksamheten. Den informationen tillhandahålls av förskolans personal 
till mottagande lärare.  Med barn i behov av särskilt stöd syftar vi i den här studien till de barn 
som har koncentrationssvårigheter, språk – talsvårigheter, psykosociala svårigheter samt 
neuropsykiatriska funktionshinder.    

1.2 Disposition 
 
Upplägget på studien är att vi under det första kapitlet har en inledande del varför vi har valt 
att studera ämnet. Därefter under kapitel två behandlar vi relevant litteratur för att ge läsaren 
bakgrundfakta. I kapitel tre redogör vi vårt syfte samt våra frågeställningar. I det fjärde 
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kapitlet beskriver vi vilka intervjumetoder som finns och vilken vi valt att använda oss av och 
varför vi valde den metoden. Kapitel fem och sex visar resultatet med början utifrån vilka vi 
har intervjuat, våra dokumentationer utifrån intervjutillfällena och hur vi har gått tillväga vid 
bearbetningen, analysen och tolkningen av intervjuerna. Sjunde kapitlet belyser det 
sammanfattande resultat av intervjuerna. Det åttonde och sista kapitlet består av resultat- 
metod- samt slutdiskussion och förslag på framtida forskning. Sist i arbetet ligger våra 
bilagor.     

2. Bakgrund 
 
Genom förskoleklassens framväxt har det bidragit till att en arena för olika yrkesgruppers 
möjlighet att mötas i vuxit fram. Den studie som Granström (2003) har genomfört syftar till 
förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger. När dessa yrkesgrupper med olika 
bakgrund ska samverka med varandra är det viktigt att ta hänsyn och respektera varandra i det 
gemensamma arbetet, menar Granström i Antologi och lagarbete och tidig läs- och 
skrivutveckling (2003). Enligt Granström (2003) finns det olika modeller för hur ett lagarbete 
med dessa yrkesgrupper kan se ut. Samtliga modeller har som utgångspunkt att de olika 
yrkesgrupperna i samarbetet anser sig ha unika kompetenser. En av Granströms (2003) 
modeller för samarbete syftar till att göra uppdraget gemensamt, med detta menar han att de 
olika yrkesgrupperna kan ha olika arbetsuppgifter men att de samtidigt strävar mot samma 
mål. Alla yrkesgrupper delar på ansvaret gentemot verksamheten. Samarbete, menar 
Johansson (1999), går ut på att kommunicera och skapa en förståelse för varandra. I ett 
samarbete måste vi kunna göra saker tillsammans. Han menar vidare att kvalité i ett samarbete 
sker i den närmaste omgivningen i stimulerande relationer. ”För att en pedagogisk integration 
mellan förskola och skola ska komma till stånd behöver de två yrkeskategorierna beskriva, 
diskutera och tillsammans reflektera över egna erfarenheter.” (Apelgren i Ohlsson, 2004:124). 
Christersson (1995) visar på olika yrkeskategorier inom förskola och skola som han menar 
kan komplettera varandra i ett samverkansarbete. Detta innebär att de olika yrkeskategorierna 
specifika kompetenser kompletterar varandra och det kan leda till en bredare och djupare 
gemensam kompetens. Förskollärarna har stor praktisk och idémässig kompetens kring barn i 
lägre åldrar och detta kan vara en värdefull hjälp för lärarna i skolan menar Andersson (2004).  
Det Munkhammar (2001) skriver om samverkan mellan olika yrkesgrupper utifrån hennes 
genomförda studie är följande:  
 

Samverkan mellan förskollärare, fritidspedagoger och lärare innebär att pedagoger med 
olika yrkestillhörighet och olika men också delvis gemensamma traditioner sammanförs 
för att arbeta tillsammans. I deras arbete som de tillsammans ska utföra finns också en 
förväntning om att pedagogerna ska klara av att ta tillvara på varandras kompetenser i 
syfte att bibringa en förändring. (Munkhammar, 2001:180)   

 
Samverkan mellan förskola och skola menar Christersson (1995) kan ha olika syften men att 
det är viktigt att de olika verksamheterna är överens om vad som är det bästa för barnen och 
hur de ska arbeta för att nå dit. Tankarna om vad som varit det bästa för barnen har det rått 
skilda uppfattningar om i de olika verksamheterna. Det kräver att verksamheterna inte kan 
vara skilda från varandra utan ett gemensamt arbete behövs för att gynna barnens utveckling.  
Han menar att innan ett samverkansarbete påbörjas ska frågan varför vi ska samverka (egen 
kursivering) ställas. En form av samverkan är när barnen ska avsluta sin tid i förskolan och 
börja skolan. Christersson (1995) lyfter fram att det är viktigt att finna ett arbetssätt vid 
samverkan som gynnar barnen vid överlämningen.  Han poängterar också att barnen ska se en 
helhet i de olika verksamheterna i både kortsiktigt och ett längre perspektiv. Samverkan 
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handlar om att få ett gynnande samarbete och hitta lösningar tillsammans. ”Viktigast tycks 
viljan till samverkan vara, om denna kan leda till handlingar, som i sin tur kan skapa goda 
förutsättningar, både praktiska, pedagogiska och psykologiska som resulterar i en utvecklande 
miljö både för barn och vuxna.” (Statens offentliga utredningar, SOU, 1994:482). Samverkan 
är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, när ett samverkansarbete startas och pågår bör 
föräldrarna vara delaktiga i arbetet, detta innebär att personalen i de olika verksamheterna 
måste tydliggöra begreppet samverkan. Det är dock viktigt att komma ihåg att föräldrarna inte 
alltid accepterar ett samverkansarbete menar Christersson. (1995) 
 
Samverkan mellan förskola och skola innefattar främst de äldre barnen på förskolan enligt 
Christersson (1995). Gannerud och Rönnerman (2006) har genom deras studie sett samarbete 
hos berörd personal vid inskolning av barnen från förskolan till förskoleklass. Det är en stor 
organisation som genomförs då barnen lämnar förskolan och skolas in i förskoleklassen. 
Kontakten mellan de olika verksamheterna när detta arbete pågår är tät. De menar vidare att 
den organisation som finns är omfattande och väl utarbetad mellan förskolan och 
förskoleklassen, målet är att barnen ska uppleva den röda tråden mellan verksamheterna. Det 
vanligaste forumet för samverkan mellan förskola och förskoleklassen sker i form av 
bestämda möten, både formella och informella. 

 
Principerna, syftet och det övergripande målet för samverkan mellan förskola och skola 
har ansetts vara att överbrygga de skillnader som finns mellan dem, för att skapa 
kontinuitet och trygghet för det enskilda barnet vid övergången mellan dessa skolstadier.  
(SOU, 1994:479) 

 
Gannerud och Rönnerman (2006) visar en plan för hur samarbete kan se ut mellan förskolan 
och förskolekassen vid överlämning och inskolning. Förskolans arbete struktureras efter 
följande vis; förskollärarna från förskolan träffar berörd personal från skolan och presenterar 
barnen och ger synpunkter på gruppindelning. Förskoleklassens personal besöker barnen på 
förskolan som senare skall överlämnas till förskoleklassen. Förskollärarna från förskolan 
besöker skolan tillsammans med barnen som skall börja i förskoleklassen. Förskolans 
personal har ett avslutande samtal med barnens föräldrar. På hösten när barnen har börjat i 
förskoleklassen besöker förskolans personal barnen i förskoleklassen. Arbetet för 
förskoleklassens personal med överlämningen och inskolningen av de nya barnen sker på 
följande vis; de gör en sammansättning av barngrupper. Förskoleklassens personal får 
information från förskolan och efter cirka två månader sker en uppföljning. Därefter planeras 
och genomförs besök på förskolan för att träffa de nya barnen. Personalen i förskoleklassen 
träffar de nya barnens föräldrar för inskolningssamtal och har ett gemensamt föräldramöte för 
alla föräldrar. Christersson (1995) visar på en liknade tillvägagångssätt hur en överlämning 
kan ske från förskoleklass till år 1. Föräldrarnas delaktighet under överlämningen till den nya 
verksamheten sker genom samtal vid flera tillfällen med den nya läraren.  
 
Garpelin och Kallberg (Internet 3, 2008) har genomfört ett forskningsprojekt där syftet var att 
studera övergång inom förskolans verksamhet. Två förskolor med samma pedagogik, Reggio 
Emilia, deltog i studien. Förskolornas arbetssätt kring övergången mellan avdelningarna 
skilde sig åt. En av förskolorna hade en struktur som gick ut på att både personalen och 
barnen bytte avdelning varje år, det gjorde att verksamheten var åldersanpassad. Den andra 
förskolan hade små– och storbarnsavdelning. Barnens övergång från småbarnsavdelning till 
storbarnsavdelning skedde utifrån organisation samt individuell mognad hos barnen. På den 
här förskolan byter barnen personal när de byter avdelning. Hos respektive förskola betonas 
vikten av att barnen skall känna sig trygga vid övergången. En förskollärare som deltog i 
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studien lyfte att när nya gruppsammansättningar sker finns möjligheten att barnen får nya 
roller. Förskolornas synsätt gällande övergång skiljer sig åt. Den förskola där både personalen 
och barnen följs åt och byter miljö ses övergången som en vikig del i det pedagogiska arbetet. 
I den andra förskolan ska övergången mellan avdelningarna ske omärkbart och smidigt.    
 
Haug (1991, 1992) skriver om sitt forskningsprojekt som berör samarbete mellan förskola och 
skola. Han studerade ett försök till samarbete mellan dessa två verksamheter, det han kunde se 
var att personalen som deltog i försöket såg den sociala funktionen som en viktig aspekt i 
samarbetet. Personalen menade att övergången skulle innefatta sociala funktioner som skulle 
leda till en lättare övergång för barnen. Lärarna och förskollärarna i studien upplevde att deras 
samarbete var något de tyckte var positivt och viktigt. ”Det skulle vere tryggare elevar som 
tok til på skulen. Skulestarten skulle verte mjukare.” (Haug, 1991:130) Han menar att 
eleverna blir tryggare, det skapar trivsel bland eleverna i förskolan och skolan. Övergången 
blev lättare i och med samarbetet.  
 
Enligt Wikare, Berge och Watsi (2002) är det värdefullt att det sker en samverkan mellan 
förskolans och förskoleklassens personal för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
barnens övergång mellan verksamheterna. De menar att samarbetet kan bestå av konferenser 
och studiedagar där de får möjlighet att utveckla ett arbetsätt tillsammans kring 
överlämningen. Att barnen får möjlighet att besöka den kommande verksamheten vid flertalet 
gånger, läraren och miljön kan leda till att omställningen för barnen inte blir allt för stor. Trots 
detta menar de att det är en miljöomväxling för barnen som kommer från förskolan till 
förskoleklassen och det är en ny miljö de ska vänja sig vid. I sexårsåldern växer barnen 
mycket vilket ofta bidrar till att de blir motoriskt oroliga och kan bli känslomässigt labila.    
Wikare, Berge och Watsi (2002) lyfter fördelen med att ha utarbetade rutiner kring 
överlämningen då de är särskilt betydelsefulla för de barn som är i behov av särskilt stöd. De 
hävdar att samarbetet mellan de olika verksamheterna underlättas eftersom läroplanerna 
numera länkar i varandra. 
 

Sambandet mellan förskolan, förskoleklassen […] förstärks också genom att läroplanerna 
bygger på och länkar i varandra och genomsyras av samma syn på kunskap och lärande. 
Läroplanerna lyfter fram betydelsen av att kontakten mellan de olika 
verksamhetsformerna stärks för den enskilde elevens framgång. (Internet 1, 2004:5) 

  
I läroplanen för förskolan (2001) Lpfö98, står det tydligt att ”Arbetslaget skall tillsammans 
med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov 
av stöd och stimulans.” (Utbildningsdepartementet, 2001:16)  
 
Hjelte (2005) menar att kommunikationen mellan förskola och förskoleklassen avser att från 
förskolans sida ge information om vilka erfarenheter de har om barnen. Kommunikation kan 
ta sig i uttryck både muntligt och skriftligt, informationen avser att beskriva generellt hur 
arbetet i förskolan sett ut. Gällande de barn som är i behov av särskilt stöd skedde 
överlämnandekonferens, då det framkommit i Hjeltes (2005) studie att rektorerna ansåg att det 
är viktigt för förskoleklassens personal att få kunskap om de barn som är i behov av särskilt 
stöd. Några förskolor som deltog i hans studie upplevde att de inte lämnade så mycket 
information som var önskvärt. Från skolans sida ville de inte från början ta del av den 
information som förskolan hade att ge. Detta i syfte att inte skapa förutfattade meningar om 
barnen, dock har synen på att få information från förskolan förändrats till att vilja få ta del av 
förskolans erfarenheter. Förskolans sida menar på att kommunikationen fortfarande kan 
utvecklas till det bättre, detta har dock inte förskollärarna lyft fram till de andra 
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yrkesgrupperna i skolan. Hjelte (2005) betonar att kommunikationen mellan de olika 
yrkesgrupperna är av största vikt för att komma fram till vilken kunskap som förs vidare 
mellan de olika verksamheterna. Hjelte (2005) poängterar att kommunikationen har en stark 
betydelse för samarbetet mellan olika verksamheter. Det skapar en förståelse om hur barnens 
situation ser ut och utifrån det kan arbetet planeras. ”Läraren skall utbyta kunskaper och 
erfarenheter med personalen i förskola” […].  (Utbildningsdepartementet, 2005:16) 
 
Myndigheten för skolutveckling skriver i deras rapport Integration förskola, förskoleklass, 
grundskola och fritidshem (Internet 1, 2004) om det projekt som genomförts för att åtgärda 
samt att skapa bättre förutsättningar för barns lärande. Arbetet förväntades förbättra 
yrkesgruppernas kännedom om varandras verksamheter och överbygga de diken som uppstått 
mellan förskolan och förskoleklassen. Tanken är att övergången mellan de olika 
verksamheterna ska ske naturligt för barnen. Den röda tråden mellan verksamheterna är en 
viktig aspekt i detta arbete.  
 

Alltför ofta går de kunskaper och erfarenheter som barnen har fått med sig från förskolan 
till skolan förlorade. Mycket av det som barnen har lärt sig tas inte tillvara och barnen får 
börja om från början. […] För att läraren ska ha möjlighet att möta varje elev där den 
befinner sig och för att inte information och kunskaper skall gå förlorade i samband med 
övergångarna krävs möten och pedagogiska diskussioner mellan pedagogerna från de 
olika verksamheterna (Internet 1, 2004:13) 

 
Genom att det finns diken mellan förskolan och förskoleklassen så lyfter rapporten fram att 
det kan leda till att barnens lust att lära går förlorad och deras självförtroende sänks. Med 
detta menas för att kunna bevara barnens lust ska arbetet utgå från barnens behov, intressen 
samt efter varje barns takt. Det ska också få möta den utmaning som är varken för mycket 
eller för lite. Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram ett barns funderingar om att börja i 
förskoleklass. Barnet finner ett stort intresse för fåglar och uttrycker en oro att inte få arbeta 
vidare med detta område när han kommer till skolan. Barnet i fråga lyfter själv fram att han 
kan jobba vidare med fåglar hemma men hans önskan är dock att skolan fångar upp hans 
intresse. De visar även på att det är viktigt att fråga barnen vilka förväntningar de har inför 
övergången till skolan och vad barnen själva tycker är viktigt att ”fröknarna” på skolan ska få 
veta om dem. Det är betydelsefullt att personalen på förskolan inte bara lyssnar på barnen, 
utan dessutom kan möta dem på flera nivåer. I skolans arbetsmiljö, SOU (1974:53) poängteras 
vikten av att varje barn skall få möjlighet att fortsätta det arbete som startades under 
förskoletiden i skolan.  Skolan skall följa upp förskolans arbetssätt för att kunna stödja barnen 
i deras sociala och känslomässiga utveckling. De skall ta tillvara på barnens färdigheter och 
kunskaper. ”En mjuk övergång från förskolan är viktig för att underlätta skolstarten för 
barnen. […] Det är klokt av skolan att i så stor uträckning som möjligt använda de 
arbetsformer som barnen är vana vid och i övrigt knyta an till deras erfarenheter från 
förskolan.” (Skolöverstyrelsen, 1988:44). I läroplanen för förskolan, Lpfö98, (2001) står det 
skrivet att ”Arbetslaget skall utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 
förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem” […]. (Utbildningsdepartementet, 
2001:16).  

2.1 Sekretess inom förskola och skola 
 
Sekretess inom förskolans verksamhet är strängare än inom grundskolan och fritidshemmet, 
menar Olsson (2001). Förskolans pedagogik grundar sig på tätare relationer mellan förskolan 
och hemmet. Det finns tre aspekter som måste ses över innan information lämnas ut, de 
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juridiska, etiska och metodiska aspekterna. Inom det juridiska perspektivet, vilket i detta fall 
syftar till sekretesslagen, finns angivet att information mellan verksamheter som ligger under 
olika kommunala nämnder inte får lämna ut känslig information till varandra. Inom samma 
verksamhet, under samma kommunala nämnd, finns ingen sekretess fastställd vilket innebär 
att informationen kan delges lärare sinsemellan. Olsson (2001) skriver dock att lagen gällande 
sekretessen för barnen i förskolan som skall vidare till förskoleklassen är osäker när det gäller 
att lämna ut känslig information om barnen ifråga. När det är angeläget att föra viktig 
information vidare skall vårdnadshavaren ha gett sitt medgivande. Det andra perspektivet är 
den etiska aspekten där det etiska förhållningssättet prövas i all daglig verksamhet. Med detta 
menas att alla människors etiska värderingar omsätts i handlingar som berör verksamheten. 
Förskolans personal arbetar utifrån läroplanen som kräver samarbete i arbetslagen som i sin 
tur innebär att viktig information delges kollegorna emellan. Den etikregel som råder är att 
känslig information inte får lämnas mellan förskola och förskoleklassen. Den sista aspekten 
som vägs in är metodiken. Det kan finnas vägar som gör att information ändå kan lämnas ut 
inom gränsen för det juridiska och etiska aspekterna. Detta görs i samtycke med 
vårdnadshavare. Detta kan sammanfattas med att sekretesslagen begränsar möjligheten till att 
delge känslig information till obehöriga. Känsliga uppgifter kan ändå lämnas ut med en 
planerad metodik. Vilken information som ska lämnas och till vem och i vilken omfattning 
avgörs i etiska överväganden i varje enskilt fall hävdar Olsson (2001). 
 
Den sekretess som finns mellan olika verksamheter och myndigheter, kan det uppstå en 
problematik kring, menar Andersson (2004). Hon lyfter ett exempel där personalen har arbetat 
för att få ett barns föräldrar att uppsöka barn- och ungdomspsykiatrin. Huruvida föräldrarna 
väljer att göra det eller inte, vad som sker och vad som kommer fram, om barnet utreds, får 
aldrig personalen från förskolan eller skolan reda på om föräldrarna själva inte väljer att 
informera dem om det. Detta leder till att personalen inom förskolan, eller skolan, inte vet hur 
de ska förhålla sig till barnet.   

2.2 Barn i behov av särskilt stöd  
 
För att veta om ett barn är i behov av särskilt stöd måste personalen inom förskola och skola 
veta hur barn utvecklas, vad barn i respektive ålder brukar kunna klara av, hävdar Wikare, 
Berge och Watsi (2002). ”Om man märker att någon avviker från mönstret, inte bara någon 
enstaka gång utan för det mesta, kan man misstänka att det här barnet behöver stöd på något 
sätt för att utvecklas bättre och må bättre.” (Wikare, Berge och Watsi, 2002:305) De menar att 
personalen måste ta reda på vad barnet behöver för stöd, hur och när stödet ska yttra sig. De 
poängterar att särskilt stöd skall ges när det behövs, de menar att personalen inte alltid ser vad 
barnen faktiskt kan utan bara ser problemen. Det är lätt att bli överbeskyddande mot barn i 
behov av särskilt stöd. Hjelte (2005) för fram i studien, att förskolan för vidare sina kunskaper 
om barnen men också hur de har arbetat. Syftet var att personalen i förskoleklassen skulle 
kunna ta del av deras svårigheter och stödja barnen. De svårigheter som förskolan upplevde 
var att veta vilka barn som det var angeläget att föra över information om. Förskollärarna i 
studien syftar de till de barn som det inte ännu fått hjälp genom till exempel psykolog eller 
HAB – team, barn- och ungdomshabilitering. Detta innebär att det inte fanns något 
dokumenterat kring dessa barn. Förskolans personal utryckte en oro om att dessa barn inte får 
sina problem uppmärksammade i övergången från förskola till förskoleklass. ”Vid 
övergången till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver 
särskilt stöd.” (Utbildningsdepartementet, 2001:16) Kadesjö (2001) skriver att när barnet har 
fått en diagnos är det upp till barnet, tillsammans med föräldrarna, att bestämma om den 
informationen skall föras vidare till förskolan och skolan. ”Det innebär att det inte är en 
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självklar rättighet för förskolans eller skolans personal att känna till barnets diagnos.” 
(Kadesjö, 2001:145) Det problem som har uppmärksammats, enligt Persson (2001), är att när 
nya grupper sätts samman kan man inte veta vilka barn som det kommer att röra sig om. Han 
menar dock att lärare behöver få kunskap om de barn som är i behov av särskilt stöd för att 
kunna utgå från det i sin planering och genomförandet av verksamheten.  
 
Christersson (1995) skiljer på samverkan och samarbete. I följande exempel förekom 
samverkan men inget direkt samarbete mellan de olika verksamheterna. Exemplet han visade 
rörde samverkan mellan förskola och skola där värdefull information från förskolan rörande 
barn i behov av särskilt stöd nådde fram till skolsköterskan, men inte vidare till klassläraren 
samt speciallärarna. ”Behov av särskilt stöd är ett i grunden pedagogiskt problem och bör 
därför lösas av pedagoger och specialpedagoger tillsammans.” (Persson, 2001:134 ) De hinder 
för samarbete mellan olika skolformer, menar Persson (2001) har särskild betydelse för de 
elever som är i behov av särskilt stöd. De problem Kadesjö (2001) nämner om övergångar 
mellan stadier, till exempel från förskola till skola, är att kraven på barnen ökar. I skolan 
förväntas barnen kunna sitta stilla, ta instruktioner och därefter följa dem. Vid övergångar 
mellan stadier innebär också nya arbetssätt för barnen samt ny personal, vilket kan vara 
kritiskt för barnen som är i behov av särskilt stöd. ”Läraren skall i samarbetet särskilt 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (Utbildningsdepartementet, 2005:16) Statens 
offentliga utredningar (SOU, 1985:22) lyfter fram att resursinsatserna som finns för de barn 
som är i behov av särskilt stöd skall följas med från förskolan till skolan. Behoven bör 
uppmärksammas så tidigt som möjligt. Enligt Andersson (2004) måste personalen inom den 
verksamhet som barnet befinner sig i att ha så pass mycket information om barnet och dess 
problematik att de kan skapa sig en bild om vad som krävs för att barnet ska få den hjälp som 
behövs.   
 
”För att förskolan på ett professionellt sätt ska kunna möta barn med behov av särskilt stöd 
och stimulans är det självklart värdefullt att ha en väl fungerande organisation.” (Rabe & Hill, 
1990:28) Wikare, Berge och Watsi (2002) lyfter fram vikten av att skapa en trygg tillvaro för 
barnen, det innebär att personalen måste arbeta mot samma mål och sträva efter ett 
fungerande samarbete med barnens föräldrar. De menar också att med ett barn i behov av 
särskilt stöd i barngruppen måste personalen kunna diskutera tillsammans om hur och när de 
ska ge barnet det stöd som krävs. Att ge barnen som är i behov av särskilt stöd enkla och 
tydliga instruktioner är av största vikt, hävdar de.  Den information som rör barnen syftar till 
att ge en förståelse hos de vuxna i barnens närhet om hur barnen agerar i olika situationer och 
även ge en förklaring till barnets handlande förståeligt. Enligt Kadesjö (2001) ska det 
pedagogiska arbetet planeras, resurser och arbetsfördelningen ska ses över för att utveckla 
arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.  
 

En bra och utförlig information om barnets starka och svaga sidor kan skapa en 
gemensam bas för planering av stödinsatser. Om inte de som är nära barnet har en 
likartad problemupplevelse och förståelse för barnets svårigheter kan man inte ta 
gemensamt ansvar för stödinsatserna. (Kadesjö, 2001:148) 

 
Kontinuerliga diskussioner ska föras inom arbetslaget om hur arbetet i praktiken fungerar. 
Reflektion kring arbetet är en viktig del för att kunna utveckla arbetssättet och därefter våga 
pröva och ompröva. En viktig aspekt som Kadesjö (2001) nämner är att sätta upp konkreta 
och realistiska mål för barnen inom olika utvecklingsområden. Personalen måste se till vad 
det är barnen behöver utveckla.  I arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att 
läraren får möjlighet till handledning och stöd. Detta kan ges både av kollegor som har 
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erfarenhet och kompetens om ämnet, specialpedagog, eller skolpsykolog. Detta lyfter även 
Andersson (2004). Hon menar också att handledningen ska handla om att sätta gränser, roller 
och förhållningssätt gentemot barnen. Det är även viktigt att ge lärarna positiv feedback för 
deras arbete. Lärarna uttrycker själva att det är stort behov av att få handledning, då de ofta 
känner sig otillräckliga i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd. Enligt Rabe och Hill 
(1990) är det en nackdel att endast en personal har all kompetens kring de barn som är i behov 
av särskilt stöd. Riskerna menar de, är att övrig personal saknar kunskap kring de berörda 
barnen vilket kan få negativa konsekvenser för både barnen och personalen om denne person 
inte är närvarande under en kortare eller längre period. En annan risk är att personalen delar 
upp barnen sinsemellan och skapar grupper med ”vanliga” och ”särskilda” barn. De lyfter 
fram ett tillvägagångssätt för att kunna skapa gemensamma rutiner så att integrationen blir till 
en helhet. Kadesjö (2001) belyser dilemmat kring att utöka personaltillgången, de två 
möjligheter han lyfter fram är att anställa en personlig assistent alternativt att anställa en 
resurs för hela barngruppen. Fördelarna med en resurs till hela barngruppen är att det barn 
som är i behov av särskilt stöd inte skapar en beroendekänsla för den personen som det kan bli 
när barnet har en personlig assistent. Nackdelen med en resurs till hela barngruppen är att 
ansvarsfördelningen kan bli otydlig. Finns en personlig assistent blir ansvarsfördelningen mer 
tydlig inom arbetslaget hävdar Kadesjö (2001).        
 
När verksamheten har barn i behov av särskilt stöd ska det tas hänsyn till dessa barn i 
utformningen av miljön, det kan till exempel behövas lugnare platser där dessa barn kan vara 
på. Det kan krävas ändringar i de dagliga rutinerna och även när det planeras aktiviteter skall 
dessa barn tas hänsyn till, skriver Rabe och Hill (1990). Genom att anpassa miljön efter 
barnets behov och förutsättningar så ger det barnet bättre förutsättningar att kunna lyckas, 
menar Kadesjö (2001). ”Genom förändringar i miljön kan man dessutom göra det lättare för 
barnet att klara det omgivningen väntar sig av det.” (Kadesjö, 2001:135) Han lyfter fram 
vikten av att ha en struktur och rytm i barnets vardag. Det är en förutsättning för att barn i 
behov av särskilt stöd ska kunna klara av sin vardag. För att få struktur krävs att barnen får 
hjälp eftersom de har svårt att skapa sammanhang och organisera sin vardag. Strukturen ger 
barnet trygghet och barnet vet vad som kommer att hända under dagen.  Han skriver vidare att 
det finns en rädsla hos personalen att en verksamhet med hög struktur kan bli tråkig för dessa 
barn. För att barn i behov av särskilt stöd skall kunna utvecklas krävs det en strukturerad miljö 
som fungerar som en bas att utvecklas från. Med detta menar Kadesjö (2001) att det inte 
behöver vara en ostimulerande miljö. Wikare, Berge och Watsi (2002) betonar betydelsen av 
att ha en hög struktur i miljön, var sak ska ha sin bestämda plats så inte miljön upplevs som 
rörig. Lekmaterialet som har flera funktioner ska undvikas. Att ha en låg ljudnivå är viktigt 
menar de för att det inte ska bli för många sinnesintryck för barnen. Kadesjö (2001) tar upp 
två frågor som personalen kan ställa sig eftersom man kan bli hemmablind ”Vad i miljön 
skapar splittring?” och ”Vad främjar koncentration?”. Han hävdar att det borde finnas en 
större kontinuitet i vardagen på förskolan eftersom barnen är med om många avbrott under en 
dag. Det är viktigt att se till barnens behov så personalen kan ge dem de bästa 
förutsättningarna att kunna utvecklas och lyckas menar Kadesjö (2001). 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att beskriva, analysera och försöka förstå hur förskolor arbetar med 
överlämning av barninformation från förskola till förskoleklass med fokus på barn i behov av 
särskilt stöd.  
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• Hur hanterar förskollärarna i förskolan informationen kring barnen vid 
överlämnandet? 

• Hur hanterar förskollärarna i förskolan informationen kring barn i behov av särskilt 
stöd vid överlämnandet? 

• Hur uppmärksammar förskoleklassens personal informationen kring barn i behov av 
särskilt stöd vid överlämnandet?  

 
Med begreppet ”hanterar” menar vi hur förskolans personal förbereder den information de 
eventuellt för vidare om barnen till förskoleklassen. Vilka konkreta handlingar de utför i 
samband med överlämningen. Med begreppet ”uppmärksammar” menar vi vad 
förskoleklassens personal tar till för åtgärder angående den information som når dem. Vilka 
konkreta handlingar som sker i samband med överlämningen gällande barn i behov av särskilt 
stöd.   

3.1 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka överlämningen av barninformation från förskola 
till förskoleklass eftersom det är inom dessa två verksamheter vi kommer att verka i vår 
kommande profession. Antalet län vi utför vår undersökning i sträcker sig till två stycken, 
Norrbottens län samt Värmlands län. Vi valde att studera överlämningen av 
barninformationen kring de barn som är i behov av särskilt stöd då det finns många delade 
meningar om hur det ska ske.  

4. Metod  

4.1 Informationshämtande metoder  
 
Grunden för vår studie ligger främst i tidigare forskning inom ämnet samt i styrdokument. Vi 
har även genomfört fem kvalitativa intervjuer, tre med förskollärare i förskolan och två med 
berörda lärare i förskoleklassen. Patel och Davidsson (2003) menar att en intervju är en teknik 
som går ut på att samla information som bygger på frågor. Vi väljer att inte göra någon 
observation av arbetet med överlämning därför att det arbetet pågår från slutet av våren till 
början av höstterminen. Vi kommer att observera vid de intervjuer där vi träffar 
intervjupersonen. Det vi kommer att observera är gester, mimik och kroppsspråk. Enkäter 
väljer vi medvetet bort eftersom det inte är en kvantitativ studie vi genomför.   

4.2 Intervjuer  
 
Det finns två olika varianter av intervjuer, kvalitativa och kvantitativa. Skillnaden mellan 
dessa två varianter, enligt Svensson och Starrin (1996), grundar sig i vad det är intervjuaren 
vill undersöka. Genom den kvantitativa intervjun undersöks ett ämne som redan är bestämt 
hur det är men vill ta reda på omfattningen av ämnet. Den kvalitativa intervjun syftar till att 
upptäcka om och hur något ter sig. Vi har genomfört vår studie med hjälp av kvalitativa 
intervjuer med förskollärare i förskolan och personal i förskoleklass. Vederbörande personal 
är involverad i överlämningen från förskola till förskoleklass. Detta för att få möjlighet att 
skapa en bild utifrån olika perspektiv av överlämningen av barninformation. Intervjuerna 
kommer vi att utföra med en intervjuperson i taget med början i förskolan för att sedan 
fortsätta med berörd personal i förskoleklassen. Vi väljer att gå tillväga på detta vis för att det 
skapar en kunskap och förståelse hos oss om hur överlämningen sker och genom att 
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intervjuerna görs en och en så svarar parterna oberoende av varandra. Två av intervjuerna som 
vi ska göra kommer att ske per telefon. Svensson och Starrin (1996) menar att en intervjus 
särskilda syfte är att samla information och tillvägagångssättet för hur en intervju ska 
genomföras är många oeniga om. Vilken form av intervju som genomförs bestäms av vad som 
ska undersökas, menar Trost (2005). Därför har vi valt att använda oss kvalitativa intervjuer 
för vår studie. Vi kommer att efter avslutade intervjuer gemensamt organisera och strukturera 
och därefter tolka de svar vi fått i enlighet med Backman (1998).  

4.2.1 Kvalitativa intervjuer  
 
Vi bedömde att det var lämpligast att genomföra kvalitativa intervjuer för att vi vill ta reda på 
hur den berörda personalen arbetar kring överlämningen av barninformationen. Trost (2005) 
skriver att en kvalitativ studie avser att försöka förstå människors sätt att handla, resonera 
samt reagera i vissa situationer. Han menar vidare att kvalitativa intervjuer innebär att under 
en intervju ställs enkla frågor som leder till ett brett svarsunderlag. Kvalitativa intervjuer är ett 
medel, menar Svensson och Starrin (1996), för undersökningar vars mål är att upptäcka hur 
något förefaller sig, dess egenskaper eller innebörder. Med detta menar de att syftet är att ta 
reda på vad som händer eller vad som sker. Det skiljer sig från den kvalitativa intervjun som 
har som mål att ta reda på omfattningen av något specifikt. Patel och Davidsson (2003) 
skriver att i en kvalitativ intervju så är både den som intervjuar och den som intervjuas 
bidragande till att ett samtal skapas även om att deras roller och uppgifter är olika. Den som 
intervjuar har syfte att undersöka ett visst område medan den som intervjuas inte alltid får ut 
något av intervjun. De skriver vidare om att intervjuaren har som uppgift att föra samtalet 
vidare men samtidigt inte styra den som intervjuas. Vi har vägt fördelar och nackdelar mot 
varandra och valt att vara en som intervjuar vid de intervjuer som genomförs på telefon och 
två som deltar vid övriga intervjuer. Tanken med det är att vid de intervjuer vi är två kan båda 
lyssna och dokumentera i form av skrift och därmed få möjlighet till ett bredare underlag. 
Trost (2005) menar att om det är två som intervjuar så kan det leda till en bättre intervju om 
dessa två är samspelta och det kan leda till ett bredare informationsmängd. Han skriver vidare 
att det finns även nackdelar med att vara två som intervjuar då den intervjuade kan uppleva ett 
maktövergrepp. 
 
Vi valde att genomföra en låg standardiserad intervju som har en låg grad av struktur, där vi 
hade färdiga frågor men eftersom vi inte kunde förutse vad de intervjuade skulle svara så 
ligger detta till underlag för följdfrågor. Intervjufrågorna finns att läsa i bilaga ett och två. En 
låg grad av standardisering menar Trost (2005) att frågorna under intervjun tas i den ordning 
som passar och beroende på vilka svar som fås formuleras följdfrågorna därefter. En låg grad 
av struktur, skriver Trost (2005), innebär att de intervjuades svar kan variera i form av olika 
benämningar.   
 
4.3 Urval  
 
Trost (2005) hävdar att ett fåtal intervjuer som är väl utförda kan vara mycket mer värdefulla 
än många intervjuer som inte är lika väl utförda. Därför valde vi att genomföra fem intervjuer 
som är väl bearbetade. Intervjudeltagarna är alla kvinnor. Förskolorna och skolorna som vi 
genomfört studien ligger i samhällets olika sociala skikt. Detta innebär att områdena består av 
olika boendeformer såsom villaområde, hyreslägenheter och bostadsrätter. Urvalet av 
intervjupersonerna grundar sig till största del i att vi har varit i kontakt med dem i våra 
tidigare gjorda verksamhetsförlagda utbildningar, samt en före detta kollega på en tidigare 
arbetsplats för en av oss. Trost skriver att ”Urvalet skall vara heterogent inom en given ram; 
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där skall finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller 
’avvikande’. Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten.” (Trost 
2005:117) 
 
4.4 Etiska aspekter  
 
Under vår studie har vi sett till etiska aspekter när vi samlat information som legat till grund 
för vår undersökning. Trost (2005) skriver att under intervjun ska den intervjuade veta att 
tystnadsplikten gäller och att den intervjuade har rätt att avbryta intervjun när denne så 
önskar. Den intervjuade ska också veta att han eller hon inte behöver svara på alla frågor. När 
vi intervjuar och senare citerar det som den intervjuade sagt får inte citaten kunna avslöja den 
intervjuades identitet. Innan vi har påbörjat våra intervjuer har vi informerat samtliga som 
deltagit i våra intervjuer om syftet med vår studie samt deras etiska rättigheter som 
intervjuperson. ”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska 
kraven” (Trost 2005:103) 
 
5. Genomförande 
   
Under vår studie har vi intervjuat fem pedagoger som är verksamma inom förskola och skola, 
varav tre är förskollärare i förskolan respektive en i förskoleklass och en är specialpedagog. 
Samtliga intervjupersoner är kvinnor, deras ålder sträcker sig från ungefär 35-55 år. Alla fem 
intervjupersoner är involverade i arbetet kring överlämningen från förskola till förskoleklass 
på något sätt och de har stor erfarenhet av överlämningen från förskolan. Tre av 
intervjupersonerna är verksamma inom Norrbottens län och två inom Värmlands län. Vår 
tanke att genomföra intervjuerna inom två olika län var att bredda vår studie ur geografisk 
synvinkel. När vi genomfört intervjuerna har vi använt oss av papper och penna metoden. Två 
av intervjuerna har vi genomfört via telefon där endast en av oss har deltagit. Skälet till det 
var att när en telefonintervju genomförs är det svårt att vara två som intervjuar. Vid de andra 
tre intervjuerna har vi besökt förskolan respektive skolan och båda två har närvarat under 
intervjuerna. Platsen för intervjuerna har ägt rum i förskolan samt skolans planeringsrum samt 
personalrum.    

6. Resultat  

6.1 Intervjuperson A. Förskollärare verksam i förskola  
 
Det första hon berättade i intervjun var hur deras arbete kring överlämningen ter sig. Den 
berörda personalen i arbetslaget diskuterar tillsammans alla barn som skall börja i 
förskoleklass. Därefter träffar de personalen i förskoleklassen samt förskolans rektor och för 
en dialog tillsammans om barnen. Förskoleklassens personal träffar barnen på förskolan 
därefter träffar barnen sin kommande lärare på skolan vid två tillfällen. Här ges det möjlighet 
för barnen att lära känna skolans miljö, barnen får bland annat äta lunch på skolan och leka på 
skolgården. Det som förskolan anser är viktig information att lämna till förskoleklassens 
personal är främst vilken kunskapsnivå barnen befinner sig på samt om det finns särskilda 
behov eller annan viktig information som gynnar barnen. Jag tycker att kunskapsnivån, 
särskilda behov eller andra saker man bör veta för att kunna hjälpa barnet ska lämnas 
vidare. (Intervjuperson A) Det hon poängterade och lyfte fram flertalet gånger under intervjun 
är att den information som lämnas ut är till för förskoleklassens personal så de kan möta varje 
barn där de befinner sig. Syftet är att det ska gynna varje barns utveckling. Fördelarna med att 
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lämna ut information om varje barn är att personalen inom förskoleklassen kan då möta varje 
barn och därmed behålla barnens nyfikenhet och lusten att lära. Nackdelen hon ser är att 
personalen i förskoleklassen kan sätta en stämpel på barnen som är i behov av särskilt stöd, 
det kan ge en förutfattad mening om barnen. Hon anser ändå att det är viktigt att denna 
information kommer fram till personalen i förskoleklassen då ofta dessa barn, till exempel 
hyperaktiva, tar mycket plats. Hur informationen som lämnas vidare till förskoleklassen tas 
tillvara på tror hon beror på vilken nivå läraren där befinner sig på. Om läraren befinner sig på 
den nivån att denne kan möta barnet så kan läraren ta tillvara på informationen från förskolan. 
Det hon har fått kännedom om är att informationen om barnen inte tas tillvara på det sätt hon 
önskar och med det menar hon att barnens nyfikenhet har minskat. Vid hanteringen av den 
information som rör barn i behov av särskilt stöd måste föräldrar ha godkänt att informationen 
lämnas vidare berättade hon. Det är av största vikt att informationen når fram och 
kommunikationen mellan berörda parter fungerar eftersom att all information kan bidra till att 
barnen lyckas. Att barnet går framåt och verkligen får hjälp, det är viktigt att barnen får en 
god start. Hon berättade vidare att om barnet behöver resurs bör detta sättas in så tidigt som 
möjligt för att få en god start för det livslånga lärandet.  
 
Den vision hon har om hur samverkan kring överlämningen skulle kunna utvecklas är att 
barnen får möjlighet att träffa sina kommande lärare fler gånger innan skolstart. Hon tror även 
att kommunikationen mellan förskola – skola skulle kunna bli bättre om de hade små träffar 
där det finns möjlighet att berätta vad man gör i respektive verksamhet och därmed lära av 
varandra.  
                                                    
6.2 Intervjuperson B. Förskollärare verksam i förskola  
 
Vi började intervjun med att fråga om hur deras rutiner ser ut kring överlämningen av 
barninformation. Hon berättade att de har en utarbetad arbetsplan för hur arbetet kring 
överlämningen av barninformation ska ske. Arbetets gång börjar i januari – februari med att 
föräldrarna får information från skolan. Specialpedagogen tar sedan kontakt med förskolan i 
frågan om det finns barn i behov av särskilt stöd.  Därefter träffas specialpedagogen, 
mottagande lärare och personal från förskolan för placeringssamtal. Innan 
överlämningssamtalen berättade hon att personalen från förskolan samt föräldrar fyller i ett 
varsitt formulär som rör barnets sociala relationer, där de tar upp bland annat barnets 
intressen, kompisrelationer och hemmiljön. Detta ligger till grund för överlämningssamtalet.  
Vid överlämningssamtalen finns barnets föräldrar, mottagande lärare samt personal från 
förskolan, specialpedagogen närvarar när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Hon 
berättade att förskolan använder sig av IUP, individuell utvecklingsplan, som föräldrarna är 
med och utformar tillsammans med personalen. Efter överlämningssamtalen lämnar förskolan 
över det senast utförda IUP, till förskoleklassen. Den information hon anser bör finnas med i 
överlämningen är hur barnet fungerar i grupp, om det finns viktiga behov som förskoleklassen 
bör känna till. Förskolan behöver inte lämna ut all information som rör barnen eftersom det 
är viktigt att den mottagande läraren får skapa sin egen bild av barnet. (Intervjuperson B) 
Hon betonade att det är olika från lärare till lärare hur mycket information de vill ha kring 
barnen. Den nackdel hon ser med att lämna ut information som rör barnen är att den inte 
kommer till någon nytta eftersom det kan brista i övergången mellan förskola – skola. Risken 
är att skolan redan skapat sig en bild av barnet. Fördelen är att skolan är förberedd på att ta 
emot barnen, de hinner tänka till om bland annat grupper. Den information som förskolan 
lämnar ut upplever hon används i olika grad, ibland i väldigt hög grad och ibland inte alls. En 
del mottagande lärare vill börja från början med barnen. Den information som förskolan 
lämnar ut gällande barn i behov av särskilt stöd tror hon tas tillvara på eftersom det gynnar 
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alla parter. Det hon önskar är att skolan ska bygga vidare på den IUP som följer med från 
förskolan. Hon poängterar att det blir en naturlig tråd mellan förskola – skola men för att nå 
dit måste kommunikationen mellan de olika verksamheterna bli bättre. 
 
6.3 Intervjuperson C. Förskollärare verksam i förskoleklass  
 
I intervjun med förskolläraren i förskoleklassen fick vi inblick i deras samarbete med 
förskolan i arbetet kring överlämning.  Arbetsgången kring överlämningen är att de har ett 
informationsmöte där en förskollärare, fritidspedagog och i regel även skolan rektor deltar 
samt personal från förskolan och förskolans rektor. Inför mötet har de i förskoleklassen fått en 
lista på vilka barn som kommer att komma.  På förskolan informerar personalen föräldrarna 
och föräldrarna får ta ställning till vilken information som får lämnas över till förskoleklassen 
som kan vara till nytta för barnet. De flesta föräldrar går med på att lämna ut information. 
Föräldrarna ser det som något positivt, det är för mitt barn de gör det här. (Intervjuperson C) 
Den information som förskollärarna i förskoleklassen får, berättade hon, kan vara allt från 
allergier, religion och vad det innebär, till exempel annan kost. Det kan även vara medicinska 
diagnoser såsom diabetes och andra diagnoser exempelvis ADHD och Aspberger. (Eget 
tillägg, ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Informationen kan också bestå av 
hur barnens kompisrelationer ser ut. Hon anser att den information de får kan vara till nytta 
för barnet och som kan göra deras överlämning bättre. När förskollärarna i förskoleklassen får 
information om barn i behov av särskilt stöd, till exempel om det gäller ADHD, kopplas 
stödpedagog in direkt. När de ska emot barn i behov av särskilt stöd anordnar de ett möte där 
stödpedagog, förskolans personal, mottagande lärare samt barnets föräldrar deltar. I vissa fall 
kan andra enheter delta, till exempel HAB-team och psykologer. Det är viktigt att alla får 
samma information menar hon.  Till skillnad från ett barn med diabetes är det viktigt att all 
personal på skolan har fått information om den diagnosen, så är det bara stödpedagogen samt 
berörda lärare som behöver veta om ett barn har ADHD. Hon poängterade att det beror på vad 
det är för information som kommer till skolan som avgör vilka som bör ha kännedom om den 
informationen. Arbetet vid överlämningen i skolområdet tycker hon fungerar bra, fördelen ser 
hon är att skolan och förskolorna ligger geografiskt nära varandra. Vid överlämning från en 
annan kommun eller skolområde får förskoleklassen ett telefonnummer till en kontaktperson i 
den förra verksamheten som lärarna i förskoleklassen kan kontakta vid behov. Ibland skickas 
ett brev och/eller material med barnet, så förskoleklassen kan se vad barnet gjort tidigare. 
Under intervjun lyfte hon att förskolans personal är bra på att veta vilken information som kan 
vara till nytta för barnen. 
 
6.4 Intervjuperson D. Förskollärare verksam i förskola 
 
Förskolläraren började med att berätta att hon har arbetat i både förskola och förskoleklass 
och därför har erfarenhet från båda perspektiv. Därför valde vi att intervjua henne utifrån båda 
perspektiven och presenterar först utifrån förskolan synvinkel följt av förskoleklassen. De har 
en överlämnandekonferens där samtliga förskolors avdelningar deltar samt mottagande lärare. 
Där finns tillfälle att berätta hur barnen allmänt fungera, deras sociala kompetens, hur de 
fungerar med andra barn, eventuella syskon och om barnet behöver stöd med något. 
Mottagande lärare vill inte alltid ha information om barnen som kommer eftersom de själva 
vill bilda sig en egen uppfattning om barnen. (Intervjuperson D) Hon poängterade att det är 
viktigt att komma ihåg att barnen kan byta roller när de kommer till en ny grupp. Hon menar 
att inget generellt tas upp och detta grundar sig i att förskolan har en annan sekretess än 
skolan.  
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När det gäller barn i behov av särskilt stöd måste tillåtelse från föräldrar ges för att lämna 
informationen vidare. Om föräldrar godkänner att informationen förs vidare sker en 
överlämningskonferens tillsammans med personal från förskolan, förskoleklassen och 
eventuellt barnets föräldrar om de önskar att närvara. Eftersom informationen är av större 
omfång tar dessa konferenser längre tid. Informationen som lämnas över rör vilka svårigheter 
som finns och vad barnet behöver stöd med. Dock menar hon är viktigt att komma ihåg att det 
som fungerat på förskolan kanske inte fungerar på skolan. Den information som kommer fram 
blir en grund att stå på, en form av basinformation. Gruppdynamiken menar hon kan påverka 
barnen både positivt och negativt.  De kan bara berätta hur de har varit, inte förutspå vad som 
kommer att hända. Hon lyfte att fördelen med att lämna vidare information till 
förskoleklassen är att Det är roligt för förskoleklassens personal att få veta lite om barnen. 
(Intervjuperson D) Det är så lite information som får föras vidare menar hon, det lilla vi 
lämnar ut är bra. Får den mottagande läraren information om barn i behov av särskilt stöd tror 
hon att den används, den ligger till grund för att hitta ett förhållningssätt till barnet, det ger en 
beredskap och en möjlighet att utveckla ett arbetssätt som kan gynna barnet. Den information 
som lämnas över kan ses som en berättelse, menar hon, om barnet. Hon poängterade flera 
gånger att det är viktigt att komma ihåg att barnet som är i behov av särskilt stöd kan få en 
annan roll än tidigare men att grundproblemet kvarstår. Hon tror att informationen används 
förnuftigt av den mottagande läraren och att de blir glada av att få veta.     
 
Hon fortsatte intervjun med att berätta utifrån förskoleklassens perspektiv. När hon arbetade i 
förskoleklassen hade de olika system för överlämning från förskolan. Det första 
tillvägagångssättet var att en fritidspedagog tillsammans med en lärare fick information om 
barnen och därefter gjorde klassplacering. Den information de fick var av allmän karaktär.  
Därefter valde de att omstrukturera vilket innebar att de bara hade överlämning av barn i 
behov av särskilt stöd. Om föräldrarna godkänt att information lämnas vidare till 
förskoleklassen så innebar de att de fick en grund att jobba vidare ifrån. Om barnet hade en 
utredning bakom sig fick de ta del av den. De barn som är i behov av särskilt stöd har ofta 
samma roller menar hon, det grundar sig i att barnen har samma svårigheter som de hade i 
förskolan. Den information hon tyckte var viktigt att få ta del av, om alla barn, var hur barnen 
fungerar i grupp, deras sociala kompetens samt emotionella mognad. Hon poängterade att hon 
inte ville ta del av teoretiska kunskaper som barnet hade med sig. När hon arbetade i 
förskoleklassen hade personalen vissa år inskolningssamtal tillsammans med barnets 
föräldrar. Hon berättade att hon fick föräldrarnas syn på barnet. Som förskollärare hade hon 
inte så mycket nytta av den informationen, hon menade att hon inte lärde känna barnen utifrån 
samtalen med föräldrarna. Barnen har en roll i hemmet och en annan roll i skolan. Dock såg 
hon inskolningssamtalen som ett bra forum för att lära känna barnets föräldrar och de fick en 
möjlighet att lära känna henne. De barn som kommer till förskoleklassen från andra 
kommuner eller annat skolområde skedde ingen överlämning alls. Kommer de från andra 
kommuner så kommer de som ett oskrivet blad. (Intervjuperson D) Den information de kunde 
få var från barnets föräldrar. Möjligheten att kontakta den förra verksamheten fanns men den 
hade hon själv aldrig nyttjat. När det gällde barn i behov av särskilt stöd som kom från ett 
annat skolområde inom kommunen skedde samtal mellan rektorerna, om föräldrarna gett den 
tillåtelsen. Detta upplevde hon fungerade bra. I överlag tyckte hon att de fick väldigt bra 
information från förskolan om barnen i behov av särskilt stöd.    
 
6.5 Intervjuperson E. Specialpedagog verksam i skolan  
 
I intervjun med specialpedagogen berättade hon att de har en arbetsplan för övergången från 
förskola till skola som de följer, se bilaga tre. Den första kontakten som sker mellan förskola -
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skola i samarbetet med överlämningen är att hon tar kontakt med förskolornas respektive 
avdelning i frågan om det finns barn i behov av särskilt stöd. Förskolan får i sin tur informera 
föräldrarna för att ge sitt medgivande att ge ut den här informationen. Den information som 
specialpedagogen får kan innefatta om barnet har en utredning gjord bakom sig, eventuella 
diagnoser, vilka anpassningar som har gjorts i förskolan samt om förskolans personal har fått 
handledning. Hon berättade att den informationen ligger till grund för klassplaceringarna, 
detta för att få en jämn vikt i barngrupperna, därefter ses personaltillgången över, om det 
behövs extra resurs för det här barnet. Det ligger i specialpedagogens uppgift att informera 
den mottagande läraren om de barn som är i behov av särskilt stöd. Vid överlämningssamtalen 
deltar den mottagande läraren, förskolans personal samt specialpedagog. De barn som skolas 
in i förskoleklassen från andra kommuner alternativt skolområden tar hon kontakt med 
avlämnande personal för att höra om det finns något som är bra att känna till kring barnet. Det 
upplever hon fungerar bra i de fall där barnet har stora svårigheter. Hon menade att den 
avlämnande personalen lämnar då ut mer information som är viktigt att veta. Till skillnad från 
barn som inte har större svårigheter, ger den avlämnande personalen, upplever hon inte i lika 
hög grad. När det gäller överlämning inom det egna skolområdet upplever hon att kontakten 
fungerar mycket bra, hon menar på att personalen på förskolorna är förtrogna med henne. I 
det stora hela fungerar överlämningen av barn i behov av särskilt stöd bra, ibland kan de 
från skolans sida fundera på varför de inte fått värdefull information. (Intervjuperson E)    
 
7. Bearbetning, analys och tolkning 
 
I enlighet med Patel och Davidsson (2003) kan arbetet med analysen ske kontinuerligt under 
studiens gång. Efter varje intervju vi genomfört har vi därefter sammanställt och analyserat 
varje intervju. ”Det är också en fördel att påbörja analysen medan intervjun eller 
observationen är i färskt minne.” (Patel och Davidsson, 2003:119) Därför valde vi att skriva 
ner intervjuerna direkt när vi var färdiga med dem. Vi gjorde också om dem från talspråk till 
skriftspråk för att underlätta läsningen av vårt arbete. Patel och Davidson (2003) menar att det 
inte finns någon entydig metod för hur analysen ska utföras, varje forskare måste tillämpa sin 
egen metod för att analysera sitt inhämtade stoff. Vi har vid tre av fem intervjuer varit två 
intervjuare där båda har skrivit ned den intervjuades svar. Detta gav oss ett bredare underlag. 
Kvale (1997) menar att i en intervju med två intervjuare kan dessa två tillämpa två olika stilar 
för att dokumentera vilket kan leda till att den ena skriver på ett bredare, djupare och mer 
beskrivande vis än den andre. Efter intervjuerna har vi läst varandras dokumentationer och 
därefter diskuterat vad som kommit fram. Vi har genom det fått en bred och djup bild av 
ämnet som studien syftar till att undersöka. Genom våra sammanställningar av intervjuerna 
har vi på ett tydligt och konkret sätt kunnat se vad den intervjuade har svarat gentemot vårt 
syfte, därefter tolkat samt analyserat svaren. Frågorna i intervjuerna är ställda utifrån vårt 
syfte och deras svar skildrade deras erfarenheter. ”Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning 
är ofta en text där citat från intervjuer eller observationsanteckningar varvas med egna 
kommentarer och tolkningar.” (Patel och Davidsson, 2003:120). De menar vidare att varje 
forskare måste hitta sitt eget tillvägagångssätt för att forma en läsbar text. Det finns därför 
ingen självklar metod för att utforma en text där forskaren redovisar sin kvalitativa 
bearbetning.  
 
Det vi tydligt kunde se efter den slutliga sammanställningen av samtliga intervjuer var att 
varje verksamhet hade utarbetade överlämningsrutiner med undantag av en där det endast 
skedde när det gällde barn i behov av särskilt stöd. Den sistnämnda verksamheten hade under 
några år inskolningssamtal innan barnen skulle börja i förskoleklassen, detta skedde med 
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förskoleklassens personal och barnens föräldrar. Samtliga intervjupersoner nämner 
föräldrarnas delaktighet på ett eller annat vis i samband med överlämningen.   
 
Angående överlämningen av alla barn från förskolan till förskoleklass så berättade 
intervjuperson A att personalen i arbetslaget diskuterar barnen som ska lämnas över. Därefter 
träffas förskolans och förskoleklassens personal samt rektor och för en dialog om barnen. 
Förskoleklassens personal besöker barnen i förskolan och därefter får barnen besöka skolan 
vid två tillfällen. Intervjuperson D berättade att deras rutiner kring överlämningen var att 
samtliga förskolors avdelningar samt mottagande lärare deltar i en överlämnandekonferens. 
Till skillnad från intervjuperson A nämnde inte intervjuperson D något om att de innan 
konferensen diskuterade barnen tillsammans. Intervjuperson B berättar att inom deras 
skolområde har de en väl utarbetad arbetsplan för överlämnandet. Arbetet börjar från skolans 
sida med att föräldrarna får information från skolan, därefter tar specialpedagogen kontakt 
med förskolan om det finns barn i behov av särskilt stöd. Arbetet fortsätter med att förskolans 
personal, mottagande lärare samt specialpedagogen träffas för placeringssamtal. Därefter får 
barnens föräldrar samt förskolans personal fylla i ett varsitt formulär som rör barnen. Detta 
ligger till grund för överlämningssamtalen där förskolans personal, barnens föräldrar och 
mottagande lärare deltar. Skillnaden vi ser här är att intervjuperson B och deras rutiner lägger 
en stor vikt vid föräldrarnas deltagande i samband vid överlämnandet. Det som även skiljer 
intervjuperson B från intervjuperson A och D är att de har en väl utarbetad arbetsplan för 
övergången mellan förskolan – skola. Detta tolkar vi att intervjuperson B och dennes 
verksamhet tillsammans med skolan lägger stor vikt i arbetet kring överlämnandet då de har 
fler konkreta handlingar i arbetet med överlämningen.     
 
Den information som förskollärarna i förskolan ansåg var viktig att föra vidare till 
förskoleklassen skilde sig då intervjuperson A tyckte att kunskapsnivån hos barnen var viktig 
medan intervjupersonerna B och D tyckte att hur barnet fungerar i grupp samt barnens sociala 
kompetens tillhörde viktig information att föra över. Samtliga uttryckte att det var viktigt att 
föra över information som gällde särskilda behov hos barnen, detta i samtycke med 
föräldrarna. Intervjuperson B berättade att de även lämnar över den senast utförda IUP, 
individuell utvecklingsplan, till förskoleklassen.  Vi ser här stora skillnader i vad de finner är 
viktig information att lämna över till förskoleklassen. Från förskoleklassens sida uttryckte 
intervjuperson D att det var viktigt att få information som hade en allmän karaktär vilket hon 
menar är hur barnet fungerar allmänt, deras sociala kompetens, deras emotionella utveckling 
samt eventuella syskon. Intervjuperson C berättade att informationen de fick från förskolan 
kunde innehålla allt från om barnet hade allergier, sjukdomar, diagnoser såsom ADHD, 
religion och dess innebörd samt hur barnets kompisrelationer ser ut. Från intervjupersonerna 
C och D kan vi se att innehållet av informationen skilde sig åt. 
 
Intervjuperson B ser en nackdel att lämna ut information som rör barnen till förskoleklassen 
då hon syftar till att det kan brista i övergången mellan förskola – skola. Hon menar att 
informationen kanske inte kommer till någon nytta, risken menar hon är att skolan redan 
skapat sig en bild av barnet. I likhet med intervjuperson B menar intervjuperson A att 
nackdelen med att lämna vidare informationen är att förskoleklassens personal kan sätta en 
stämpel på barnen som är i behov av särskilt stöd. Hon anser ändå att det är viktigt att lämna 
vidare informationen till personalen i förskoleklassen, så att de är förberedda. Intervjuperson 
A ser det som en fördel att lämna ut all information rörande barnen till förskoleklassen. Hon 
hävdar att förskoleklassens personal kan möta varje barn och därmed behålla deras nyfikenhet 
och lusten att lära.  Intervjuperson B lyfter att det positiva med att lämna ut information är att 
skolan är förberedd och hinner tänka till. Intervjuperson D anser att fördelen med att lämna 
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vidare information är att det kan vara roligt för förskoleklassens personal att veta lite om 
barnen. Det vi kan se utifrån intervjupersonerna A och B är att deras fördelar med att lämna 
vidare information skiljer sig markant från intervjuperson D. Deras syfte med att lämna vidare 
information grundar sig i att det gynnar barnen. Nackdelarna med att lämna ut information har 
intervjuperson A och B samma syn på men det som skiljer sig är att intervjuperson A ser fler 
fördelar med att lämna vidare informationen än intervjuperson B. Intervjuperson D lyfte att 
det är så lite information som de får lämna ut som rör barnen och därmed att det bara är 
positivt att föra vidare den informationen som finns.   
 
När det gäller barn i behov av särskilt stöd menar intervjuperson A att det är av största vikt att 
informationen når fram och att kommunikationen mellan berörda parter fungerar. All 
information kan bidra till att barnen får den hjälp de behöver och kan lyckas. Intervjuperson B 
berättar att specialpedagogen tar kontakt med intervjupersons B:s förskola i frågan om det 
finns något barn i behov av särskilt stöd. Därefter sker placeringssamtal där förskolans 
personal, specialpedagog samt mottagande lärare. Samtliga intervjupersoner som är 
förskollärare i förskolan har ett överlämnande samtal, det som skiljer sig åt är vilken 
information som berörs samt vilka som närvarar vid samtalen. Skillnaden mellan 
intervjuperson A, B och D är att intervjuperson B och D berör den praktiska förberedande 
delen av överlämnandet gällande barn i behov av särskilt stöd medan intervjuperson A lyfte 
fram hur hon själv tänkte kring överlämnandet.  
 
Både intervjuperson C och D lyfter att de endast får information rörande barn i behov av 
särskilt stöd som är godkänd för utlämning av barnets föräldrar. Denna länk sker via 
förskolan. Intervjuperson C har sett att föräldrar gärna godkänner att förskolan lämnar vidare 
informationen till förskolekassen. Hon berättade att när de tar emot ett barn i behov av särskilt 
stöd så kopplar de direkt in berörda parter som kan ha nytta av den informationen. Detta 
innebär att vilka som får ta del av informationen skiljer sig åt, beroende på vilken problematik 
barnet har. Intervjuperson D ser informationen om barn i behov av särskilt stöd som en grund 
att arbeta från. Skolan får ta del av tidigare utredningar om det gjorts någon. Det vi kan utläsa 
här är att både intervjuperson C och D tar vara på den information som förskolan samt 
barnens föräldrar väljer att lämna vidare. Det vi kan tolka utifrån deras svar är att både 
intervjuperson C och D finner det viktigt att ta tillvara kunskap och information som de får 
angående barn i behov av särskilt stöd. Båda uttrycker att de använder informationen de får 
från förskolan. 
 
Specialpedagogen, intervjuperson E, berättade att hon sköter den första kontakten med 
förskolan, då hennes uppgift är att undersöka om det finns barn i behov av särskilt stöd som 
ska börja i förskoleklassen. Den information hon får från förskolan har barnets föräldrar gett 
sitt medgivande att lämna ut. Denna information kunde innefatta om barnet har en diagnos 
bakom sig, vilka svårigheter barnet har haft, vilka stödinsatser som har gjorts samt om 
personalen i förskolan fått tillgång till handledning. Den information som hon får tillhanda 
ligger till grund för klassplaceringarna. Därefter informerar hon den mottagande läraren. 
Eftersom vi endast har intervjuat en specialpedagog kan vi inte jämföra två specialpedagogers 
arbetssätt. Det vi kan se är att hon uppmärksammar barnen i behov av särskilt stöd vid 
övergången till förskoleklassen och att hon utgör en betydande roll i överlämningen. Det vi 
kan se utifrån intervjuerna är att endast intervjuperson B nämner ett samarbete med 
specialpedagog i överlämningen av barn i behov av särskilt stöd.   
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8. Sammanfattande resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av samtliga intervjuer. Vi kommer att lyfta fram 
frågeställningarna och svaren som svarar gentemot vårt syfte och börjar med att redovisa det 
resultat vi fick från förskolan, därefter förskoleklassen och sist specialpedagogen.  
 
8.1 Hur hanterar förskollärarna i förskolan informationen kring 
barnen vid överlämnandet? 
 
Det de tre förskollärarna har gemensamt är att de har en form av överlämningssamtal, det som 
skiljer dem åt är att de har olika benämningar för samtalen. Vilka som deltar varierar från 
verksamhet till verksamhet. Vid samtliga överlämningssamtal finns förskolans personal samt 
mottagande lärare. Den ena förskolläraren berättade att även förskolans rektor deltar, den 
andra förskolläraren lyfte att barnens föräldrar deltar samt specialpedagogen om det gäller ett 
barn i behov av särskilt stöd. Innan överlämningssamtalen får föräldrarna och förskolans 
personal fylla i ett formulär som rör barnets sociala relationer, kompisar och intressen. Den 
tredje förskolläraren berättade att föräldrarna får delta vid överlämnandesamtalen om de så 
önskar när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Samtliga förskollärare nämner föräldrarnas 
delaktighet när det gäller att föra vidare information till förskoleklassen.  
 
8.2 Hur hanterar förskollärarna i förskolan informationen kring barn 
i behov av särskilt stöd vid överlämnandet? 
 
Utifrån intervjuerna kunde vi se att samtliga förskollärare poängterar föräldrarnas delaktighet 
i överlämnandet av information. Föräldrarna måste ge sitt godkännande att förskolan får 
lämna vidare information till förskoleklassen rörande barn i behov av särskilt stöd. Förskolan 
och skolan ryms inom olika sekretesslagar. Om förskolan får lämna vidare informationen har 
de samma rutiner som besvaras under föregående fråga.  
 
8.3 Vilken information lämnas vidare från förskolan till 
förskoleklassen? 
 
Det vi har sett i vår studie är att informationen som lämnas vidare till förskoleklassen varierar 
från förskola till förskola. Två förskolor lyfter att hur barnets sociala kompetens ser ut och hur 
de fungerar i grupp är viktig information. Det som skiljer alla tre förskolor åt är att de lyfter 
en egen specifik del av informationen som de tycker är viktig att lämna över. En nämner att 
barnens kunskapsnivå samt om det finns någon annan viktig information som gynnar barnen 
ska föras vidare till förskoleklassen. En annan lyfter IUP, individuell utvecklingsplan, medan 
den tredje förskolläraren nämner att en viktig del av informationen är om barnen har syskon.  
Samtliga förskolor lyfte att det är viktigt att, om föräldrar godkänner, föra vidare information 
rörande barn i behov av särskilt stöd.  Endast en av förskollärarna nämner specifikt vilken 
information som det kan röra sig om när de lämnar över barn i behov av särskilt stöd. Det 
innefattar vilka svårigheter barnet har haft samt vad barnet behöver stöttning med.  
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8.4 Vilka för och nackdelar finns det med att lämna vidare 
information från förskolan?  
 
Resultatet pekar på att samtliga förskollärare har olika syn på vilka fördelar det finns med att 
lämna vidare information till förskoleklassens personal. Den ena förskolläraren ansåg att det 
är av största vikt att förskoleklassens personal kan möta varje barn och därmed kan behålla 
barnens nyfikenhet och lust att lära. En av förskollärarna ser det som en fördel att skolan är 
förberedd på att ta emot barnen, att de hinner tänka till innan barnen har börjat i 
förskoleklassen. Det som den tredje förskolläraren ser som fördel med att lämna över 
information är att förskoleklassens personal får kännedom om vilka barn som ska börja, hon 
menade att det är roligt för dem att veta lite om barnen som kommer. Hon lyfte att det är så 
lite information som de får lämna ut som rör barnen och därmed att det bara är positivt att föra 
vidare den informationen som finns. Något negativt med att lämna vidare information 
uttryckte hon inte. Nackdelarna med att lämna över information skiljer sig åt hos 
förskollärarna. Det som skiljer dem åt är att den ena säger att informationen kan leda till att 
förskoleklassens personal sätter en stämpel på de barn som är i behov av särskilt stöd. Den 
andra förskolläraren uttrycker att det kan brista i övergången mellan förskola – skola och 
informationen inte kommer till någon nytta. Risken kan då bli att skolan skapar sig en bild av 
barnen.    
 
8.5 Hur uppmärksammar förskoleklassens personal informationen 
kring barn i behov av särskilt stöd vid överlämnandet?  
 
Resultatet visar på att det skiljer sig hur förskoleklassens personal uppmärksammar 
informationen angående barn i behov av särskilt stöd. Båda lyfter att den endast fick ta del av 
information om föräldrarna gett sitt godkännande.  Den ena berättade att det anordnas ett möte 
där förskolans personal, barnets föräldrar, stödpedagog och beroende på barnets svårigheter så 
kan till exempel HAB-team eller psykolog delta. Vilka i skolan som senare får veta vilka 
svårigheter barnet har beror på vad barnet har svårigheter med. Informationen som kommer 
dem tillhanda kan vara till nytta och göra deras överlämning bättre. Den andra förskolläraren 
uppmärksammade barnen i behov av särskilt stöd genom att skolan fick ta del av eventuellt 
gjorda utredningar. Detta gav dem en grund att jobba vidare från. Vidare hade de gjort 
omstruktureringar gällande rutinerna för överlämnandet mellan förskola till skola. Det innebar 
att överlämningen under en tid bara innefattade barnen i behov av särskilt stöd.   
 
8.6 Specialpedagogens roll vid överlämnandet  
 
Det resultat vi har fått utifrån intervjun med specialpedagogen är att hon har en betydande roll 
vid överlämnandet av barn i behov av särskilt stöd. De konkreta handlingar hon utför i 
samband vid överlämningen är att hon först kontaktar förskolan i frågan om barn i behov av 
särskilt stöd. Informationen som hon eventuellt får ligger till grund för samtalen om 
klassplaceringarna. Hon informerar därefter den mottagande läraren om de barn som är i 
behov av särskilt stöd. Vid överlämningssamtalet deltar hon, mottagande lärare och förskolans 
personal då det gäller barn i behov av särskilt stöd. 
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9. Diskussion  
 
9.1 Metoddiskussion  
 
Valet av metod grundar sig utifrån vårt syfte men också utifrån tidsaspekten av studien. Vi 
finner att valet av att genomföra kvalitativa intervjuer har gett oss ett brett svarsunderlag 
gentemot syftet. Observationer och enkäter hade kunnat ge oss ett ännu bredare och djupare 
svar i förhållande till det vi undersökt. Anledningen till att vi valde bort observation grundar 
sig i att överlämningssamtalen i förskola – skola sker vid ett senare tillfälle på våren än tiden 
för vår studie. Enkäter ansåg vi inte vart det bästa metod utifrån vad vi ville undersöka och 
söka svar på.   
 
De intervjuer vi har genomfört har skett på två sätt, den ena tillvägagångssättet har varit då vi 
båda två har träffat den intervjuade, det andra tillvägagångssättet har varit att en av oss har 
genomfört intervjuerna via telefon. De största skillnader som vi har noterat är att när intervjun 
sker via telefon kan vi inte observera den intervjuades kroppsspråk som kan ses som en viktig 
aspekt vid en intervju. Det andra är att vid telefon intervjuerna har endast en av oss intervjuat. 
Skillnaden att vara en respektive två som intervjuar anser vi har lett till ett bredare omfång av 
våra anteckningar då vi båda har haft möjlighet att skriva ned det den intervjuade har berättat. 
Vi har inte upplevt att någon av de intervjuade, där vi varit två som intervjuat, känt sig 
obekväm av att vi varit två. Vi valde bort att använda oss av bandspelare vid intervjuerna då 
vi såg till den aspekt att de som blev intervjuade kunde känna sig hämmade av att svara. Detta 
är något som flera av dem som vi har intervjuat lyft att det varit positivt att vi inte använt oss 
av bandspelare. Vi upplevde att det kändes ganska naturligt då vi försökt få våra intervjuer 
som ett flytande samtal mellan parterna, vi utgick från vårt frågeformulär som låg till grund 
för intervjuerna samt ställde följdfrågor. Urvalet av intervjupersonerna grundar sig i personer 
som vi tidigare har haft kontakt med via tidigare VFU, verksamhetsförlagd utbildning, samt 
före detta arbetsplats för en av oss. Det kan finnas en nackdel med att intervjua personer som 
vi tidigare haft kontakt med på ett eller annat vis. Känner den som intervjuar och den som blir 
intervjuad varandra finns möjligheten att de inte pratar klarspråk mellan varandra som det 
annars kanske hade gjort, den intervjuade kan komma att ta förgivet att den som intervjuar 
redan har lite kännedom om området. Vår tanke var att intervjua tre förskollärare i förskolan 
och två som är verksam i förskoleklass, genom våra tidigare kontakter var det detta alternativ 
som var möjligt för oss. En av de tänkta intervjupersonerna hänvisade oss vidare till 
specialpedagogen. Vi såg det som en stor möjlighet att få specialpedagogens roll i arbetet med 
överlämning eftersom vår studie även syftar till barn i behov av särskilt stöd. Vårt urval av 
intervjupersoner grundar sig på den här möjligheten. När vi har analyserat intervjuerna har vi 
båda två sett vad den intervjuade har svarat i förhållande till vårt syfte, vi upplevde att det var 
mycket givande att vara två personer vid de tre intervjuerna där vi träffat intervjupersonerna i 
fråga. Vid analysen av den inhämtade informationen kunde vi se att båda uppmärksammat 
olika aspekter av intervjuerna i olika grad, men i stort sett har vi upplevt att våra stilar varit 
liknande varandras. Omfånget av intervjuerna blev bredare, vilket vi finner var mycket 
positivt.  
 
Starrin och Svensson (1996) menar att reliabilitet vid en kvalitativ intervju innebär att den 
som intervjuas kan befinna sig i olika sinnestillstånd och därför kan svaren i intervjun 
påverkas. Det räcker inte att endast jämföra den intervjuades svar på samma frågor vid olika 
tillfällen. De menar därför vidare att vid den kvalitativa studien måste reliabiliteten och 
validiteten studeras och bedömas samtidigt.  Validitet i den kvalitativa studien förklarar Patel 
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och Davidsson (2003) att validitet tillämpas i hela forskningsprocessen, inte bara vid den 
datainsamlande delen. ”Vidare kopplas validiteten till hur forskaren lyckas fånga det som är 
mångtydigt och kanske motsägelsefullt, t.ex. relationen mellan det normala, typiska och det 
speciella. Givetvis har de olika tolkningar som formuleras central betydelse för validiteten; 
tillför de verkligen kunskap om det studerade.” (Patel och Davidsson, 2003:103).  Vi upplever 
att de fem intervjuerna som ligger till grund för studiens resultat är tillförlitliga gentemot de 
frågor som vi utgått ifrån. Detta menar vi eftersom resultatet skiljer sig samt finns många 
likheter förskolorna - skolorna emellan. Detta ligger till vår grund för att vår studie har en hög 
reliabilitet samt hög validitet.  
 
9.2 Resultatdiskussion 
  
Det vi har sett i vår studie är att arbetet kring överlämning av information skiljer sig mycket i 
vissa avseenden, samtidigt ser arbetet väldigt lika ut i andra avseenden. Resultatet visar att 
samtliga förskolor och förskoleklasser har en form av överlämningssamtal. Vilka som deltar 
vid överlämningssamtalen skiljer sig åt. Vid en av förskolorna deltar alltid barnets föräldrar 
vid samtalen. Vid en annan förskola deltar föräldrar endast när det gäller ett barn i behov av 
särskilt stöd, om föräldrarna så önskar. Föräldrars deltagande vid överlämningssamtalen har 
en stor betydelse, tror vi. Det betonades också av Christersson (1995). En tät kontakt från 
början mellan föräldrar och förskoleklassens personal skapar förutsättningar för ett samarbete 
dem emellan. Detta kan i sin tur gynna barnen. Om föräldrarna deltar får de större inflytande i 
den information som lämnas över eftersom de själva kan ge sin bild av barnet. Det kan också 
skapa en större trygghet, eftersom de då vet vad personalen har för information om barnen.  
 
En av förskollärarna inom förskolan betonar betydelsen av att förskolans rektor deltar. 
Eftersom det är rektor som har huvudansvaret för barnen är vi undrande över varför inte 
förskolans och skolans rektor deltar i större utsträckning än vad som framkom i intervjuerna. 
Den specialpedagog vi intervjuade deltog i överlämningen mellan förskola – skola när det 
gäller barn i behov av särskilt stöd. Detta kan vi se att det ger en större beredskap för skolan 
innan barnen har börjat i förskoleklassen. Specialpedagogen har en kunskap som är 
betydelsefull för att ta emot barn i behov av särskilt stöd. En av förskollärarna berättade att 
endast förskolans och förskoleklassens personal deltar vid överlämnandet med undantag för 
de barn som är i behov av särskilt stöd, då föräldrar kan delta om så önskas. En av 
förskoleklassens personal, berättade att beroende av vilken svårighet barnet har varierar det 
vilka som deltar utöver förskoleklassens och förskolans personal. Vi ser det som en stor fördel 
att förskoleklassen nyttjar de resurser som finns utöver skolans egna. Den kunskap som de har 
möjlighet att tillägna sig om barnen och dess svårigheter är betydelsefull information då den 
ligger till grund så de kan hjälpa barnen att lyckas. Vi tror att det är bra att vara fler som deltar 
vid överlämningen så att förskoleklassens personal kan få en bred och allsidig kunskap om 
barnen. Genom att förskolans personal, föräldrar, rektor och eventuellt andra enheter deltar 
såsom HAB - team ökar beredskapen att kunna hjälpa barnet att lyckas. Det var också det 
Wikare, Berge och Watsi (2002) betonade. Det vi kunde se i vårt resultat var att 
förskoleklassens personal uppmärksammar de barn i behov av särskilt stöd genom att redan 
vid överlämningen från förskolan ta till de åtgärder som behövs. Vi ser det som mycket 
positivt att skolan skaffar sig en beredskap om de barn som kommer till förskoleklassen och 
är i behov av särskilt stöd. Genom att de tillägnar sig kunskaper och de rätta verktygen till att 
hjälpa barnet, har de förutsättningar till att skapa en fungerande verksamhet. Finns det ingen 
beredskap och därmed ingen kunskap för varje barn som kommer till den nya verksamheten 
kan det bli svårt för både personalen och barnen. Personalen kan känna sig otillräckliga när de 
inte har den rätta kunskapen i mötet med barnen. Barnet kan då uppleva övergången som svår, 
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då både personalen och kompisarna kan uppleva barnet som jobbigt och ställa sig oförstående 
till barnets handlingar. Kadesjö (2001) lyfter även barnens svårigheter som kan förekomma 
vid övergång mellan förskola – skola. Vi ser möjligheten till att specialpedagogen kan fungera 
som en handledare för de lärare som har barn i behov av särskilt stöd i verksamheten. Vi ser 
fördelar med att specialpedagogen finns med från start, då han eller hon besitter den 
kompetens som krävs. En av förskollärarna i förskoleklassen gjorde en omstrukturering av 
överlämningen genom att de endast hade överlämningssamtal då de gällde barn i behov av 
särskilt stöd. Detta är något vi tror gynnar de barn som är i behov av särskilt stöd eftersom de 
har ett överlämningssamtal. Det vi ser som negativt är att de barn som inte är i behov av 
särskilt stöd inte får något överlämningssamtal. Därmed finns ingen kunskap hos personal om 
dessa barn. Detta kan leda till, tror vi, att de kan hamna i skymundan, exempelvis om det är 
ett barn som är väldigt tyst av sig.    
  
Den information som lämnas vidare från förskolan till förskoleklassen skiljer sig åt mellan 
förskolorna. Det som två förskollärare har gemensamt om vilken information som ska lämnas 
vidare är hur barnets sociala kompetens ser ut, hur de fungerar i grupp. En av dessa två lyfte 
även fram att den senast gjorda IUP, individuell utvecklingsplan, ska följa med till skolan. 
Den andra förskolläraren berättade att de lämnar över information som innefattar om barnet 
har syskon. En av förskollärarna tycker att var barnet ligger kunskapsmässigt är en viktig 
information att lämna över.  Samtliga berörde att information gällande barn i behov av särskilt 
stöd lämnas vidare då föräldrar godkänt det. Det vi tänker kring att lämna information som rör 
barnens kunskapsnivå är att det blir en bedömning av barnen, vilket inte ska förekomma i 
förskolan. ”I förskolan är det inte det enskilda barnets resultat som skall utvärderas. Betyg 
eller omdömen utfärdas inte.” (Utbildningsdepartementet, 2001:4) Vidare står det att det är 
kvalitén på verksamheten som skall bedömas.  Det vi hellre ser är att förskolan redogör för 
mottagande lärare i förskoleklassen vad de har arbetat med och vad barnen har visat intresse 
för. Den informationen, tror vi, kan förskoleklassen använda sig av och utgå från i sin 
verksamhet.  Hur barnets sociala kompetens ser ut och hur de fungerar i grupp samt om 
barnen är i behov av särskilt stöd anser vi är viktig kännedom för förskoleklassens personal. 
Den informationen ligger till grund för gruppsammansättningar och personalen i 
förskoleklassen behöver inte göra om samma misstag som i förskolan, till exempel låta Wilma 
och Oskar sitta bredvid varandra. Det kan vara bra då också leken har en stor betydelse för 
barnen. Där kan personalen se hur barnet samspelar med varandra. Det är också viktigt att ha 
kännedom, anser vi, att om barnen har god social kompetens gentemot vuxna men inte mot 
barn. Oftast söker de barnen mycket kontakt med vuxna och kan tappa kontakt med 
jämnåriga.    
 
Vår studie visar att för- och nackdelar med att lämna vidare information till förskoleklassens 
personal skiljer sig åt. Den ena förskolläraren ansåg att det är av största vikt att 
förskoleklassens personal kan möta varje barn och därmed kan behålla barnens nyfikenhet 
och lust att lära. En av förskollärarna ser det som en fördel att skolan är förberedd på att ta 
emot barnen, att de hinner tänka till innan barnen har börjat i förskoleklassen. Det som den 
tredje förskolläraren ser som fördel med att lämna över information är att förskoleklassens 
personal får kännedom om vilka barn som ska börja. Hon menade att det är roligt för dem att 
veta lite om barnen som kommer. I enlighet med det förskollärarna uttrycker som en fördel 
med att lämna vidare information, ser vi också fördelar med deras resonemang om att föra 
vidare information. Däremot ser vi fler fördelar än att det bara är roligt för den mottagande 
läraren att få information om barnen. Den information som förskolan lämnar bör, anser vi, ha 
ett djupare syfte och mening med tanke på att det är för barnens skull vi har överlämningar. 
Barnen ska känna den röda tråden genom de olika verksamheterna. Nackdelarna med att 



 

24 
  

lämna över information skiljer sig åt hos förskollärarna. Det som skiljer dem åt är att den ena 
säger att informationen kan leda till att förskoleklassens personal sätter en stämpel på de barn 
som är i behov av särskilt stöd. Den andra förskolläraren uttrycker att det kan brista i 
övergången mellan förskola – skola och informationen inte kommer till någon nytta. Risken 
kan då bli att skolan skapar sig en bild av barnen. Den tredje förskolläraren såg inte något 
negativt med att lämna vidare information till förskoleklassen. Vi tror inte att det bara finns 
fördelar med att lämna vidare information, det beror i stor grad på hur informationen tas emot 
och tillämpas. De andra två förskollärarna pekar på att det finns risk att förskoleklassens 
personal kan sätta en stämpel på barnen och att det kan brista i övergången, så informationen 
inte tas tillvara på. Det här resultatet visar hur viktigt det är att ha ett gott samarbete mellan 
verksamheterna och väl utarbetade rutiner för överlämningen. Vi tror att förskolan och skolan 
behöver en arena att mötas på för att gemensamt diskutera fram vilken information som är av 
vikt att föra vidare. Här får då förskolan säga sitt om vilken information de vill lämna ut, samt 
förskoleklassen får möjlighet att berätta vad de finner är viktigt att veta om deras kommande 
barn. Trots att vi finner nackdelar med att lämna över information så är fördelarna fler. Detta 
innebär att vi tycker att informationen ska föras vidare i samband med överlämningen.  
 
9.3 Slutdiskussion  
 
När vi nu är i slutet av vår studie och blickar tillbaka på vår process kommer vi till insikt om 
alla de kunskaper vi har tillägnat oss. Det vi finner mycket intressant är det resultat vi har 
kommit fram till genom intervjuerna. Vi kunde se många likheter mellan verksamheterna men 
även många olikheter i arbetet med överlämningen. Det vi finner är av största betydelse i 
arbetet med överlämning är vikten av att ha väl utarbetad arbetsplan och tydliga rutiner för 
överlämningen. ”Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som 
gäller för respektive verksamhet.” (Utbildningsdepartementet 2001:16 och 2005:16). 
Gannerud och Rönnerman (2006) visar på hur en utarbetad arbetsplan för hur övergången 
mellan förskolan och förskoleklassen kan se ut. En av intervjupersonerna i vår studie visade 
deras arbetsplan för överlämning mellan förskola – skola. Det vi kan utläsa från 
arbetsplanerna är att de har en tydlig arbetsgång. Där är det beskrivet konkret vad arbetet med 
överlämningen innefattar. Vi tror att det är bra med en konkret formulerad arbetsgång, risken 
är mindre att det uppstår missförstånd om vad som ska göras.  
 
Garpelin och Kallbergs (2008) studie innefattade övergångar inom förskolan. Övergång inom 
förskolan kan kopplas till övergång mellan förskola till förskoleklass.  Den parallell vi kan dra 
med vårt resultat är att begreppet trygghet har en stor betydelse i samband med övergången. 
Det som framkom i deras studie, och som även vi kunde se i vår studie, var att förskollärare 
kan se en möjlighet till rollbyte hos barnen i samband med nya gruppsammansättningar. Det 
vi också kunde se var att syftet med övergången kan se olika ut. Det är beroende på vad 
personalen har för grundtanke om övergången. Det viktiga vi kan se i det här är att 
övergången ska gynna barnens utveckling, oavsett om det är övergång inom samma 
verksamhet eller till en ny verksamhet. Vi tror att och kan även se, att smidiga övergångar kan 
ge barnen trygghet. När barnen får möjlighet att lära känna och upptäcka den nya miljön ökar 
förutsättningarna för att barnen ska känna sig trygga.         
 
För att överlämningen ska gynna barnen så måste båda verksamheterna vara eniga om vilken 
information som ska lämnas över. Detta gäller information som ryms inom sekretessen. Övrig 
information måste föräldrarna godkänna att den lämnas över. En av våra intervjudeltagare 
tycker att det är roligt för mottagande lärare i förskoleklassen att få veta lite om barnen som 
kommer. Vi anser att det ska ha en djupare mening med att lämna över information än att det 
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bara ska vara roligt, det ska gynna barnen i deras utveckling. Genom att få ta del av 
informationen från förskolan kan förskoleklassens personal möta barnen där de befinner sig 
och därefter anpassa sin verksamhet efter vilka barn som kommer. Det är särskilt viktigt då de 
tar emot barn i behov av särskilt stöd, personalen har då möjlighet att anpassa både 
barngrupper, aktiviteter samt om det krävs ändringar i miljön. Det vi kan uppleva som en risk 
är att den information som lämnas över inte används och tas tillvara på även fast det kan 
gynna samtliga parter. Resultatet visar att lärarna inom förskolan kan uppleva en rädsla att 
barnen får en stämpel på sig och att förskoleklassens bildar en förutfattad mening om barnen. 
Detta ses som en nackdel med att lämna över information. Den här aspekten anser vi är viktig 
att tänka på men trots det väger fördelarna med att lämna över information tyngre. Trots detta 
argument från vår sida kan vi fortfarande känna denna rädsla som lärarna inom förskolan 
uttrycker. Den information som förskoleklassens personal får ta del av rörande barnen vill vi 
tas tillvara på. Med hänsyn till att det finns nationella och lokala mål och riktlinjer samt 
föräldrars godkännande så tycker vi att informationen ska bestå av barnets sociala kompetens, 
hur barnet fungerar i grupp, familjesituation, barnens respons på den verksamhet som 
förekommit samt om barnen har särskilt behov, allergier eller sjukdomar.  Det vi vill uppnå 
med arbetet är att det ska vara en naturlig övergång för barnen.  
 
De erfarenheter vi har från lärarutbildningen som innefattar överlämning mellan verksamheter 
är att det inte har berörts på något sätt. Vi anser att det är viktigt att detta bör beröras i 
utbildningen eftersom det är ett arbete som återkommer varje år ute i verksamheterna. För att 
visa betydelsen och att blivande lärare skall få tillägna sig kunskaper om ämnet är det viktigt 
att det finns som ett moment i utbildningen. Vi har genom den här studien tillägnat oss 
värdefulla kunskaper som vi kommer att nyttja i vår kommande profession. Vi vill arbeta för 
att tydliggöra den röda tråden mellan verksamheterna och att överlämningen blir något 
positivt för barnen.   
  
9.4 Framtida forskning  
 
Det finns relativt lite forskat om samarbete mellan förskola och förskoleklass. Om detta kan 
bero på att förskoleklassens existens varat i cirka tio år är svårt att säga för enligt oss hinner 
mycket forskning ske inom loppet av en tio års period.  Vi ser därför ett stort behov av mer 
forskning kring samverkan och samarbete mellan olika verksamheter i arbetet med 
överlämning. Arbetet med överlämning ska gynna barnen och de ska uppleva den röda tråden 
mellan de olika verksamheterna, detta tror vi måste betonas inom båda skolväsendena och det 
bör även uppmärksammas inom lärarutbildningen.   
 
Det vi föreslår till vidare forskning är att studera hur olika verksamheter kan komma till stånd 
med ett samarbete som gynnar alla parter såsom personal, rektor, barn samt deras föräldrar. 
Med detta menar vi att det finns många exempel på hur ett samarbete mellan olika 
verksamheter kan te sig men det som vi kan se är också är att det finns hinder som kan stoppa 
samarbetet.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till förskollärare i förskolan 
 

• Hur förbereder ni i arbetslaget informationen om barnen som skall lämnas över till 
förskoleklassen? 

 
• Hur lämnar ni över informationen till förskoleklassen? 
 
• Vilken information lämnas över till förskoleklassen? 

 
• Vilken information tycker du/ni är viktig att förskoleklassen får om barnen? 

 
• Vilka för och nackdelar ser du/ni med att lämna ut information om barnen? 

 
• Hur tror du/ni att den information som lämnas över tas tillvara på? 

 
• Hur ser rutinerna ut kring överlämningen av information om barnen i behov av särskilt 

stöd? 
  
• Hur tror du/ni att den information angående barn i behov av särskilt stöd som lämnas 

över tas tillvara på? 
 
• Hur vill du/ni att den information ni lämnar över ska användas? 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till berörd lärare i förskoleklassen 

 
 
• Får du/ni information om barnen som kommer till er från förskolan? 
 
• Hur får ni information från förskolan? 
 
• Vilken information om barnen får du/ni? 
 
• Går ni vidare med den informationen? Hur i så fall? 

 
• Vilken information om barnen tycker du/ni är angeläget att få? 
 
• Skiljer sig överlämningen av barninformation från de barn som kommer från förskolor 

i andra kommuner/andra skolområden?  
 

•  Får ni information om barn som är i behov av särskilt stöd? 
 
• I vilken utsträckning får du/ni information om de barn som är i behov av särskilt stöd? 

 
• Går du/ni vidare med information som rör barn i behov av särskilt stöd? 
 
• Hur hanterar ni i sådana fall informationen ni får vid överlämningen kring barn i 

behov av särskilt stöd? 
 

• Skulle du/ni vilja få mer information om de barn som är i behov av särskilt stöd? 
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Bilaga 3  

Arbetsplan övergång förskola - skola 

 
Jan/feb: 

1. Informationsmöte på skolan för föräldrar till 6-7 åringar. Pedagoger för 
förskoleklass, för år 1-3 samt för fritidshem deltar. Personlig inbjudan skickas. 

2.  Föräldrar anmäler sitt intresse. 
Mars: 

3. Specialpedagog kontaktar förskolan ang. barn i behov av särskilt stöd. 
4. Skolans rektor samt spec.ped kallar arbetsgrupp (repr från förskola/skola) för 

första samtal om klassplaceringar. 
5. Ett förslag på klassplaceringar utarbetas (sydpolen/nordpolen) av skolans rektor 

samt specialpedagog 
6. Förslaget (prel.listor) skickas konfidentiellt ut till förskola och skola.  
7. Ev. möte med arbetsgrupp för ev. justeringar.  

April/maj: 
8. Skolans rektor skickar ut prel listor till föräldrar. Föräldrars ev. synpunkter 

framförs till rektor.  
9. Skolans rektor beslutar om ev. ny träff i arbetsgruppen. 
10. Skolans rektor beslutar och klass/fritids-listor skickas till föräldrar. (Senast 

valborg) 
11. Förskolan besöker skolan (skolgård och matsal), kontakt tas med köket. 
12. Förskolebarnen besöker mottagande pedagoger (skola och/eller fritids) på skolan. 
Ev. flera gånger.  

Maj/juni: 
12. Föräldrar inbjuds till överlämningssamtal, där även lämnande och mottagande 

pedagoger (skola och/eller fritids) deltar. 
13. Fritidshemmen inbjuder till föräldramöte. 

 
 Aug/sep: 

14.  Förskolans pedagoger inbjudes att besöka sina ”gamla” barn på skolan.  
(i mån av tid) 
15. Arbetsgruppen träffas för utvärdering av planen. 

 




