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Abstrakt 
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Överlämningar från förskola till grundskola 

 

Transfer from preschool to primary school 

 

 

__________________________________________________Antal sidor: 43_____________ 

 

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer som metod undersöka lärares 

erfarenheter och upplevelser av samverkan vid överlämningar av information om barn och 

deras övergång mellan förskola, förskoleklass och årskurs ett. Syftet är att se hur processen 

vid överlämningar går till, om sekretesslagen har någon påverkan på den information som 

lämnas vidare och om verksamheternas traditioner kan utgöra ett hinder för samverkan vid 

överlämningar. Frågeställningarna är därför: Vad har lärare för erfarenheter och upplevelser 

av den samverkan som sker vid överlämningar mellan verksamheterna? Finns det något som 

de skulle vilja förändra? Vad är lärares uppfattning om sekretessens betydelse vid 

överlämningar? Påverkar verksamheternas traditioner den samverkan som sker vid 

överlämningar och i så fall hur? Intervjuerna genomfördes med sju lärare från olika skolor. 

Resultatet analyseras utifrån litteratur och tidigare forskning som berör ämnet. Resultatet visar 

att samverkan vid överlämningar mellan de olika verksamheterna fungerar bra då det hos alla 

de intervjuade lärarna finns en vilja till samverkan. I de överlämningar som sker mellan 

förskola och förskoleklass använder de sig av trepartssamtal vilket visar sig vara en anledning 

till uppfattningen av att samverkan fungerar bra vid överlämningar. Studiens informanter 

uttrycker att brist på gemensam tid för planering mellan lärare kan utgöra ett hinder vid 

samverkan och överlämningar. Förskolans och grundskolans olika sekretesslagar visar sig 

också ha en påverkan på den samverkan som sker vid överlämningar då känslig information 

om barn inte kan lämnas från förskola till förskoleklass utan föräldrars godkännande. 

Verksamheternas olika traditioner verkar inte utgöra något hinder för det samverkansarbete 

som sker utan lärarna är angelägna om att ha ett fungerande samverkansarbete. I resultatet 

framkommer också att lärarna anser att det arbete och den samverkan som sker i förskola och 

grundskola ska göras för att det främjar barnet. Informanterna uttrycker en vilja i att hela tiden 

handla för barnets bästa.  

 

 

Nyckelord: Överlämning, samverkan, sekretess, förskola, grundskola 

___________________________________________________________________________ 

 



 

Innehåll 
 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Skolformer ........................................................................................................................ 1 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

2.1  Tidigare forskning ........................................................................................................... 3 

2.2.1 Samverkan mellan lärare ........................................................................................... 3 

2.2 Traditioner och kulturer .................................................................................................... 5 

2.4.1 Lärares förhållningssätt och synsätt .......................................................................... 6 

2.4.2 Läroplanernas betydelse ............................................................................................ 6 

2.3 Sekretessens påverkan på överlämningar mellan förskola och grundskola ..................... 7 

3. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 9 

3.1 Frågeställningar ................................................................................................................ 9 

4. Teoriavsnitt ........................................................................................................................... 10 

4.1 Utvecklingsekologi ......................................................................................................... 10 

5. Metod ................................................................................................................................... 12 

5.1 Val av metod ................................................................................................................... 12 

5.2 Urval ............................................................................................................................... 12 

5.3 Genomförande av undersökningen ................................................................................. 14 

5.4 Bearbetning och analys .................................................................................................. 15 

5.5 Etiska principer .............................................................................................................. 15 

5.6 Metodkritik och tillförlitlighet ....................................................................................... 16 

6. Resultat och analys ............................................................................................................... 18 

6.1 Samverkansarbete vid överlämningar och övergångar .................................................. 18 

6.1.1 Trepartssamtal ......................................................................................................... 18 

6.1.2 Aktiviteter ................................................................................................................ 18 

6.1.3 Samverkan mellan förskoleklass och årskurs ett ..................................................... 19 

6.1.4 Analys – samverkan ................................................................................................ 19 

6.2 Fördelar och nackdelar vid överlämningsprocessen ...................................................... 20 

6.2.1 Trepartssamtalets fördelar och nackdelar ................................................................ 20 

6.2.2 Överlämningar från förskoleklass till årskurs ett .................................................... 21 

6.2.3 Tidsbrist ................................................................................................................... 21 

6.2.4 Analys - fördelar och nackdelar .............................................................................. 22 

6.3 Informationens överlämnande och sekretessens betydelse ............................................ 23 

6.3.1 Överlämnande av information ................................................................................. 23 

6.3.2 Överlämnande av information kring barn i behov av särskilt stöd ......................... 24 

6.3.3 Sekretessens betydelse ............................................................................................ 24 

6.3.4 Analys – information och sekretess ......................................................................... 26 

6.4 Styrdokumentens betydelse ............................................................................................ 27 

6.4.1 Analys - styrdokument ............................................................................................ 28 

6.5 Förhållningssätt, kulturer och traditioner ....................................................................... 28 

6.5.1 Lärares förhållningssätt ........................................................................................... 29 

6.5.2 Analys - förhållningssätt, kulturer och traditioner................................................... 30 

6.6 Sammanfattande analys .................................................................................................. 31 

7. Diskussion ............................................................................................................................ 33 

7.2 Metoddiskussion ............................................................................................................. 36 

7.3 Förslag på fortsatt forskning .......................................................................................... 37 

Referenser ................................................................................................................................. 39 

Bilagor ...................................................................................................................................... 41 



 1 

1. Inledning 
I vår utbildning till lärare i förskola och lärare i grundskola har vi sett vikten av en samverkan 

mellan förskola, förskoleklass och årskurs ett. Vi har också fått lära oss betydelsen för lärare i 

grundskola att vara insatta i förskolans verksamhet liksom det är betydelsefullt för lärare i 

förskola att vara insatt i grundskolans verksamhet. Samverkan mellan förskola och grundskola 

har belysts som viktigt.  

 

I artikeln ”Tine är länken mellan förskola och skola”
1
 så väl som artikeln ”Bygg en bro mellan 

förskola och förskoleklass”
2
 båda från Lärarnas nyheter, berörs att förskoleklassens införande 

i grundskolans organisation har bidragit till att ett större glapp mellan förskoleklass och 

förskola skapats. Det glapp som fanns mellan förskola och grundskola har blivit större och 

viktig information om barn tenderar att ”försvinna” vid överlämningar mellan de olika 

verksamheterna. En förskollärare vid namn Tine Lindh, som figurerar i artikeln ”Tine är 

länken mellan förskola och skola”, menar att det är viktigt att dokumentera det arbete som 

sker i förskolan väl, för att förhindra att information försvinner.  

 

Artikeln ”Bygg en bro mellan förskola och förskoleklass” tar upp att det stora glapp som 

skapats mellan förskola och förskoleklass måste bli mindre och att lärare måste bli medvetna 

om vikten av att ha möten och avstämningar för att få en bra samverkan vid exempelvis 

överlämningar. Pedagogiska diskussioner och möten mellan de olika verksamma lärarna är 

betydelsefulla för att information om barn inte ska försvinna i överlämningar.  

 

De båda artiklarna ger uttryck för att överlämningar av barn mellan förskola, förskoleklass 

och grundskolans årskurs ett inte fungerar på det sätt som önskas och därför vill vi i vårt 

arbete undersöka hur överlämningar mellan de olika skolformerna fungerar utifrån lärares 

perspektiv. Det finns inte så mycket forskning kring just överlämningar och hur de fungerar. 

Därför kan det vara extra intressant att undersöka det och vårt arbete blir kanske också 

relevant för andra som finner området intresseväckande.   

 

1.1 Skolformer 

I följande text beskrivs tre skolformer som undersöks i studien: förskola, förskoleklass och 

grundskolans årskurs ett. Även vilka som arbetar i de olika skolformerna beskrivs. 

 

Förskola  

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas plats i förskola enligt § 5, kap 8 i skollagen. 

Enligt § 2, kap 8 i skollagen ska förskolan även förbereda barn inför kommande skolstart och 

främja social gemenskap (Utbildningsdepartementet, 2012). Förskolan är nu en skolform i det 

                                                 
1
 Lärarnas Nyheter (2004.04.18). Trine är länken mellan förskola och skola.  

Hämtad 2012-12-05. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2004/04/19/tine-ar-lanken-mellan-forskola-skola 

 

 
2
Lärarnas Nyheter (2004.04.18). Bygg en bro mellan förskola och förskoleklass. Hämtad:2012-12-05. 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2004/04/19/bygg-bro-mellan-forskola-forskoleklass 

 

 

http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2004/04/19/tine-ar-lanken-mellan-forskola-skola
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2004/04/19/bygg-bro-mellan-forskola-forskoleklass
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svenska samhället (Tallberg Broman, 1995) och här kan barnskötare och förskollärare arbeta. 

Förskolan fick en egen läroplan år 1998 som garanterar att alla barn oavsett vart de bor har 

tillgång till en likvärdig förskola eftersom alla förskolor ska följa samma läroplan. Läroplanen 

reviderades 2010 och började gälla i juni 2011 där uppdraget för både förskollärare och 

förskolechef förtydligats. Förskolans läroplan har inga mål att uppnå utan enbart mål att 

sträva mot (Skolverket, 2010).  

 

Förskoleklass  

Enligt skollagens § 2, 4 och 5 i kap 9 ska förskoleklassen förbereda barnen för en fortsatt 

utbildning. Föräldrar ska från hemkommunen få information om förskoleklassen och dess 

syfte och barn ska erbjudas en plats i förskoleklass från och med den hösttermin det år de 

fyller sex (Utbildningsdepartementet, 2012). Förskoleklassen är en frivillig skolform 

(Skolverket, 2001). Förskoleklass har samma läroplan som grundskola, Lgr11. Verksamheten 

styrs av del ett och två i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 

(Skolverket, 2011)  

 

Grundskolans årskurs ett  

När barn slutar förskoleklass ska de börja i grundskolans årskurs ett. Skollagens § 2, kap 10 

beskriver att grundskolans syfte är att bidra till elevernas kunskapsutveckling och personliga 

utveckling och förbereda dem inför kommande val i livet. § 10, kap 7 i skollagen understryker 

att skolplikt inträder höstterminen det år barnet fyller sju år (Utbildningsdepartementet, 2012). 

Här ökar kraven på barnens kunskapsutveckling då de redan i årskurs ett ska börja arbeta efter 

de mål och kunskapskrav som finns för årskurs tre. I varje ämne finns ett centralt innehåll, 

anpassat för årskurs 1-3 att förhålla sig till i undervisningen (Skolverket, 2011).  

 

Som kommer att nämnas i studien hade föräldrarna tidigare ansvaret för hur informationen 

lämnades över men idag bidrar läroplanen till att det måste ske en samverkan mellan 

skolformerna. Det finns nu ett intresse hos alla parter att föra vidare information kring 

kunskapsutveckling hos barn och inte enbart en allmän information om barnen. 

Lärarkategorierna är inte densamma i förskola och grundskola vilket kan påverka den 

samverkan som sker mellan verksamheterna. Om en överlämning ska kunna fungera måste 

lärare kunna samarbeta med varandra trots skolformernas olika kulturer och traditioner. 

Införandet av förskolans läroplan år 1998 bidrog till att förskolans uppdrag mer liknande 

grundskolans. Förskolans läroplan har på så vis bidragit till en ökad professionalisering bland 

lärare i förskola då deras uppdrag mer liknar det uppdrag som lärare i grundskolan har. 

Införandet av förskolans läroplan bidrar också till att föräldrar får en förståelse för att 

förskolan inte enbart har till uppgift att uppfostra barn utan även erbjuda dem undervisning. 

Det är fortfarande föräldrar som bestämmer om deras barn ska gå i förskoleklass eller inte, 

men det är nu kommunernas ansvar att erbjuda alla sexåringar en plats i förskoleklass. Det är 

just samverkan och hur den fungerar mellan de olika skolformerna som har betydelse för hur 

överlämningar av information om barn går till och även hur övergången för barnen blir vilket 

kommer att synliggöras i denna studie.   
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2. Bakgrund  
I följande kapitel sker en genomgång av den tidigare forskning som finns om överlämningar, 

en kort tillbakablick på hur skolförberedande arbete utvecklats, traditioners och kulturers 

påverkan på samverkan och överlämningar och avslutningsvis sekretessens påverkan.  

 

2.1  Tidigare forskning  

Forskning kring överlämningar mellan förskola, förskoleklass och grundskolans årskurs ett 

finns det inte så mycket av. En del forskning finns kring samverkan mellan förskoleklass och 

grundskolans årskurs ett, men det är svårare att hitta forskning kring samverkan mellan 

förskola och förskoleklass. Samverkan har betydelse för hur väl överlämningar fungerar 

mellan de olika verksamheterna och forskning kring samverkan kan därför ha betydelse för en 

studie kring överlämningars funktion. Sundgren (1986) beskriver samverkan som att uppnå ett 

gemensamt syfte och det arbete som lärare gör tillsammans kring samverkan vid 

överlämningar kallas i studien för samverkansarbete (Bilaga 1). Nationalencyklopedin (1996) 

menar att överlämning ses som en process där något överräcks (Bilaga 1). Med överlämningar 

avses i studien den process som sker när information om barn lämnas från en verksamhet till 

en annan. Begreppen samverkan och överlämningar är de begrepp som det läggs mest fokus 

på genom hela studien och vi menar att ett samband kan ses mellan en väl fungerande 

samverkan och väl fungerande överlämningar.  

 

2.2.1 Samverkan mellan lärare 

För att överlämningar mellan verksamheterna ska fungera på ett bra sätt krävs det att det finns 

en samverkan mellan de olika lärarna och att samverkan fungerar. Tanken med pedagogiken i 

förskoleklass är att den ska influeras av både förskolans och grundskolans pedagogik och att 

det också ska ske en samverkan mellan de olika verksamheterna. Många lärare anser att denna 

samverkan inte fungerar och huvudorsaken till det anser de är tiden. Det finns inte tid för 

gemensam planering med exempelvis lärare i grundskolan. Lärare i förskoleklass menar att de 

får försöka ”sno” åt sig tid genom att prata med grundskollärare i korridoren och ute på raster 

(Ackesjö, 2011; Johansson & Jancke, 1995).  

 

I sin bok Förskoleklassen – en ö eller bro mellan skola och förskola? har Ackesjö (2011) 

genomfört en rad olika intervjuer med lärare i förskoleklass. Lärarna uttrycker att de känner 

sig exkluderade från övrig verksamhet på grundskolan då de inte deltar på konferenser, 

studiedagar eller har raster ihop med andra lärare. Det finns inte avsatt tid för dem att delta i 

det då de har ansvar för barngruppen under hela dagen. De anser att det skapar gränser mellan 

lärare i förskoleklassen och lärare i grundskolan och skapar ett tankesätt om ”vi och dom”. 

Gränserna kan vara en bidragande orsak till att samverkan inte fungerar (a.a).  

 

Både Ackesjö (2011) och Davidsson (2002) berättar att lärare i förskoleklass och årskurs ett 

har olika synsätt på barn och barns utveckling och att det också kan skapa gränser mellan de 

olika verksamheterna. I den studie som Ackesjö (2011) genomfört framkommer att lärare i 

förskoleklass inte vill att deras elever ska möta den traditionella undervisning som sker i 

grundskolan. De menar att det är viktigare för barnen att arbeta med den sociala utvecklingen 

exempelvis vad det gäller trygghet och hänsynstagande. De belyser även den fria lekens 

betydelse för barns utveckling och understryker att det är något som den traditionella 

undervisningen i grundskolan inte ger utrymme för (a.a).  
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I en studie av Ackesjö (2011) framkommer att lärare i förskoleklass anser att förskolan har 

blivit mer kunskapsinriktad och det är något de vill ta avstånd från i förskoleklassens 

pedagogik. De ger uttryck för att den pedagogik som de arbetar med i förskoleklass är den 

”rätta” pedagogiken. De anser också att det krävs speciella kunskaper av lärare i förskola för 

att kunna arbeta i förskoleklass. De menar också att många lärare i förskola vill börja arbeta i 

förskoleklass. De använder sig av uttrycket ”komma upp” och markerar då att arbeta i 

förskoleklass är mer prestigefullt än vad det är att arbeta i förskola. Det synsätt som lärarna i 

förskoleklass har innebär att de själva skapar gränser till såväl förskola som grundskola vilket 

försvårar ett samverkansarbete. Samtidigt som lärarna känner sig exkluderade från 

grundskolans organisation exkluderar de sig själva genom att tydligt markera att de inte vill 

att förskoleklassens pedagogik ska influeras av varken förskolans eller grundskolans 

pedagogik (a.a).  

 

Samtidigt som de lärare i förskoleklass som ingick i Ackesjös (2011) studie ger uttryck för att 

de vill upprätthålla vissa gränser mellan förskola, förskoleklass och grundskola framkommer 

det ändå i studien att de anser att ett bra samverkansarbete kan leda till att de olika 

verksamheterna kan närma sig varandra. Framför allt belyser de att de gränser som finns 

mellan förskoleklass och årskurs ett minskar vid ett gott samverkansarbete och de menar att 

det kan vara positivt för barnen (a.a). I Davidssons (2002) studie framkommer också att flera 

lärare från alla tre verksamheterna är positiva till ett samverkansarbete och att de har 

erfarenheter av att det genom en bra samverkan utvecklas ett gemensamt förhållningssätt och 

en gemensam syn på verksamheten (a.a).   

 

Fabian och Dunlop (2007) berör Lombardis studie Beyond Transition: Ensuring Continuity in 

Early Childhood Services från 1992 som visar att gemensamma rutiner och förhållningssätt 

hos lärare underlättar en samverkan och ju större glappet är mellan förskola och grundskola 

desto svårare blir övergången för barn. De refererar även till en studie genomförd av Broström 

i Danmark där grundskolor och förskolor samarbetar för att utveckla ett gemensamt 

förhållningssätt till läroplanerna. Vid de överlämningar som sker mellan förskola och 

grundskola har lärare i förskola med sig dokumentation om varje barn i form av teckningar, 

fotografier, favoritsagor osv. Dokumentationen lämnas sedan över till läraren i grundskolan 

som utifrån barnens intresse kan förbereda inför det första mötet med barnen, ”teachers gain 

an insight into the interests of individual children and can plan transition activities 

accordingly” (Fabian & Dunlop, 2007:14). Övergång avses i studien som den process som 

barnen går igenom när de övergår från en verksamhet till en annan.  

  

I tidigare forskning framkommer att en god samverkan och ett väl fungerande 

samverkansarbete mellan de olika verksamheterna kan underlätta när överlämningar ska ske. 

Samverkansarbetet kan bidra till att verksamheterna närmar sig varandra. Om en motvillighet 

till samverkan finns blir glappet mellan verksamheterna stort vilket kan få negativa 

konsekvenser för överlämningar av information om barn och även på barnens övergång 

mellan verksamheterna. Tidsbrist framkommer som ett hinder vid samverkan mellan 

verksamheter. Det finns inte gemensam tid till planering vilket gör att diskussioner och 

önskemål kring hur överlämningarna ska ske inte hinns med. Tidigare forskning visar också 

att gemensamma rutiner och ett gemensamt förhållningssätt hos lärare i de olika 

verksamheterna underlättar för samverkan vid överlämningar och för barnens övergång från 

en verksamhet till en annan.  
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2.2 Traditioner och kulturer 

Förskolan har länge haft i uppgift att förutom att ge barn omsorg även erbjuda dem 

pedagogisk verksamhet för att kunna förbereda dem inför skolstart. Redan på 1940-talet 

ansågs skolförberedande arbete med sexåringar som betydelsefullt. I Sverige inrättades 

lekskolor vars syfte var att förbereda sexåringar inför skolstart för att underlätta övergång 

mellan förskola och grundskola. I lekskolorna erbjöds barn pedagogisk verksamhet några 

timmar varje dag (Ackesjö, 2011). Trots skolförberedande arbete fungerade inte samverkan 

mellan förskola och grundskola på det vis som önskades. Lärare i förskola och grundskola 

samtalade inte om den information som lämnades över om barn. Det var lärare i grundskolans 

eget ansvar att tolka den information som lämnats över för att sedan bestämma hur barnen 

skulle bemötas vid skolstarten. Det som var mest betydelsefullt för lärarna var om barnen 

ansågs skolmogna eller inte (Davidsson, 2002).  

 

Eftersom skolförberedande arbete med sexåringar ansågs viktigt infördes sexårsverksamhet 

inom skolans organisation under 1990-talet. När det år 1996 infördes sexårsverksamhet inom 

skolans organisation var syftet att genom skapandet av förskoleklass främja samverkan mellan 

förskola och grundskola. Förskoleklassen skulle fungera som en bro mellan förskola och 

grundskola där lärare i förskoleklass ska använda sig av både förskolans och grundskolans 

pedagogik för att skapa en så kallad ”ny pedagogik” (Ackesjö, 2011). Det var dock först år 

1998 som det blev obligatoriskt för kommunerna att anordna förskoleklass på grundskolorna, 

förskoleklassen var däremot fortfarande frivillig för sexåringarna. Förskoleklassens syfte är 

också att främja en positiv och trygg övergång för barn och bidra till att barn får möta 

grundskolans värld på ett inspirerande och lekfullt sätt (Ackesjö, 2010).  

 

Trots att grundskolan och förskolan har utvecklats utifrån samma grundtanke, att uppfostra 

och undervisa barn har de olika verksamheterna utvecklats i två skilda kulturer och på så vis 

har olika traditioner skapats för respektive verksamhet (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 

Davidsson (2002) menar att lärare har olika referensramar att förhålla sig till i arbetet med 

barn och referensramarna är påverkade av olika traditioner. Lärare i förskola förhåller sig till 

en tradition där fokus ligger på barns sociala utveckling medan lärare i grundskola lägger vikt 

vid barns kunskapsutveckling. Davidsson menar att de olika traditionerna i förskola och 

grundskola leder till att barn i behov av särskilt stöd kan bedömas olika beroende på vilken 

lärare som gör bedömningen. De två traditionerna kan då ha en påverkan på den information 

som lämnas om barn i övergång mellan förskola och grundskola (a.a). En lärare i förskola har 

kanske gjort en bedömning utifrån ett barns sociala utveckling att barnet inte är i behov av 

särskilt stöd medan en lärare i grundskola anser att barnet är i behov av särskilt stöd utifrån en 

bedömning av barnets kunskapsutveckling. 

 

Ackesjö (2011) menar att verksamheterna tillhör tre helt olika kulturer men att det samtidigt 

är lärare i förskoleklass som har tillgång till alla tre kulturerna. Hon refererar till en teori av 

Wenger där begreppet brokers beskrivs som individer som har möjlighet att påverka andra 

gemenskaper eftersom individerna befinner sig i flera olika sammanhang samtidigt. Ackesjö 

menar då att en parallell till lärare i förskoleklass kan dras, eftersom de har tillgång till såväl 

förskolans som grundskolans kultur. Lärare i förskoleklass kan då ha ett extra ansvar för att 

skapa goda relationer mellan förskola och grundskola och arbeta för att förskolans kultur och 

arbetssätt blir en del av grundskolans. På så vis kan de traditionella och kulturella gränser som 

finns mellan verksamheterna minimeras, vilket kan underlätta ett samverkansarbete (a.a).  
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Kärrby (2000) skriver att det under 1970-talet genomfördes ett försök till samverkan mellan 

förskola och grundskola. Samverkan visade sig inte fungera och det berodde på de olika 

traditioner som fanns inom förskola och grundskola. Verksamheterna var för hårt styrda av 

traditionerna vilket ledde till ett misslyckat samverkansarbete. Kärrby menar också att för att 

en förändring ska kunna ske och för att starka traditioner ska kunna brytas ner krävs det att 

lärare själva är angelägna om en förändring. Hon menar dock att förändring är något som 

brukar ta lång tid och att lärarna bibehåller sitt engagemang är nödvändigt för att nå ett gott 

resultat (a.a).  

2.4.1 Lärares förhållningssätt och synsätt 

Genom de traditioner och kulturer som finns inom de olika verksamheterna har lärare i 

förskola, förskoleklass och grundskola utvecklat olika förhållningssätt och synsätt vad det 

gäller uppfostran och utbildning av barn (Davidsson, 2002). De olika förhållningssätten och 

synsätten har också betydelse för hur lärargrupperna ser på varandra och de attityder de har 

gentemot varandra. Den samhällssyn som finns på förskola och grundskola har bidragit till att 

de olika verksamheterna också tilldelats olika uppgifter. Samhällets syn har även en påverkan 

på de förhållningssätt och synsätt som utvecklats inom de olika lärargrupperna. Davidsson 

menar också att skillnader i samhällssynen på förskola och grundskola försvårar en 

samverkan mellan de båda verksamheterna.  

 

Den samhällssyn som råder gör att grundskolan anses ha högre status och prestige i 

jämförelse med förskolan, vilket påverkar lärares förhållningssätt gentemot varandra, och det 

kan i sin tur vara avgörande för om ett samverkansarbete fungerar eller inte. Samhällets syn 

på förskolans och grundskolans olika status är ofta en anledning till att samverkan mellan de 

olika verksamheterna inte fungerar (Davidsson, 2002; Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Ett 

god samverkan mellan lärare är av betydelse för hur väl överlämningar av information och 

övergång för barn mellan förskola och grundskola fungerar. Övergången är en viktig process 

för barn och det är viktigt att de sker på ett bra sätt. Förskola och grundskola kan skilja sig 

mycket åt i metoder, regler och rutiner, något som kan bli förvirrande för barn vid övergång. 

Därför kan det vara betydelsefullt att förskolan förbereder barn för grundskolan men också att 

lärare i förskola och grundskola utvecklar en gemensam syn på barns lärande och de metoder 

som används (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att 

de båda verksamheterna ska sträva efter en fungerande mötesplats, ”en mötesplats där 

förskola och skola omfattar en liknande syn på det lärande barnet, pedagogens roll och på det 

pedagogiska arbetet, och som bygger på en gemensam värdebas” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

1994:22). Om en sådan mötesplats skulle finnas skulle också gränserna mellan förskola, 

förskoleklass och årskurs ett minimeras och ett bra och fungerande samverkansarbete mellan 

lärarna och verksamheterna underlättas.  

2.4.2 Läroplanernas betydelse  

I både läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och i läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011), uttrycks att förskola och grundskola ska sträva efter en fungerande 

samverkan för att underlätta för barns långsiktiga lärande. Vid ett samarbete ska grundskolan 

och förskolan utgå från sina nationella och lokala mål. Det uttrycks också att ett utbyte av 

erfarenheter och kunskaper ska ske mellan lärare i förskola och lärare i grundskola.  

 

Styrdokumenten för förskola och grundskola ser olika ut och Davidsson (2002) menar att 

samarbetet kanske hade underlättats om förskola och grundskola istället hade gemensamma 

styrdokument att förhålla sig till. Ackesjö (2010) anser i likhet med Davidsson att förskolans 

och grundskolans olika läroplaner snarare bidrar till en gränsdragning mellan de båda 
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verksamheterna än att de främjar ett samarbete. I skolverkets rapport ”Att bygga en ny 

skolform för sexåringar” (2001) uttrycks att förskolans och grundskolans läroplaner skulle 

bidra till ett ökat samarbete mellan de båda verksamheterna men att läroplanernas innehåll 

tolkas på flera olika sätt av olika lärare och därför utvecklas olika förhållningssätt hos lärarna. 

Rapporten beskriver också att innehållet i läroplanerna verkar vara svårt att förstå för en del 

lärare vilket leder till att läroplanernas innehåll inte kommer till uttryck i förskola och 

grundskola på det sätt som önskas (Skolverket, 2001).  

 

Vid införandet av en läroplan för förskolan 1998 var syftet att förskolan skulle bli en del av 

utbildningssystemet. Förskola hade då länge setts som en plats där föräldrarna lämnade sina 

barn för omsorg men med läroplanen ändrades förskolans uppdrag till att likna det uppdrag 

som grundskolan har. Läroplanen bidrog till att förskola blev en plats där barn får utvecklas i 

sitt lärande och förberedas inför kommande skolgång (Ackesjö, 2011). Styrdokumenten ska 

bidra till att belysa vikten av samverkan mellan förskola och grundskola. Det ska också bidra 

till att ett gemensamt synsätt skapas hos de lärare som arbetar med barn som befinner sig i 

åldrarna kring skolstart (Kärrby, 2000).  

 

Det som framför allt har visat sig skilja sig åt i förskolans och grundskolans olika traditioner 

är att förskolan lägger mer fokus på barnens sociala utveckling medan grundskolan fokuserar 

på barnens kunskapsutveckling. Förskoleklassen befinner sig någonstans däremellan. 

Verksamheternas traditioner kan påverka den information som lämnas vidare. Det som lärare i 

förskola uppfattar som viktig information kanske inte ses som lika betydelsefull av lärare i 

förskoleklass eller i grundskolans årskurs ett. Förskolans och grundskolans traditioner kan 

också bidra till att lärare i de olika verksamheterna utvecklar olika synsätt och 

förhållningssätt, vilket gör att en samverkan dem emellan kan försvåras. Både förskolans och 

grundskolans läroplan belyser dock att en strävan efter ett fungerande samarbete ska ske i 

båda verksamheterna.  

  

2.3 Sekretessens påverkan på överlämningar mellan förskola och 
grundskola 

Sekretess är ett begrepp som ofta berörs i förskola och grundskola men vad begreppet innebär 

är inte alltid självklart. Sekretessbegreppet har en tendens att enbart kopplas till tystnadsplikt. 

Sekretess inom förskola och grundskola har också en påverkan på de överlämningar som sker 

mellan de olika verksamheterna (Bengtsson & Svensson, 2011). Det kan vara av intresse att 

undersöka om verksamheternas olika sekretess påverkar den information som lämnas vid 

överlämningar och det är därför en del av studiens syfte.   

 

Svenska kommunförbundet (2001) och Rimsten (2006) tar upp tre olika grader av sekretess 

och att dessa grader gäller för olika typer av verksamheter. Den första är absolut sekretess 

som innebär att sekretessens uppgifter inte får röjas. Personal i familjerådgivning och 

myndighetspersonal i telefonväxel är exempel på personer som innefattas av sådan sekretess. 

Den andra är stark sekretess som innebär att en handling inte får lämnas ut om det innebär att 

individen som uppgifterna rör kan ta skada av utlämningen. Sekretessen gäller bland annat 

inom förskolans verksamhet och hos skolhälsovården. Den tredje är mindre stark sekretess 

vilken innebär att handlingar i huvudsak är offentliga men att innehåll kan sekretessbeläggas 

om det finns risk för att individen som handlingen rör kan skadas av dess offentlighet. Den 

sekretessen innefattar handlingar som upprättats av och information som lämnas av lärare i 

grundskola/gymnasium och fritidspedagoger (a.a).  
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De olika graderna av sekretess påverkar vilken information om barn som kan lämnas över 

från förskola till grundskola. Förskola och grundskola står under olika sekretessförhållanden. 

Mellan verksamheter inom samma myndighet kan sekretess gälla om någon av 

verksamheterna anses vara en självständig verksamhetsgren (Olsson, 2011). Både Svenska 

kommunförbundet (2001) och Olsson (2011) tar upp att det är oklart om förskolan klassas 

som en egen verksamhetsgren eller inte och om det därför också ska vara en strängare 

sekretess kring den information som lämnas över om barn mellan förskola och grundskola. Så 

länge denna oklarhet finns kring hur sekretess mellan förskola och grundskola ska hanteras 

bör förskola vara försiktiga kring överlämnade av information och i första hand låta 

föräldrarna själva lämna över känslig information om sina barn till grundskola (a.a).  

 

Olsson (2011) anser att anledningen till att strängare sekretess gäller för personal i förskola än 

för personal i grundskola är att förskolan har en djupare relation till föräldrarna och att 

föräldrar därför anförtror mer känsliga uppgifter till lärare i förskolan. För förskoleklass gäller 

samma sekretess som för årskurs ett eftersom de båda tillhör grundskolans organisation. Vid 

överlämningar mellan förskoleklass och årskurs ett får därför känslig information om barn 

lämnas. Informationen får även lämnas utan att föräldrar har gett sitt godkännande, däremot 

bör föräldrar informeras om vilken information som lämnas över för att inte skada relationen 

mellan lärare och vårdnadshavare (a.a).  

 

Information om ett barn kan vid vissa tillfällen vara aktuell för förskola att lämna över till 

grundskola. Det kan vara information om ett barn i behov av särskilt stöd eller annan känslig 

information som kan vara av vikt för grundskolan att veta. Vårdnadshavare kanske inte vill att 

sådan information ska föras vidare till grundskolan. Om lärare i förskola ändå anser att 

informationen är viktig och att det kan vara en nackdel för barnet om inte informationen förs 

vidare kan de ta hjälp av den så kallade generalklausulen (Svenska kommunförbundet, 2001; 

Olsson, 2011). Generalklausulen är en bestämmelse som bland annat omfattar alla lärare i 

förskola, förskoleklass och grundskola. Bestämmelsen innebär att det mellan myndigheter får 

lämnas sekretessbelagd information om det är uppenbart att individen som sekretessen berör 

kan lida men av att informationen inte förs fram (Bengtsson & Svensson, 2011).  

 

Generalklausulen och dess syfte är viktig att känna till vid överlämningar mellan förskola och 

grundskola. Den ger möjlighet att lämna över känslig information om det upplevs som 

nödvändigt. Bestämmelsen gör att lärare i förskola har möjlighet att exempelvis lämna över 

information om barn som är i behov av särskilt stöd, vilket kan gynna barnens fortsatta 

utveckling (Olsson, 2011). 

 

Sammanfattningsvis har här beskrivits hur förskola och grundskola står under olika sekretess 

vilket kan påverka den information som ges vid överlämningar från förskola till förskoleklass. 

Lärare i förskola behöver föräldrarnas tillåtelse för att känslig information om deras barn ska 

få överlämnas från förskola till förskoleklass. Även om generalklausulen möjliggör att lämna 

information utan föräldrarnas tillåtelse är föräldrars tillåtelse ändå av stor betydelse för att inte 

skada den relation som finns mellan lärare och föräldrar.  

 

  



 9 

3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om samverkan mellan förskola, 

förskoleklass och årskurs ett i samband med överlämningar av information om barn/elever 

mellan de olika skolformerna. Arbetet ska synliggöra hur processen i överlämningar mellan 

verksamheterna går till och om sekretessen och förskolans och grundskolans olika traditioner 

har någon betydelse vid överlämningar.  

 

3.1 Frågeställningar 

– Vad har lärare för erfarenheter och upplevelser av den samverkan som sker vid 

överlämningar mellan verksamheterna? Finns det något som de skulle vilja förändra?  

– Vad är lärares uppfattning om sekretessens betydelse vid överlämningar? 

– Påverkar verksamheternas traditioner den samverkan som sker vid överlämningar och 

i så fall hur? 

 

I studiens bakgrund framgår att samverkan vid överlämningar kan se olika ut beroende på hur 

skolformernas olika traditioner kommer till uttryck i ett samverkansarbete. Studiens bakgrund 

visar också att förskolans och grundskolans olika sekretess kan påverka vilken information 

som lämnas mellan verksamheterna. Ett fungerande samverkansarbete har också betydelse för 

hur väl överlämningar fungerar. Med den bakgrunden formuleras syftet i specifika 

frågeställningar om samverkan, sekretess och traditioner. 
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4. Teoriavsnitt  

I kommande avsnitt presenteras kort Bronfenbrenners utvecklingsekologi och den tar upp hur 

olika system, på olika nivåer, påverkar människors vardag, exempelvis barn som finns i ett 

skolsammanhang. I slutet av kapitlet förtydligas teorins relevans för studien. Björklid och 

Fischbein (2012) skriver i sin bok Det pedagogiska samspelet att utvecklingsekologin är 

utarbetad av en rysk- amerikansk forskare vid namn Urie Bronfenbrenner, som länge 

studerade hur människan utvecklades både i ett sammanhang och i samspel med sin 

omgivning. Det som skiljer Bronfenbrenners teori från andra menar Andersson (1982) är att 

utvecklingsekologin fokuserar på sammanhang. Biologiska faktorer är också en viktig del i 

teorin.  

4.1 Utvecklingsekologi 

Utgångspunkten i teorin är samspelet mellan individ och den omgivande miljön. 

Utvecklingsekologins uppgift är att undersöka miljön och människans biologiska utveckling 

och samspelet dem emellan. Bronfenbrenner studerade hela barnets livsprocess, hur barn 

samspelar i olika miljöer men också hur skilda miljöer kan relatera till varandra (Andersson, 

1982). Andersson menar att miljön inte enbart påverkar individen utan individen kan också 

påverka delar av sin miljö, då detta sker i en ömsesidig relation till varandra. Enligt 

Bronfenbrenner utvecklas barn inte enbart i en miljö utan i flera olika sammanhängande 

strukturer där den ena miljön ryms inuti den andra. De olika miljöerna som han anser ingår i 

strukturen är mikro, meso, exo och makro (a.a).  

 

Mikrosystemet 

Mikrosystemet, kan enligt både Björklid och Fischbein (2012) och Andersson (1982), också 

betyda närmiljö och det är den miljö som finns närmast barnet. En närmiljö är de miljöer som 

barn vistas i ofta, exempelvis hem, förskola, skola, kamratgrupp och grannar.  I närmiljön sker 

utvecklingen via de aktiviteter som barnet deltar i, olika roller de möter och i sociala 

relationer med andra. Desto mer kontakt barn har med sina närmiljöer desto större betydelse 

får den närmiljön för dem och deras utveckling (a.a). 

 

Mesosystemet 

När barn blir äldre utvecklas deras närmiljöer, blir bredare och kommer i kontakt med andra 

miljöer.  Relationer som utvecklas mellan de olika närmiljöerna kallar Bronfenbrenner för 

mesosystem. Mesosystem kan antingen förstärka eller motverka mikronivåns effekter hos 

barns utveckling. Om den kontakt som finns mellan barns olika närmiljöer främjar ett 

samarbete där de olika närmiljöerna kompletterar och stöttar varandra kan det gynna barnets 

utveckling. Ett exempel kan vara samverkan mellan barns föräldrar och förskola/grundskola. 

Det kan vara ett sådant mesosystem som ligger till grund för hur väl barn fungerar och 

utvecklas i verksamheten (Björklid & Fischbein, 2012; Andersson, 1982). Andersson (1982) 

menar att mesonivån innebär att barn tar med sig sina erfarenheter från antingen hem till 

förskola eller tvärt om och det blir en bredare form av mikronivå. 

 

Exosystemet 

Den tredje nivån kallar Bronfenbrenner för exosystemet, i den nivån ingår inte individen själv 

men påverkas ändå indirekt i den verklighet som de möter. Exempel på exosystemets 

påverkan kan vara ekonomi, föräldrars arbetsvillkor, det sociala nätverket, kommunens 

skolpolitik, skolans organisation och skolans personalsituation (Björklid & Fischbein, 2012). 

Andersson (1982) menar att inom förskola och grundskola finns olika målsättningar som kan 
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bidra till att samverkan inte fungerar. Eftersom målsättningen och den syn som finns på 

förskola och grundskola skiljer sig åt har lärarna inom de olika verksamheterna olika ramar att 

förhålla sig inom. De traditioner som finns inom förskola och grundskola är svåra att 

förändra.  Han menar också att de närmiljöer som barnet befinner sig i har olika ramar, 

förhållande och faktorer att förhålla sig till inom samhällsinstitutioner. Bronfenbrenner menar 

att inom vissa ramar kan individen själv vara med och påverka, men beroende på hur stort 

handlingsutrymmet är, kan det bli svårare eller lättare (a.a).  

 

Makrosystemet 

Makrosystemet är den fjärde och sista nivån i Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Till denna 

sista nivå tillhör politiska beslut som skollag och läroplan, men också skolans och familjens 

funktion i samhället som påverkar individen både direkt och indirekt. Makrosystemet 

påverkar de underliggande systemen. (Björklid & Fischbein, 2012; Andersson, 1982). 

Bronfenbrenner menar att alla de fyra nivåerna hör ihop, om något händer den ena nivån 

påverkar det också de andra tre nivåerna. ”Förändras villkoren för skolan, exempelvis genom 

införande av friskolor, förändring av betygssystem eller obligatoriska prov så påverkar detta 

vad som sker på de övriga nivåerna” (Björklid & Fischbein, 2012:106).  

 

Genom Bronfenbrenners utvecklingsekologi med sina fyra system som alla hör ihop med 

varandra och påverkar varandra kan man se en koppling till vårt syfte om överlämningar. Det 

är viktigt att överlämningar fungerar bra och att betydelsefull information förs över för att 

barn ska få en bra skolstart med ett bra bemötande från den nya läraren. De val som lärare gör 

och det arbete som sker i förskola och grundskola påverkar barn och deras kommande 

skolgång. Bronfenbrenners utvecklingsekologi visar att samarbete mellan barns närmiljö har 

betydelse för barnets fortsatta utveckling. De olika närmiljöer som barnet befinner sig i utgörs 

av mikrosystemet och samarbetet mellan närmiljöerna är det som Bronfenbrenner benämner 

som mesosystemet. Vid överlämningar av information om barn är det därför viktigt att 

närmiljöerna samarbetar och samverkar. Bronfenbrenners utvecklingsekologi visar också att 

det finns system som är svåra för såväl lärare som föräldrar att påverka. De system som är 

svåra att påverka utgörs bland annat av verksamheters olika traditioner, att målsättningar inom 

olika verksamheter skiljer sig åt och att det finns olika ramar att förhålla sig inom vilket enligt 

Bronfenbrenner tillhör utvecklingsekologins exosystem. Förskola och grundskola förhåller sig 

till olika traditioner och kulturer som då kan påverka det samverkansarbete som sker vid 

överlämningar. Förskola och grundskola har även olika läroplaner vilket bidrar till att arbetet i 

förskola bedrivs annorlunda än vad arbetet i grundskola gör. Dessutom har förskolan en 

starkare sekretess än vad grundskola har vilket kan bidra till svårigheter vid överlämningar av 

information om barn. Läroplaner och sekretesslagar är en del av makrosystemet som 

Bronfenbrenners utvecklingsekologi beskriver. Utifrån detta kan Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi bidra till att förklara studiens resultat och blir därför relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. Vi kan se en koppling till de olika nivåerna som Bronfenbrenner 

nämner. Mikrosystemet som de närsystem som barnen har som familj och förskola och 

grundskola. De alla är betydelsefulla för barnet och därför är det viktigt att de samarbetar med 

varandra vilket utgör mesosystemet. Hur väl den samverkan fungerar påverkar i sin tur barnen 

Exosystemet är exempelvis verksamheternas olika organisation och det påverkar hur väl 

samverkan mellan de olika parterna fungerar. Makrosystemet som innefattar hur politiska 

beslut sker och exempelvis hur läroplanerna förändras påverkar också individen. Därmed kan 

samtliga nivåer som Bronfenbrenner använder kopplas till en överlämning mellan förskola 

och grundskola.  
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5. Metod 
I metodkapitlet görs en presentation av intervju som undersökningsmetod, studiens urval av 

informanter, hur genomförande, analys och undersökning gått till. Här beskrivs också 

betydelsen av att följa de etiska principerna och avslutningsvis ges en redogörelse av den 

kritik som finns om den valda metoden.    

5.1 Val av metod 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod som innefattar kvalitativa intervjuer. Bryman 

(2002) beskriver att vid kvalitativa intervjuer ges informanten möjlighet att utgå från sina 

egna erfarenheter och upplevelser i de svar som lämnas. Vid intervjun har vi valt att använda 

en intervjuguide. Beroende på informantens svar kan intervjun dels flyta ut från 

intervjuguiden men även röra sig inom guidens olika frågor och intervjuguiden följs inte från 

den ena frågan till den andra. Intervjuaren kan ställa följdfrågor utifrån de svar som ges av 

informanterna och deras svar ger också en bild av vad som är betydelsefullt och relevant för 

just dem (a.a). Vi var angelägna om att ta del av lärarnas egna erfarenheter och upplevelser 

och då var en kvalitativ intervjumetod mest relevant.  

 

Vår intervjuguide är uppbyggd av olika sorters frågor (Bilaga 3). Inledande frågor som berör 

informantens lärarbakgrund, där efter frågor om informantens erfarenheter av och 

uppfattningar om verksamheten. Uppföljningsfrågor ställdes för att be informanten 

vidareutveckla sina svar. Bryman (2002) menar att en kvalitativ intervju kan bestå av många 

olika frågor. Den intervjuguide (Bilaga 3) som formulerats användes vid samtliga intervjuer 

då vi ansåg att frågorna var formulerade på ett sådant sätt att de passade alla informanterna, 

oavsett vilken verksamhet de arbetade i. Enligt Bryman ska de frågor som finns i 

intervjuguiden vara formulerade så att informanterna kan utgå från sina egna upplevelser och 

erfarenheter av området. Intervjuguiden ska för såväl informanten som för intervjuaren också 

fungera som en mall så att intervjun inte flyter iväg på spår som är irrelevanta för studien och 

sedan svåra att sammanställa till ett resultat (a.a). I genomförandet nedan beskrivs 

intervjuerna vidare. 

 

Studiens kvalitativa metod bygger på den hermeneutiska forskningstraditionen. En 

forskningstradition som innebär att människors känslor och tankar tolkas utifrån forskarens 

egen förståelse och egna upplevelser (Thurén, 2007). Anledningen till att vi utgår från den 

hermeneutiska forskningstraditionen är att det inte finns några rätta svar på de frågor vi ställt 

och därför behövde vi själva tolka informanternas svar. Dock har de svar som informanterna 

gett också tolkats utifrån tidigare forskning och teori. Däremot har vi valt att mer tolka och 

jämföra vårt resultat med tidigare forskning och teori, än att analysera om informanternas svar 

är sanna eller falska och därför utgår vi från en hermeneutisk forskningstradition.   

 

5.2 Urval 

De informanter som intervjuats är verksamma lärare i förskola, förskoleklass och 

grundskolans årskurs ett. Pedagoger som exempelvis barnskötare valdes bort på grund av att 

vi ville fokusera på ansvariga lärare inom de olika verksamheterna. Vi har valt att intervjua tre 

lärare i förskola, två lärare i förskoleklass och två lärare i grundskolans årskurs ett med 

erfarenheter av överlämningar eftersom vi ville se hur samverkan vid överlämningar fungerar 

mellan förskola och förskoleklass såväl som mellan förskoleklass och årskurs ett. Bryman 

(2002) menar att valet av informanter måste vara relevant för det som ska undersökas. Dalen 
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(2007) menar att det varken får vara för många eller för få informanter. Hon menar att det som 

är viktigt är att urvalet av informanter gör att ett tillräckligt tolkningsbart underlag kan samlas 

in.  

 

Alla utom en av informanterna fick vi tag på genom de kontakter som vi skapat i den 

verksamhetsförlagda utbildning vi haft under vår lärarutbildning. Den sista informanten fick 

vi kontakt med genom att en av de andra informanterna tipsade om en grundskola. Sex av 

informanterna kände vi väl sedan tidigare. Fördelarna med att känna informanterna kan vara 

att det är enkelt att få tag i lärare som vill ställa upp på en intervju. Det är även en 

bekvämlighet för oss intervjuare då det känns tryggt att intervjua någon som man känner. En 

nackdel kan vara att informanterna väljer att inte berätta om vissa saker för att de inte vill 

framstå i dålig dager inför någon de känner. En annan nackdel kan vara att informanterna inte 

läser de papper som vi skickat ut till dem för att de känner att de inte behöver förbereda sig 

för en intervju med personer som de redan känner. Att välja informanter som man känner 

sedan tidigare kan alltså ha både för- och nackdelar. De sju informanterna tillhör totalt fem 

olika skolor. En av lärarna i årskurs ett och en av lärarna i förskoleklass arbetar på samma 

grundskola och två av lärarna i förskola arbetar på samma förskola men på olika avdelningar. 

Förskolorna och grundskolorna tillhör en mindre och en medelstor kommun i Kronobergs län 

och är placerade i en stad och i mindre samhällen. En av grundskolorna är en mindre 

verksamhet och har elever från F-klass till årskurs två. De olika verksamheterna är även 

placerade på ett nära avstånd till de förskolor och grundskolor som överlämningar sker 

emellan. Att avståndet är så litet kan vara en faktor som bidrar till att samverkan mellan 

verksamheterna fungerar bra. Det korta avståndet gör att lärare även känner varandra sedan 

tidigare då de möts i överlämningar och andra aktiviteter tidigare. På två av de grundskolor 

som representeras av informanterna i studien är förskoleklassen placerad i samma byggnad 

som årskurs ett. Det gör att lärarna i förskoleklass och lärare i årskurs ett lätt kan ta kontakt 

med varandra då de träffas varje dag.  

 

Nedan presenteras informanterna som alla är verksamma lärare i någon av de olika 

skolformerna. De strukturerade i bokstavsordning, där lärare i årskurs ett börjar därefter lärare 

i förskoleklass och avslutas med lärare i förskola för att det sedan ska bli lättare att följa med i 

resultatet.  

 

Anna  

Anna arbetar i årskurs ett, är utbildade låg- och mellanstadielärare och har arbetat på låg- och 

mellanstadiet i 13 år. Hon har precis bytt arbetsplats och har nu varit lärare där i årskurs ett i 

ett halvår. På den grundskola som hon arbetade tidigare var hon i 12,5 år och ungefär hälften 

av den tiden var på lågstadiet. Anna arbetar på en grundskola placerad i en stad i en medelstor 

kommun. Årskurs ett och förskoleklassen befinner sig i samma byggnad på den skolan.  

 

Bodil 

Bodil arbetar i årskurs ett, är utbildad låg- och mellanstadielärare och är nu klasslärare från 

årskurs ett. Hon har varit verksam lärare i 35 år och har varit på lågstadiet 20 av dem åren. 

Bodil arbetar på en grundskola placerad i ett mindre samhälle i en medelstor kommun. 

Förskoleklassen och årskurs ett befinner sig i samma byggnad.  

 

Cilla  

Cilla arbetar i förskoleklass, är utbildad förskollärare och arbetar sedan 1995 i förskoleklass. 

Innan dess har hon varit verksam som förskollärare i 17 år i en förskola. Grundskolan som 

Cilla arbetar på är placerad i ett mindre samhälle i en medelstor kommun där förskoleklassen 
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och årskurs ett är placerade i samma byggnad. 

 

Daniella 

Daniella arbetar i förskoleklass, är utbildad förskollärare och för två år sedan började hon 

arbeta renodlat med sexåringar i förskoleklass. Hon har erfarenhet av olika verksamheter 

inom skolans organisation. Daniella arbetar på en grundskola som är belägen i en stad i en 

medelstor kommun. Förskoleklassen och årskurs ett är placerade i byggnaderna precis bredvid 

varandra.  

 

Eva 

Eva arbetar i förskolan, är utbildad förskollärare. Den förskola hon arbetar på nu har hon varit 

på sedan 1988 och var fem år innan dess på flera olika förskolor. Förskolan som Eva arbetar 

på är placerad i en stad i en medelstor kommun och hon arbetar med femåringar. Platsen hon 

arbetar på ligger nära naturen där de ofta spenderar mycket tid. Eva arbetar på en förskola 

som har fyra olika avdelningar. Förskolan är placerad nära den grundskola som barnen sedan 

ska övergå till.  

 

Fanny  

Fanny arbetar i förskolan, är utbildad förskollärare och har sedan fyra år tillbaka arbetat på 

samma förskola. Innan dess har hon haft flera olika arbeten. Fanny arbetar på en förskola i ett 

samhälle i en mindre kommun och hon arbetar med fyra och femåringar. Förskolan har fem 

olika avdelningar. Förskolan ligger dessutom nära den grundskola som barnen sedan ska 

övergå till.  

 

Gullan  

Gullan arbetar i förskolan, är utbildad förskollärare och har arbetat på samma förskola sedan 

1989. Förskolan som Gullan arbetar på är placerad i en stad i en medelstor kommun och 

består av fyra olika avdelningar. Hon arbetar med fyraåringar men de samarbetar mycket med 

personalen som arbetar med femåringarna. Platsen hon arbetar på ligger nära naturen där de 

ofta spenderar mycket tid. Förskolan är placerad nära den grundskola som barnen sedan ska 

övergå till.  

 

5.3 Genomförande av undersökningen 

Under tiden som vi införskaffade oss kunskaper inom vårt område kring överlämningar 

formulerades även ett utförligt syfte med frågeställningar, en intervjuguide (Bilaga 3) med de 

intervjufrågor som skulle ingå i våra intervjuer och ett missivbrev (Bilaga 2) med information 

om studiens syfte till de tänkta informanterna. Inför datainsamlingen tog vi kontakt med de 

tänkta informanterna för att muntligt berätta om studiens syfte och innehåll samt intervjuns 

ungefärliga tid på 30-45 min. Då frågades även efter informanternas e-postadresser för att 

kunna skicka ut missivbrevet (Bilaga 2).  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares arbetsplats där vi kunde sitta ostört för 

att även kunna spela in intervjun. Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner för att sedan 

kunna transkriberas, intervjuernas längd varierade mellan 30-40 minuter, precis som vi från 

början uppskattat. Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss, vi genomförde tre intervjuer 

var medan den sjunde genomfördes tillsammans på grund av att ingen av oss tidigare träffat 

den informanten. Vi valde att dela upp intervjuerna på grund av att vi inte hade tillräckligt 

med tid för att genomföra alla tillsammans. Intervjuerna genomfördes med en informant åt 

gången då det var deras upplevelser och erfarenheter vi ville att de skulle delge oss, om vi 
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hade intervjuat flera samtidigt hade det kanske bidragit till att de påverkat varandra med sina 

tankar och åsikter. Innan intervjun startade förtydligade vi även de etiska principer som finns i 

samhällsvetenskapliga undersökningar (Vetenskapsrådet, 2002) som även nämns i 

missivbrevet (Bilaga 2). Alla intervjuer utgick från den intervjuguide som formulerats men 

följdfrågor ställdes för att informanterna skulle utveckla och fördjupa sina svar. Beroende på 

vad informanterna berättade kunde följdfrågorna se mycket olika ut från intervju till intervju. 

Ibland kunde även informanterna flyta ut i sina svar till sådant som inte var relevant för 

studiens område, intervjuguiden var då till hjälp för att komma tillbaka till de ursprungliga 

frågorna. Några störningsmoment under intervjun förekom ej, utan vi kunde sitta ostört i 

klassrum eller arbetsrum.  

 

5.4 Bearbetning och analys  

När intervjuerna var gjorda lyssnades varje ljudfil igenom och sedan transkriberades de så 

snart som möjlig efter genomförd intervju, dels för att intervjun fortfarande finns färskt i 

minnet då men också för att inte riskera att ljudfilerna försvinner från telefonen om den skulle 

gå sönder. Vid transkriberingen spelades samtalet upp i korta stycken för att sen ordagrant 

skrivas ner i ett word-program på en dator.  Intervjuerna sparades sedan på ett säkert ställe om 

vi skulle behöva gå tillbaka till dem för att kartlägga något nytt. 

 

När alla intervjuer var transkriberade och utskrivna använde vi överstryckningspennor i olika 

färger för att lättare kunna sortera informanternas svar, samtidigt som vi sorterade bort det 

som inte var relevant till studiens syfte eller frågeställningar. Resultatet från intervjuerna 

delades upp i samverkan vid överlämningar, fördelar och nackdelar vid överlämningar, hur 

informationen lämnas om barn, sekretessens betydelse och förhållningssätt samt traditioner 

och kulturer i förskola och grundskola. Det resultat som intervjuerna gav analyserades sedan 

utifrån tidigare forskning, teori och litteratur kring området. Informanternas svar har visat 

likheter och skillnader kring den process som sker vid överlämningar vilket också är av 

intresse att analysera och tolka för att försöka få en klarhet i vilka orsaker som finns till det. 

Bearbetningen och analys av resultatet har skett utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologi. 

Orsaker och slutsatser till varför resultatet ser ut som det gör har hela tiden försökt förklaras 

utifrån den valda teorin.   

5.5 Etiska principer 

I alla studier är det enligt Vetenskapsrådet (2002) viktigt att känna till de forskningsetiska 

principer som finns i samhällsvetenskapliga undersökningar för att skydda informanterna. 

Konfidentialitet, integritet, anonymitet och frivillighet är några grundläggande etiska frågor. 

Vetenskapsrådet beskriver de fyra etiska principer som finns inom svensk forskning. Nedan 

sker en presentation av dem.  

 

Informationskravet innebär att forskaren har till uppgift att informera informanter om studiens 

syfte. Informationskravet innebär också att informanterna ska delges att deltagande i studien 

är frivilligt och att de kan välja att avbryta när helst de vill. Vi informerade genom att ringa 

eller maila våra tänkta informanter, i samband med det berättade vi om studiens innehåll och 

att deltagandet var frivilligt och att de fick avbryta när de ville under intervjun. Vi erbjöd 

också att skicka ut vår intervjuguide om de ville ha den tidigare och missivbrevet skickade vi 

ut till alla våra informanter i förväg. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in och som berör enskilda personer enbart 

får användas till ändamål för forskningen. Innan vi började intervjua fick informanterna läsa 
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igenom intervjuguiden och missivbrevet igen. Därefter förklarade vi tydligare studiens 

innehåll och att inspelningen av våra informanter enbart kommer att användas till studien. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som finns om de personer som deltar i studien 

ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för obehöriga att komma åt 

dem. Innan intervjun berättade vi även att deras namn och verksamhet inte kommer att 

publiceras utan namn på personer och platser kommer att bytas ut. Intervjun vi spelade in 

kommer att förvaras säkert samt att de kommer att raderas när studien är klar och godkänd. 

 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva har rätt till att bestämma över sitt 

deltagande. Vi informerade våra informanter att de har rätt att avbryta sin medverkan när de 

vill, men det var ingen som använde sig av den möjligheten. Informanternas samtycke att 

spela in intervjun behövdes också (a.a).  

 

5.6 Metodkritik och tillförlitlighet  

Kvalitativa undersökningar får av kvantitativa forskare kritik för att resultatet ofta bygger på 

hur forskaren själv uppfattat och tolkat informanternas svar, och de kritiseras då för att vara 

subjektiva (Bryman, 2002). I den undersökning som vi genomfört har vi försökt, för att 

minimera risken för att tolka informanternas svar utifrån oss själva, vara objektiva. Det har 

gjorts genom att i vissa fall be informanterna redogöra eller utveckla ett specifikt svar eller 

ställningstagande. Vi kan däremot inte säga om vi har lyckats med att vara objektiva då vi 

omedvetet kan ha tolkat informanternas svar utifrån egna erfarenheter eller genom att vi 

omedvetet valt att lyfta saker som vi finner extra intressant eller relevant. Eftersom vi kände 

de flesta av våra informanter kan vi omedvetet ha tolkat deras svar på ett annat sätt än de svar 

vi fick från informanten som vi inte kände. Det kan kanske i analyserandet och tolkandet av 

resultatet hänt att vi antagit att vissa svar måste ha betytt en viss sak osv. En fördel med att 

känna sina informanter är att intervjun blir mer som ett samtal men nackdelen kan som sagt 

vara att vi tror oss veta vad de menat i vissa svar och därför inte heller bett dem att 

vidareutveckla svaren. På så vis kan vi omedvetet ha tolkat informanternas svar utifrån egna 

erfarenheter och upplevelser.   

 

Kritiken utgörs även av uppfattningen om att kvalitativa forskare inte redan från 

undersökningens början strukturerar och preciserar frågeställningar och syfte utan att det är 

något som sker i efterhand. Kvantitativa forskare menar då att kvalitativa forskningsrapporter 

inte i tillräcklig grad redogör varför området valts osv. (Bryman, 2002). Studien har utformats 

efter det syfte och de frågeställningar som tagits fram och på så vis finns en tydlig struktur. 

Även intervjuerna har följt en specifik intervjuguide för att intervjuerna skulle ge svar på de 

frågor som relaterar till syftet och studien. Bryman (2002) lyfter också fram att informanter i 

intervjuer kan ge svar på frågor utifrån de svar de tror att den som intervjuar vill ha. I de 

intervjuer som vi genomförde uppfattade vi att informanterna på ett sanningsenligt sätt delat 

med sig av sina kunskaper och erfarenheter i svaren på frågorna. Intervjuer som metod bidrar 

också till att informanterna ges möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter i 

svaren, vilket kan bli intressant för det område som studeras.  

 

Ytterligare en kritik mot den kvalitativa metoden är att forskningsresultaten är svåra att 

generalisera. En undersökning som är gjord på en förskola eller grundskola kanske inte 

representerar hur det ser ut på andra förskolor eller grundskolor. I denna studie har sju 

intervjuer genomförts och kan då inte generaliseras till en population men Bryman (2002) 

skriver att resultat från en kvalitativ undersökning ska generaliseras till en teori och inte till en 
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population. Bryman skriver att det är ”kvaliteten på de teoretiska slutsatser som formulerats 

på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten” 

(2002:271).  

 

Inom en kvalitativ forskning blir det svårt för en annan forskare att komma fram till exakt 

samma svar även om studien kan genomföras på samma sätt. Därför blir tillförlitligheten svår 

att uppnå i en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Bryman (2002) går begreppen reliabilitet och 

validitet enbart att använda sig av i kvantitativa metoder för att kvantitativa undersökningar är 

mätbara på ett helt annat sätt än vad kvalitativa undersökningar är. Bryman hänvisar till 

LeCompte och Goetz som har beskrivit begreppen reliabilitet och validitet så att de ska passa 

för en kvalitativ forskningsmetod. De nämner då extern reliabilitet som står för om 

undersökningen kan genomföras igen med samma resultat, detta är dock svårt i en kvalitativ 

metod, intern reliabilitet som innebär att forskare i en gemensam studie kommer överens om 

hur resultat ska tolkas, intern validitet som innebär att resultatet ska stämma överens med 

teorin för studien och extern validitet som innefattar i den mån resultatet kan generaliseras till 

andra miljöer (a.a).  

 

Eftersom vår studie är genomförd efter en kvalitativ forskningsmetod är den externa 

reliabiliteten svår att uppnå. En annan forskare skulle förmodligen inte få samma svar även 

om intervjuerna genomförs på exakt samma sätt. För att öka tillförlitligheten konstruerades en 

intervjuguide som vi också skickade ut till de informanter som ville ha den i förväg. På så sätt 

fick de möjlighet att läsa igenom och fundera över frågorna innan vi kom och genomförde 

intervjun. Dock var det inte alla informanter som gjorde det. Om vi nu skulle ta kontakt med 

informanterna för att genomföra intervjun en gång till så hade vi förmodligen fått en del 

annorlunda svar. Efter intervjun har informanterna säkerligen funderat och reflekterat över 

sina svar och även diskuterat med kollegor. Det kan bidra till att de i en andra intervju 

utvecklar eller ändrar sina svar mot tidigare. Därför blir en extern reliabilitet svår att uppnå i 

en kvalitativ undersökningsmetod.  

 

När intervjuerna skulle sammanfattas till ett resultat har vi författare till studien suttit 

tillsammans och gått igenom informanternas svar för att tillsammans tolka materialet. På så 

sätt har vi kunnat uppnå en större tillförlitlighet och även genom att resultatet kopplats 

samman med den teori och den bakgrundslitteratur som studien är uppbyggd av. Den externa 

validiteten är dock svår att uppnå på grund av att resultatet, som nämnts ovan, är svårt att 

generalisera till andra miljöer då studiens resultat endast bygger på sju informanters svar. När 

de genomförda intervjuerna bearbetats, analyserats och tolkats och skulle sammanställas till 

ett resultat kunde vi se att vi fått svar på de frågor som vi ställt och att svaren kunde relateras 

till syftet för studien. Vi kunde också se att resultatet var analyserbart i förhållande till tidigare 

forskning och litteratur. På så vis känner vi att vi har fått ett tillräckligt tolkningsbart underlag. 

Under arbetets gång har en ständig reflektion kring arbetet skett för att minimera att 

omedvetna tolkningar och åsikter ska påverka studiens genomförande. Bryman (2002) belyser 

att forskares egna värderingar är svåra att ta bort då de hela tiden visar sig i arbetet i form av 

metodval, ämnesval, analys och tolkning av data men att för att öka tillförlitligheten i arbetet 

bör en reflektion hos forskaren ständigt ske. Våra egna värderingar har därför inte medvetet 

påverkat studiens resultat och utformande.   
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6. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit i intervjuerna med studiens 

informanter. För att tydliggöra resultatet är det indelat i fem olika rubriker, samverkan vid 

överlämning och övergång, fördelar och nackdelar vid överlämningsprocessen, 

informationens överlämnande och sekretessens betydelse, styrdokumentens betydelse och sist 

förhållningssätt, kulturer och traditioner. Efter varje resultatdel ges en analys.   

 

6.1 Samverkansarbete vid överlämningar och övergångar 

Nedan redovisas den form för samverkansarbete som i resultatet framkommit om de olika 

verksamheterna. 

6.1.1 Trepartssamtal  

Informanterna berättar att trepartsamtal är den samverkansform som finns vid överlämningar 

från förskola till förskoleklass. Trepartsamtalet är ett samtal mellan lärare i förskola, lärare i 

förskoleklass och föräldrar. Barnen är delaktiga en liten stund, oftast i slutet av samtalet för att 

läraren i förskoleklass ska få en bild och en uppfattning av barnet. Samtliga lärare inom 

förskolan och förskoleklassen beskriver också att trepartsamtalen är något som nyligen är 

uppstartat som form för överlämning och samverkan.  

 
Men nu har vi börjat med något nytt trepartsamtal heter det. Vi har velat ha detta jättelänge fast 

förskoleklassen har sagt att de inte har haft tid direkt (…). Och om jag har Elsa till exempel 

hittar vi på, satt jag där och Elsas nya fröken satt där och Elsas mamma eller pappa satt med på 

mötet och då är det en brygga så att de ska lära känna varandra och att oron ska minskas för att 

börja på skolan. Sen de sista tio minuterna av samtalet fick Elsa komma in och visa sin portfolio 

och berätta hur det varit på förskolan och tankar om förskoleklassen. (Eva, lärare i förskola) 

 

Trepartssamtalet är möte för att föräldrar, lärare i förskola och lärare i förskoleklass ska kunna 

träffas och samtala om barnet inför övergången till förskoleklass. Här förs information från 

både föräldrar och lärare i förskola över till läraren i förskoleklass.  

6.1.2 Aktiviteter 

Enligt informanterna sker en samverkan genom att femåringarna i förskolan får besöka 

förskoleklassen vid ett eller flera tillfällen under höst- och/eller vårterminen. Då gör 

sexåringarna och femåringarna aktiviteter tillsammans. Både Cilla och Fanny berättar att vid 

femåringarnas skolbesök äter de även lunch i skolans matsal. Utöver de aktiviteter som görs 

vid femåringarnas besök på skolan berättar Cilla att hon och de andra lärarna i förskoleklass 

besöker femåringarna i förskoleverksamheten. När grupperna sedan är klara får de blivande 

sexåringarna komma till förskoleklassen för att träffa sin nya klass och sin blivande lärare.  

 
Men sen är det så här från och med i år att vi ska fortsättningsvis hälsa på sen kommer de hit och 

då ska de äta lunch. (Cilla, lärare i förskoleklass)  

 

Något som Fanny och den förskola som hon arbetar på gör, är att alla femåringar som 

kommer att hamna på samma skola i samma förskoleklass får träffas en dag i veckan under 

hela vårterminen. Hon menar att det är bra för barnen att få se varandra och få möjlighet att 

lära känna varandra genom lekar och aktiviteter. Vid dessa aktiviteter kommer läraren från 

förskoleklass och hälsar på vid två tillfällen, för att få en möjlighet att träffa barnen och skapa 

sig en bild av dem.  
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Anna som är lärare i årskurs ett uttrycker tydligt att samverkan sker mer eller mindre hela 

tiden med förskoleklassen. Hon berättar att de har friluftsdagar och liknande tillsammans då 

barnen från F-klass upp till årskurs två är i blandade grupper.  
 

På den här skolan har vi faddergruppsdagar och elevens val i blandade grupper. Man har 

höstvandringar, påskaktiviteter, julpyssel, friluftsdagar, OS-aktiviteter med friidrott, tipsrundor 

och vad det nu må vara liksom, att man då samverkar på det sättet. (Anna, lärare i årskurs 1) 

 

Aktiviteter genomförs för att övergången från förskola till förskoleklass ska bli mjuk och 

lättsam. De aktiviteter som förskoleklassen och årskurs ett genomför tillsammans är för att 

skapa en god samverkansmiljö på skolan.  

6.1.3 Samverkan mellan förskoleklass och årskurs ett 

Både Anna och Bodil anser att samverkan sker kontinuerligt mellan förskoleklass och årskurs 

ett då de befinner sig i samma skolbyggnad vilket underlättar samverkan för såväl barnen som 

för lärarna. Anna som arbetar på en liten skola menar att det gynnar samverkan, exempelvis 

att man som lärare snabbt lär sig namnen på alla barn som går på skolan. Arbetssättet leder 

också till att en god relation skapas till övriga lärare och barn på skolan vilket i sin tur 

underlättar vid överlämningar då Anna redan hunnit lära känna många av barnen i 

förskoleklass.  

 
Det här är ju en sådan liten skola att det blir ju en naturlig samverkan, på ett sätt kan man ju alla 

namnen på alla barnen, man kan ju sina kollegor och man vet ju så mycket mer. (Anna, lärare i 

årskurs 1) 

 

Bodil menar att samverkan mellan förskoleklass och årskurs ett sker kontinuerligt på den 

skola hon arbetar, dock inte genom gemensamma lektioner eller liknande utan genom att 

barnen har gemensamma raster och befinner sig i samma hus. Hon menar också att genom att 

förskoleklass och årskurs ett är placerade i samma hus sker en spontan samverkan. Om det är 

något som man känner att man skulle vilja göra ihop, som exempelvis FN-dagen så kan det 

bestämmas och planeras på en dag. Bodil anser att arbete för samverkan inte ska förstoras upp 

utan samverkan ska vara enkelt.  
 

Jag tror inte att man ska göra så stor grej av det för då blir det inte naturligt utan det ska vara så 

enkelt som möjligt, den enklaste vägen in i skolans värld. (Bodil, lärare i årskurs 1)  

 

Informanterna menar att samverkan fungerar bra på deras arbetsplatser eftersom de från 

början har en bra kontakt med barn och personal. 
 

6.1.4 Analys – samverkan  

I resultatet framkommer att olika aktiviteter genomförs för att de femåriga barnen ska få 

möjlighet att besöka skolan och träffa sin kommande lärare. Aktiviteterna ska bidra till att 

barnen får bekanta sig med skolans miljö. Barnen får bland annat se hur det fungerar i 

matsalen och hur klassrummen och skolgården ser ut. Glappet mellan förskola och grundskola 

minskar och barnen förbereds på ett mjukt och lättsamts sätt inför skolstarten. Ackesjö (2010) 

beskriver att förskoleklassens syfte är att övergången från förskola till grundskola ska bli både 

mjuk, trygg och positiv för barn. Barnen ska få möta grundskolans värld på ett lekfullt och 

inspirerande sätt. Fabian och Dunlop (2007) menar att ett stort glapp mellan förskola och 

grundskola gör att övergången mellan verksamheterna kan bli svår för barn. De menar också 

att ett bra samverkansarbete mellan verksamheterna kan minska glappet och på så vis 

underlätta för barnen. 
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Den samverkan och överlämning som sker mellan förskoleklass och årskurs sker 

kontinuerligt. Barnen i förskoleklass befinner sig i samma byggnad som årskurs ett, de har 

raster samtidigt och äter alltid tillsammans i matsalen och eftersom barnen i förskoleklass är 

en klass så är övergången från förskoleklass till årskurs ett inte något konstigt för barnen. 

Informanterna uttrycker att de upplever sig ha ett gott samarbete och en god samverkan 

mellan de olika verksamheterna. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att övergång 

mellan förskola och grundskola är en viktig och stor process för barn och därför är det viktigt 

att barn förbereds för grundskolan. De menar att de olika verksamheterna kan skilja sig 

mycket åt i arbetssätt och rutiner och att det är något som kan bli förvirrande för barnen. Det 

är därför bra om lärare kan utveckla en gemensam syn på de metoder som används och barns 

lärande.  

 

Bronfenbrenners utvecklingsekologi bygger på olika system. Mikrosystemet innefattas av den 

närmiljö som barnet ofta befinner sig i, exempelvis hem eller förskola/grundskola. Ju mer ett 

barn vistas i en närmiljö desto större betydelse får den miljön för barnets utveckling. När 

barnen blir äldre utvecklas deras närmiljöer och blir bredare och kommer i kontakt med andra 

närmiljöer. De relationer som utvecklas mellan de olika närmiljöerna kallas Bronfenbrenner 

för mesosystem. I ett mesosystem kan barns utveckling påverkas av det samverkansarbete 

som finns mellan exempelvis förskola och grundskola, det kan vara avgörande för hur väl 

barnen kommer att fungera i verksamheten (Björklid & Fischbein, 2012; Andersson, 1982). 

De aktiviteter som informanterna beskriver genomförs för att underlätta övergången för barn 

mellan förskola och grundskola. Genom aktiviteterna får femåringarna via sin dåvarande 

närmiljö, förskolan, kontakt med sin nya närmiljö, grundskolan.  
 

Resultatet tyder på att det är större skillnader mellan närmiljön som förskolan representerar 

och närmiljön i förskoleklassen, än mellan den i förskoleklassen och grundskolans årskurs ett. 

Övergången mellan förskolan och förskoleklassen är ett byte av närmiljö, medan övergången 

mellan förskoleklass och årskurs ett mer fungerar som att närmiljön vidgas och omfattas mer 

och mer av grundskolan som närmiljö. I det trepartssamtal som äger rum vid överlämningar 

mellan förskola och förskoleklass finns ytterligare en av barnets närmiljö representerad, 

nämligen hemmet. Det innebär att föräldrar har möjlighet att delge sin information och 

uppfattning om sitt barn och påverka den information som läraren i förskola lämnar till 

läraren i förskoleklass.  

 

6.2 Fördelar och nackdelar vid överlämningsprocessen  

Nedan redovisas resultatet av de fördelar och nackdelar som framkommit i informanternas 

svar. Trepartssamtalets fördelar och nackdelar, överlämningar från förskoleklass till årskurs ett 

och tidsbrist är de underrubriker som förekommer.  

6.2.1 Trepartssamtalets fördelar och nackdelar  

Gullan och Eva anser att trepartssamtalet fungerar mycket bra och de ser inga nackdelar med 

det. Eva uttrycker också att det är något som de har strävat efter att få i många år men att det 

har varit svårt att få igenom, då förskoleklassen har uttryckt att de inte har haft tid för 

samtalen. Men i och med införandet av den nya läroplanen menar Eva att lärare i 

förskoleklassen inte har något val längre och att det är lärare i förskolans uppgift att hitta bra 

former för alla kring överlämning.  
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Man kan inte välja det längre för det står i läroplanen att vi ska ha ansvar för det, nu finns det 

inget utrymme till att tycka utan man får försöka hitta bra former så att det känns bra för alla. 

Allt gör vi ju för barnets bästa. (Eva, lärare i förskola)  

 

Daniella som är lärare i förskoleklassen ser både fördelar och nackdelar med trepartsamtalen. 

Daniella tycker att förskollärarna hade lagt upp samtalen mycket bra och att både 

förskollärare och föräldrar var väl förberedda. De nackdelar som Daniella ser är att det var 

mycket information och därför svårt att hinna med att anteckna under samtalet, vilket i sin tur 

ledde till att det var svårt att komma ihåg vad som sagts om varje barn. Därför hade det varit 

bra att få de anteckningar som förskollärare och föräldrar har med sig. Daniella önskar att 

man hade fått träffa barnet först för att sedan få informationen.  

 
Vi märkte att föräldrarna ofta vände sig till oss och då var det svårt att sitta och skriva samtidigt 

när man behövde ha ögonkontakt och lyssna utan att anteckna var svårt för det är svårt att 

komma ihåg vad som sagts om varje barn. Det är nog de sakerna som man kanske skulle vilja 

förändra. (Daniella, lärare i förskoleklass) 

 

För Cilla var trepartsamtalet något nytt eftersom de ska börja med det till våren. Cilla 

uttryckte dock att hon bara kunde se fördelar med trepartssamtal. Hon menar att det blir mer 

tyngd i ett sådant samtal eftersom både förskollärare och föräldrar delger sin information och 

uppfattning om barnet.  

6.2.2 Överlämningar från förskoleklass till årskurs ett 

Den överlämning som sker från förskoleklass till årskurs ett anser Cilla är bra. Förr kunde 

både speciallärare och rektor delta vid överlämningssamtal, vilket Cilla tycker är onödigt 

mycket resurser. Nu är det bara Cilla och den läraren som ska ta emot de blivande ettorna som 

har överlämningssamtal och det är ett bra upplägg anser hon. Anna beskriver att ett liknande 

upplägg sker på den skola hon arbetar på. De berättar också att förskoleklassen befinner sig i 

samma byggnad som årskurs ett och därför är det enkelt att prata med varandra om frågor 

eller funderingar kommer upp.  

 
Jag tycker att man inte behöver vara fler än jag och den mottagande läraren. Innan var det både 

speciallärare och rektor och allt och det var helt onödigt tycker jag, att ha så mycket resurser. 

Det räcker med en sådan dialog emellan som vi har nu och sen finns vi ju i huset och skulle det 

vara något man undrar över så kan man ju ta det snacket då. (Cilla, lärare i förskoleklass) 

 

Informanterna menar att det sker en enklare överlämning mellan förskoleklass och årskurs ett 

eftersom de befinner sig på samma plats men också för att det inte är lika många parter 

inblandade i det samtal som sker vid överlämningar. 

6.2.3 Tidsbrist  

Tidsbristen är en återkommande nackdel menar flera av informanterna. Anna anser att 

överlämningarna är tidsbegränsade precis som allting är i skolan. Hon menar att information 

om barn gås igenom alldeles för fort och att man ofta fokuserar på vad barnet behöver hjälp 

med eller vad barnet behöver bli bättre på. De kompetenser som barnet besitter hinner inte 

föras fram. 

 
 

Alltså jag tror kanske ibland att överlämningar blir att man går från klasslistan från A till Ö och 

att man fokuserar för mycket på att detta barnet har svårt för det, detta barnet klarar inte detta, 

alltså man har så lite tid på sig ofta och då ska det berättas och då blir det sällan att man berättar 

att Klara är otroligt kreativ utan man berättar istället att Klara har svårt med det här. Man hinner 
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inte med de positiva sidorna för varje barn, det känner jag att det är ofta tidsbegränsat, som allt 

är i skolan. (Anna, lärare i årskurs 1) 

 

Daniella menar också att överlämningar från förskoleklass till årskurs ett sker under viss 

tidspress. Överlämningarna tar oftast inte längre tid än 45 minuter och därför blir den 

information som förs över tunn. Enligt Daniella så har de blivande lärarna i årskurs ett mycket 

att göra eftersom de oftast har en klass att lämna över själva och därför får 

överlämningssamtalen ske lite när det passar lågstadielärarna bäst. Daniella anser att det är 

något som kunde utvecklas och planeras bättre för att få en annan struktur på 

överlämningarna. Samtidigt ger Daniella ett visst uttryck för att trepartsamtalen tar för lång 

tid och att hon då förlorar viktig tid som hon hade behövt lägga i förskoleklassen. Hon menar 

att arbetet i förskoleklassen bara sker under ett år och därför är all tid med barnen värdefull.  

 

Daniella anser också att tidpunkten för trepartssamtalen skulle behöva flyttas. Nu är de 

placerade på vårterminen och Daniella menar att det är en intensiv period i förskoleklass. 

Därför hade det varit bättre om trepartssamtalen var placerade på höstterminen. Hon önskar 

också lite längre mellanrum mellan varje samtal och inte så många samtal på samma dag för 

att få mer tid för reflektion kring varje barn. 

 
Tidpunkten för samtalet låg på vårterminen och då är det en väldigt intensiv period i 

förskoleklassen för det är ungefär samtidigt som vi ska skola ut våra barn så vi gör liknande 

procedur mot skolan som vi ska göra med förskolan. Dessutom har vi bara barnet i ett år, knappt 

det och det är så kort tid, alltså det går så fort och då känns det lite konstigt för att när detta 

börjar sätta igång med trepartssamtalen så innebär det att det är ofta en personal iväg och det är 

kanske en som är kvar och då blir det kanske mycket vikarier och det känns lite synd, så jag 

hade önskat att det låg på höstterminen. (Daniella, lärare i förskoleklass)  

 

 

Cilla menar att för att en bra samverkan ska kunna ske mellan verksamheterna är tid för 

planering och reflektion viktigt. Hon berättar att de arbetar mycket själva för det finns ingen 

gemensam planeringstid tillsammans med andra lärare i förskoleklass. Därför får man ta sig 

tid till det.  

 
För att man ska kunna samverka så är planeringstid och reflektionstid viktigt och vi jobbar ju 

mycket själva eftersom det hela tiden är fullt upp, speciellt med dessa små barn. (Cilla, lärare i 

förskoleklass) 

 

Alla informanter betonar att tidsbristen är det största problemet för att samverkan och 

överlämningarna av information ska fungera på ett bra sätt. Om mer tid funnits och om alla 

överlämningssamtal inte skett under samma period anser de att det hade blivit bättre. 

6.2.4 Analys - fördelar och nackdelar  

Tiden är ett återkommande problem som alla informanter tar upp. Det blir en stressig period 

vid överlämningarna, lärare i förskoleklass nämner att samtidigt som de ska förbereda sig att 

ta emot nya barn, ska de barn som de har i förskoleklass överlämnas till årskurs ett. Det 

infaller ofta vid samma tidpunkt på vårterminen, vilket leder till att tiden inte alltid räcker till. 

Samtalen runt barnen mellan lärare i förskoleklass och lärare i årskurs ett är redan mycket 

tidspressad och påverkas därför negativt om överlämnandet sker i en stressig period. I 

resultatet uttrycker även en av informanterna som är verksam lärare i förskoleklass att de 

arbetar mycket själva. Det finns inte tillräckligt mycket tid avsatt för gemensam planering 

tillsammans med den andra läraren i förskoleklass eller tillsammans med arbetslaget. Både 

Ackesjö (2011) och Johansson och Jancke (1995) nämner att lärare i förskoleklass anser att 

tiden är ett hinder för samverkan mellan lärare. De menar att det inte finns tid till gemensam 
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planering och att de därför får försöka finna tid på raster och liknande, tid som egentligen inte 

finns.  

 

En koppling till Bronfenbrenners utvecklingsekologi kan ses i ett uttalande av lärare i förskola 

där hon uttrycker att den reviderade läroplanen för förskolan bidragit till att de nu är ansvariga 

för överlämningar mellan förskola och förskoleklass. Läroplanen ryms inom det makrosystem 

som Bronfenbrenner beskriver och makrosystemet har en påverkan på underliggande system, 

bland annat mesosystemet där samverkan mellan barnets närmiljöer sker. Förskoleklassen och 

årskurs ett befinner sig inom samma organisation vilket medför att lärarna lättare kan ta 

kontakt med varandra om det exempelvis behövs ställas frågor om något barn. Utifrån 

exosystemet i Bronfenbrenners utvecklingsekologi har lärare i förskoleklass och lärare i 

grundskolans årskurs ett lättare för samverkan eftersom de befinner sig inom samma 

organisation och har därför också gemensamma ramar att förhålla sig inom.  

 

6.3 Informationens överlämnande och sekretessens betydelse 

De flesta informanterna uttrycker att en del information kan bli svår att lämna över på grund 

av verksamheternas olika sekretesslagar. De menar också att detta kan leda till problem för 

barnet och för deras kommande start i den nya verksamheten.  

6.3.1 Överlämnande av information  

Den information som lämnas vid trepartsamtalen är mest muntlig, men i vissa fall så har 

föräldrar och lärare i förskola egna anteckningar kring barnet som de kan välja om de vill 

lämna över till läraren i förskoleklass eller inte. Fanny berättar att lärare i förskoleklass är 

välkomna att ta kontakt med dem om det är så att de vill veta hur förskolans arbetssätt sett ut.  

 

Den information som lämnas mellan förskoleklass och årskurs ett skiljer sig åt mellan de 

informanter som arbetar inom de olika verksamheterna. Anna berättar att hon får både muntlig 

och skriftlig information vid de överlämningar som sker mellan läraren i förskoleklass och 

läraren i årskurs ett. Anna berättar att då går man igenom barnen från A till Ö efter klasslistan. 

Den skriftliga information som Anna fick vid den senaste överlämningen bestod av flera olika 

sammanställningar om varje barn. 

 
Jag fick en hel korg med skriftliga sammanställningar om varje barn, sociogram, vilka som leker 

med vilka, vilka man ska se upp med att de eventuellt kan bli ensamma på raster, allting sådant 

fick jag. Det gjorde ju mitt liv så mycket enklare och då kan jag sätta mig in i det och sen ser jag 

hur jag kan möta varje barn. (Anna, lärare i årskurs 1)  

 

Anna har upplevelsen av att man på den skolan hon arbetar, delar med sig av information om 

barn för barnens bästa. Men samtidigt berättar Anna att hon kanske själv väljer att gå igenom 

den skriftliga informationen när hon har haft klassen i några veckor, för att hon tycker det är 

viktigt att bilda sig en egen uppfattning om barnen och att hon därför inte behöver veta allt vid 

överlämningssamtalen. Bodil anser att hon inte behöver all information om barnen, vilka som 

leker med vilka är mindre intressant. Hon uttrycker däremot samma sak som Anna, att hon 

gärna vill bilda sig en egen uppfattning om barnen.  

 

Eftersom Bodil finns i samma hus som läraren i förskoleklass menar hon att hon bara kan gå 

och fråga om det är något hon undrar över.  

 
Det är mindre intressant för barn byter lekkamrater lika fort som de byter kläder för det stämmer 

ju aldrig. Däremot barn som har sociala störningar eller en del barn som är lite udda, för det har 
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man ju faktiskt rätt till att vara också, men som kanske inte tycker om att leka och framförallt 

om barn är ensamma och har svårt att ta kontakt med andra barn då måste man ju tala om det för 

ett sådant barn behöver ju få hjälp. Men annars tycker jag att det syns. Sen behöver ju inte all 

information lämnas över som jag säger, jag behöver ju inte veta allt och skulle jag behöva veta 

så kan jag ju gå ner och fråga. (Bodil, lärare i årskurs 1) 

 

Åtgärdsprogram menar Cilla är information som noggrant lämnas över från förskoleklass till 

årskurs ett eftersom de måste följas upp, för att främja barnets utveckling. De diagnoser och 

tester som har gjorts lämnas också över. Har det gjorts kunskapstester i förskoleklassen, som 

exempelvis fonolek, så kan det också vara information som skriftligt lämnas över.  

6.3.2 Överlämnande av information kring barn i behov av särskilt stöd 

Hur informationen om barn i behov av särskilt stöd lämnas från förskola till förskoleklass kan 

skilja sig lite från hur det görs mellan förskoleklass och grundskola. Gullan menar att 

föräldrarna bestämmer över all den information som ska lämnas över och att de då måste rätta 

sig efter vad de får lov att säga och inte säga för föräldrarna. Eva berättar att när ett barn med 

funktionshinder ska lämnas över från förskolan till förskoleklass sker ett extra samtal och 

förskoleklassen och rektorn är involverade tidigt ifall det behövs extra resurser. För övrigt 

menar Eva att det är som vanligt. Fanny berättar att överlämningen av information sker på 

samma sätt men däremot kan förskoleklassen ta kontakt med Fanny om de vill att hon ska 

besöka dem för att dela med sig av sitt arbetssätt och sina metoder som använts med det 

barnet i förskolan. Hon menar att de försöker lämna så mycket information det går vid 

överlämningssamtalet men ibland räcker inte tiden till. Lärare i förskoleklass kan också ringa 

till lärare i förskola om de undrar något, det har hänt vid några tillfällen berättar Fanny också.  

 
Om jag har haft ett ansvarsbarn med funktionshinder så kan jag bli kallad av skolan, av 

personalen där, för att de vill vet hur jag har jobbat och verkligen gå in på hur jag jobbat med de 

här barnen, om jag exempelvis använt mig av bilder eller liknande. De kanske också vill veta hur 

mycket barnet kan och då blir det som en liten bedömning av barnets kunskaper fast att man 

egentligen inte får ha det. Men det är mer en bedömning för att se vart barnet befinner sig och 

det är ju egentligen för barnets bästa så det blir ju ingen bedömning på det viset. Vi försöker 

lämna över så mycket som möjligt vid samtalet men det är inte alltid man går in på djupet. 

(Fanny, lärare i förskola)   

 

 

Överlämning av information kring barn i behov av särskilt stöd mellan förskoleklass och 

årskurs ett sker mer grundligt och informationen gås igenom mer noggrant än andra samtal, 

menar Anna, Bodil och Daniella. Anna och Daniella ger exempel på att vid överlämning av 

barn med behov av särskilt stöd har hela elevvårdsteamet varit med och både Anna och Bodil 

berättar att de även fått information från de berörda barnens föräldrar.  

6.3.3 Sekretessens betydelse  

Informanterna uttrycker att sekretessen i vissa fall är ett hinder vid överlämning. De menar att 

det bidrar till att information som skulle behöva lämnas över om ett barn inte kan göras på 

grund av att föräldrarna ej vill det. Det kan bidra till att barnet inte får den hjälp och de 

resurser som det kan komma att behöva i skolan. Daniella som är lärare i förskoleklass menar 

att trepartssamtalen har bidragit till att mer information har förts över. Hon tror att det beror 

på att föräldrarna känner en större trygghet när de får träffa barnets blivande lärare i 

förskoleklass och då kan föräldrarna skapa sig en bild av hur den läraren är.  

 
 

Där kan man lättare komma åt, i och med att man sitter och pratar tillsammans och jag tror att 

föräldrarna känner en mer trygghet då om man ser personalen och det är inte bara att föra vidare 
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till någon som man inte har en bild av så att säga, och jag tror att det gör det lättare att prata om 

känslig information då. (Daniella, lärare i förskoleklass)  

 

Fanny har upplevelsen av att föräldrar kan tycka att det är jobbigt att behöva sitta och 

diskutera sitt barn om det rör något känsligt ämne. På den förskola som Fanny arbetat har de 

valt att fråga föräldrarna om de, lärare i förskola, får ha ett enskilt möte med lärarna i 

förskoleklassen för att kunna delge viktig information om barnet. Fanny menar att föräldrarna 

ofta godkänner detta.  

 
Vi har frågat föräldrarna om det är okej att ha ett extra samtal med förskoleklasspersonalen för 

att vi ska gå igenom bästa möjliga stöd till barnet och då säger ofta föräldrarna ja. För de vill ju 

att det ska bli bra för deras barn och då är det ju inga problem. Bara man kollar innan. Jag tror 

att föräldrarna kan tycka att det är jobbigt att de är med när man diskuterar barnet. Så den vägen 

har vi gått.(Fanny, lärare i förskola)  

 

Fanny berättar även att de nu valt att ta bort trepartssamtal vid överlämningar. De kommer nu 

endast att ha ett överlämningssamtal mellan läraren i förskola och läraren i förskoleklass. 

Fanny berättar att det beror på upplevelsen av att föräldrar kan tycka att det är jobbigt när 

känslig information om deras barn ska lämnas över och diskuteras.  

 

Alla informanter anser att det är viktigt att känslig information förs vidare från förskola till 

förskoleklass, för att det gynnar barnet. Gullan som arbetar i förskolan säger att ”det är vårt 

jobb att få dem (föräldrarna) att förstå att det gynnar barnet”. Eva menar att man måste ha en 

bra dialog med föräldrarna och då är det oftast inga problem. Flera av informanterna menar att 

den främsta anledningen till att föräldrar inte vill att viss information ska föras över beror på 

att de vill att deras barn ska komma till skolan som ett oskrivet blad och på så sätt få en ny 

chans, en ny start i skolan men också för att föräldrarna är oroliga för att lärarna ska 

klassificera eller stämpla deras barn. Utifrån den information som ges om barn planeras sedan 

den nya gruppsammansättningen, vilka resurser som behövs, hur mycket personal som behövs 

osv. Om betydelsefull information om barn inte har förts över från förskola till grundskola kan 

det enligt informanterna ställa till problem. Resurser som behövs kanske inte finns på grund 

av att personalen redan är fördelad på skolan, sammansättningen av en grupp hade sett 

annorlunda ut om man från början hade haft information om barn med behov av särskilt stöd 

osv. 

 
Vid många tillfällen där det kanske hade behövts har vi inte fått information och då ställer det 

ofta till problem och det kan bli så att personalen inte räcker till i grupperna och man känner att 

här hade vi behövt personalförstärkning och så är all personal redan fördelad på skolan. Eller 

kan det vara så att gruppsammansättningen inte blev så bra, man kanske märker att det är flera 

barn som kanske har extra behov av hjälp i en grupp, där man känner att man hade kunnat göra 

en annan fördelning om man hade vetat. Jag tror ofta att föräldrar är rädda att man ska stämpla 

barnen, klassificera, och i själva verket hjälper det ju oss bara så att vi kan planera vårt arbete 

bättre.(Daniella, lärare i förskoleklass)   

 

Det är ju så att föräldrar kan begära att informationen inte ska gå vidare och det är klart att det 

ställer till problem och det kan göra att vissa utredningar försenas som ändå varit oundvikliga 

och den som får lida då är ju deras barn tyvärr. Det som kunde gjorts tidigare görs senare och då 

är det ju så att barnet har inte fått den hjälp och de anpassade resurser som barnet har haft rätt till 

redan i förskoleklass.(Anna, lärare i årskurs 1)  

 

Anna, Daniella och Cilla menar att den information som lämnas om barnet enbart ska vara 

sådan information som är till nytta för barnet. Överlämningssamtal får inte gå över till att bli 

några skvallersamtal.  
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I överlämningar ska sådan information som är relevant, som är bra för barnet då att det förs 

vidare, det är meningen att barnet ska utvecklas och växa i sitt lärande. En helhetsbild av barnet, 

men att det inte blir skvaller av det om du förstår vad jag menar, utan sådant som är till nytta för 

barnet.(Daniella, lärare i förskoleklass) 

 

Anna menar att det är viktigt att lärare är professionella och att det endast är berörd personal 

som behöver veta om ett barn exempelvis är i behov av särskilt stöd. Hon anser att det är 

betydelsefullt för att föräldrar ska kunna känna sig trygga med att överföra information om 

sitt barn och veta att den stannar hos de berörda lärarna. Föräldrarna måste kunna känna en 

tillit till lärarna för att de självmant ska vilja att känslig information förs över.  

 
Det gäller ju också att vi i skolan är otroligt professionella och håller informationen otroligt 

mycket inom de lärare som jobbar med barnet. Det finns ju lärare som pratar bredvid mun, jag 

tror inte att vi är så många men det händer ju och det är jättetråkigt. Det gör ju att föräldrar inte 

vågar släppa informationen till lärare för vi måste ju vara professionella i vårt yrke och inte 

lämna ut eller råka säga.(Anna, lärare i årskurs 1)  

 

Informanterna anser att skillnaden i sekretessen som finns mellan förskola och grundskola 

ibland kan ställa till problem vid överlämningar. På grund av föräldrars begäran lämnas inte 

information över trots att det egentligen skulle behövas. Gullan anser att det hade känts 

tryggare att överföra information om förskola och grundskola stått under samma sekretess. 

Fanny menar också att det hade varit enklare om förskolan hade haft samma sekretess som 

grundskolan, den mindre starka. De anser att det gynnar barnet.  

6.3.4 Analys – information och sekretess  

Många av informanterna menar att det är svårt att lämna över information från förskola till 

grundskola på grund av verksamheternas olika grader av sekretess. De menar att information 

som inte lämnas över kan utgöra ett problem för barn och deras skolstart. Olsson (2011) 

menar att anledningen till att strängare sekretess gäller för lärare i förskola än lärare i 

grundskola är att förskolan har en närmare relation till föräldrarna och att föräldrar därför 

anförtror mer känsliga uppgifter till lärare i förskola (a.a). Föräldrar till barn i förskola kan 

avgöra om information ska lämnas över eller inte. Ofta handlar det om att föräldrar inte vill att 

känslig information ska lämnas över på grund av att de vill att deras barn ska få en ny start när 

de börjar i förskoleklass. Lärarna i förskolan uttrycker det som ett hinder i överlämnandet 

eftersom de inte får gå emot föräldrarnas beslut. De menar att de har ett visst ansvar i att 

försöka få föräldrarna att ändra uppfattning och få dem att förstå att det gynnar deras barn om 

informationen förs över. Alla informanter anser att överlämnandet av information hade 

underlättats om förskola och grundskola stått under samma sekretesslag. I och med att det är 

oklart om förskola och grundskola verkligen står under olika sekretess menar Olsson (2011) 

och Svenska kommunförbundet (2001) att föräldrars godkännande alltid bör finnas i 

överlämning av information mellan förskola och grundskola. Informanterna i studien är 

noggranna med att belysa att ingen information lämnas från förskola till grundskola om inte 

föräldraras godkännande finns. 

 

Information mellan förskoleklass och årskurs ett får lämnas utan föräldrars tillåtelse då 

förskoleklass tillhör skolans organisation och står under samma sekretess som resten av 

grundskolan (Olsson, 2011). En av informanterna nämner hur viktigt det är att vara 

professionell i sitt yrke som lärare. Hon menar att det är viktigt att den information som 

föräldrar lämnar om sitt barn stannar hos de lärare som arbetar med barnet och inte förs vidare 

till oberörd personal. Informanten menar att ett oprofessionellt handlande kan leda till att 

relationen till föräldrar skadas och att de därför också kan vara rädda för att delge känslig 

information om sitt barn. Därför är det också av yttersta vikt att föräldrar även informeras i 
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den överlämning som sker mellan förskoleklass och årskurs ett när känslig information om 

barnet ska lämnas över. Även Olsson (2011) belyser vikten av att informera föräldrar för att 

inte skada den relationen. 

 

Informanterna anser att överlämningen av information kring barn i behov av särskilt stöd sker 

mer noggrant. Informanterna berättar även att de tar kontakt med den överlämnande läraren 

om funderingar eller frågor skulle dyka upp i efterhand. Enligt Davidsson (2002) är förskola 

och grundskola sprungna ur två olika traditioner vilket kan påverka de synsätt och 

förhållningssätt som råder inom de olika verksamheterna. Hon menar att det kan bidra till att 

barn i behov av särskilt stöd bedöms olika i förskola och grundskola. Förskolan kanske inte 

anser att barnet är i behov av särskilt stöd medan grundskolan har en helt annan uppfattning, 

det kan påverka den information som lämnas mellan verksamheterna. Ett sådant problem 

framkommer inte i informanternas svar i denna studie.  
 

6.4 Styrdokumentens betydelse   

Lärarna i förskola uttrycker att den nya läroplanen för förskolan har bidragit till en förbättring, 

den är tydligare än den förra. Som nämnts tidigare anser Eva att läroplanen bidragit till ett 

tydligare arbetssätt vid överlämningar från förskola till förskoleklass. Hon menar att det inte 

längre finns rum för tyckande utan det handlar om att hitta bra former för alla.  

 

Gullan anser att lärare i förskola har ett viktigt uppdrag inför barnens kommande skolstart. 

Hon menar att arbetet i förskolan fokuserar mycket på barnens sociala utveckling, att de ska 

lära sig att samarbeta och ta hänsyn till varandra.  

 
Jag tycker att vi har ett väldigt viktigt uppdrag inför barnens skolstart. Både det här sociala, att 

barnen lär sig samarbeta och tar ansvar för sig själva och för varandra, kommunicerar och löser 

problem tillsammans. (Gullan, lärare i förskola) 

 

Både Cilla och Daniella menar att i förskoleklassen arbetar de mycket med den sociala 

utvecklingen och att få ihop gruppen är något som gynnar barnens fortsatta skolgång. Daniella 

berättar att de arbetar med mycket annat också och att de då bryter ner läroplanen till en egen 

arbetsplan, för det blir lättare att arbeta efter den.  

 
Så då blir det givetvis att man jobbar mycket med det sociala för att få en vi-känsla i gruppen, 

för det är något som man har nytta med hela skoltiden sen då. Men sen givetvis parallellt jobbar 

man då med allt annat och då bryter man ner det som finns i läroplanen till en egen arbetsplan i 

olika områden då och hur man ska jobba med det osv. (Daniella, lärare i förskoleklass)  

 

Cilla menar att det i förskoleklassen inte heller finns några kunskapskrav att förhålla sig till 

och att de då utgår från de två första kapitlen i läroplanen för grundskolan. Det bidrar till att 

arbetet med det sociala blir ett naturligt arbetssätt. Daniella betonar lekens betydelse för ett 

lärorikt arbetssätt. På ett lekfullt sätt kan då ämnen som svenska och matematik beröras.  

 
Sen betonar vi leken väldigt mycket, att den kommer in och att det är ett lärorikt arbetssätt för 

mattelek och språklek till exempel. (Daniella, lärare i förskoleklass)  

 

 

Anna anser, liksom Daniella, Cilla, Eva och Gullan, att barns sociala utveckling är viktig för 

skolstarten, att barnen fått lära sig om turtagning, hänsynstagande, att allt inte alltid kan vara 

rättvist osv. Anna menar att barn lär sig det i tidig ålder, på förskolan. Om barnen inte fått lära 

sig att interagera med andra barn så blir det oerhört svårt för dem att sedan kunna fungera i en 
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klass med 25 andra.  

6.4.1 Analys - styrdokument  

De informanter som är verksamma lärare i förskolan anser att den reviderade läroplanen är 

bättre än den förra. De anser att den är mer tydlig och rolig att arbeta utifrån. De har ett viktigt 

uppdrag inför barnens skolstart, speciellt i arbetet med barnens sociala utveckling. Även de 

två lärarna i förskoleklass berättar att de arbetar mycket med den sociala utvecklingen för att 

barnen ska bli sammansvetsade som klass vilket sedan kommer att gynna dem när de börjar i 

årskurs ett. Förskoleklassens pedagogik bygger på de två första kapitlen i Lgr11 och därför 

har de inte några kunskapskrav att förhålla sig till.  Den fria leken får stort utrymme och på så 

vis kommer även förskolans pedagogik in i förskoleklassen. I förskoleklassen arbetar de 

mycket med det sociala samtidigt som de utifrån Lgr11 skapar sig en egen arbetsplan som 

arbetas efter under året. Kärrby (2000) menar att läroplanen för såväl förskolan som 

grundskolan belyser vikten av samverkan och ett gemensamt synsätt mellan de olika 

verksamheterna. Ackesjö (2011) menar att det i förskoleklassen skapas en så kallad ny 

pedagogik eftersom arbetet i förskoleklass bygger på såväl förskolans läroplan som 

grundskolans.  

 

Läroplanen för såväl förskola som grundskola inkluderas i det makrosystem som 

Bronfenbrenner beskriver. Läroplanen bidrar bland annat till att det inom grundskola och 

förskola finns olika målsättningar och eftersom de kan skilja sig åt mellan verksamheterna har 

lärarna olika ramar att förhålla sig till. Bronfenbrenner beskriver detta som exosystemet 

(Andersson, 1982).   Utefter makro- och exosystemet ter det sig naturligt att arbetssättet i 

förskola och grundskola skiljer sig åt och att lärarna därför också har olika syn på hur 

undervisning av barn ska bedrivas, dock lyfter alla informanter i studien vikten av den sociala 

utvecklingen i såväl förskola, som förskoleklass som i årskurs ett. 

 

6.5 Förhållningssätt, kulturer och traditioner 

Cilla berättar att varje tisdag har skolan arbetsplatsträff där lärarna i förskoleklass är med en 

gång i månaden. Mötena är tre timmar och endast 45 minuter av dessa är avsatta för 

gemensam planering och reflektion i arbetslagen. Lärare i förskoleklass och fritidspedagoger 

utgör ett arbetslag. Cilla menar att det hade varit lättare om det funnits mer avsatt tid. Hon 

berättar också att från och med i år så tillhör lärarna i förskoleklass även arbetslaget F-3. De 

träffas en timme varannan vecka och då är det ofta diskussioner som rör trivselregler, 

kvarsittningar och kunskapskrav. Cilla menar dock att kvarsittningar och kunskapskrav inte är 

något som egentligen rör dem som arbetar i förskoleklass eftersom det inte är på det sätt de 

arbetar. Cilla berättar dock att rektorn nu valt att satsa lite mer på lärarna i förskoleklass vilket 

hon anser är bra då upplevelsen är att förskoleklassen har en tendens att försvinner i skolans 

organisation. 
 

Vår rektor säger att hon ska satsa på oss förskollärare lite mer, att de ska ha oss i åtanke. För i 

allt det pratas om så försvinner man, alltså man är en liten ö utanför, det är så. Man upptas inte 

av helheten av skolan för ofta säger man då 1-9 så F är aldrig med för F är ju närmare förskolan 

och då finns man inte med. Man försvinner i skolans värld, så det är ju bra, att man äntligen 

börjat tänka till. (Cilla, lärare i förskoleklass) 

 

Daniella som också är lärare i förskoleklass menar till skillnad från Cilla att de är delaktiga 

vid alla konferenser och att de kan vara indelade i flera olika arbetslag. Hon menar att 

arbetslagen kan se olika ut från gång till gång beroende på konferensernas upplägg. 
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Det kan vara konferenser där rektorn vill prata med all pedagogisk personal, sen kan det också 

brytas ner att lärarna med de äldre barnen träffas för sig och vi med de yngre träffas för sig. Sen 

kan det brytas ner ytterligare, att det bara är vi i förskoleklass och fritids som träffas, så det är 

olika från gång till gång. (Daniella, lärare i förskoleklass) 

 

Cilla berättar att de har önskat att få ha pedagogiska träffar ihop med lärarna i förskolan 

eftersom de försvinner litegrann i skolans värld. Hon menar att det hade varit bra att få utbyta 

erfarenheter, kunskaper och arbetsmetoder med lärare verksamma i förskoleklass. 

6.5.1 Lärares förhållningssätt  

Anna arbetar som lärare i årskurs ett på en mindre skola, endast årskurs F-2 finns där. Alla 

årskurserna befinner sig i samma byggnad och Anna anser då att en naturlig samverkan sker. 

Eftersom skolan är så liten kan hon namnen på alla barnen och hon tycker också att 

personalen har ett nära samarbete. Hon menar också att de arbetar med öppna dörrar vilket 

bidrar till att hon som lärare i årskurs ett även får en uppfattning om vad lärare i förskoleklass 

och lärare i årskurs två arbetar med. Anna jämför detta arbetssätt med sin förra arbetsplats. 

Där var årskurserna indelade i olika byggnader vilket gjorde det svårare att samverka, man 

höll sig till den byggnad där man hade sitt klassrum. Hon tycker att så som hon arbetar nu 

passar henne bättre.  

 
I och med att ettorna sitter i en byggnad, F-klassen i en annan och tvåorna i en tredje kan det inte 

bli den sortens samverkan. Då vet du ju inte vad de gör och sen är det ju en ledningsfråga kan 

jag tycka litegrann. Men här har det ju blivit ett naturligt arbetssätt som passar mig mycket 

bättre. Jag är inte så mycket för att stänga dörren, jag tycker att det är roligt när man vet mer om 

varandra. (Anna, lärare i årskurs 1) 

 

 

Fanny som är lärare i förskolan menar att det finns ett god samverkan mellan förskola och 

förskoleklass. Hon berättar att lärarna i förskoleklass är välkomna att ringa när de har 

funderingar kring något eller om de vill att hon ska besöka dem i förskoleklassen för att kunna 

delge sina arbetsmetoder och erfarenheter. Fanny berättar att hon varit på besök i 

förskoleklassen vid i alla fall tre tillfällen för att hjälpa och bidra med nya arbetsmetoder. Det 

finns en god kontakt mellan förskola och förskoleklass och de drar sig inte för att be varandra 

om råd.  

 
De vet att de kan ringa oss och fråga, det är ju bara att ringa om det är något. För det är ju för 

barnets skull och det är ju viktigt att det blir en bra start för dem. (Fanny, lärare i förskola) 

 

Gullan, Eva och Daniella berättar att trepartssamtalen ska utvärderas för att se vad som 

fungerade bra och vad som fungerade mindre bra vilket bidrar till att alla ges möjlighet att 

göra sin röst hörd. Fanny berättar att varje år träffas lärare i förskola, lärare i förskoleklass och 

rektor för att utvärdera hur arbetet fungerat under det året. På så vis sker en samverkan som 

gör att lärare i såväl förskola som förskoleklass får komma till tals med åsikter och 

synpunkter.  

 

Alla informanter uttrycker en vilja för samverkan mellan de olika verksamheterna. Det är 

ingen som anser att det är något besvärligt eller betungande. De uttrycker tydligt att det inte är 

några problem att fråga varandra om hjälp om så skulle behövas och det är heller inte något de 

undviker. De menar att de gärna delar med sig av arbetsmetoder och erfarenheter för det är för 

barnens bästa.  
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6.5.2 Analys - förhållningssätt, kulturer och traditioner 

Trepartssamtal nämns som samverkansform vid överlämningar från förskola till förskoleklass. 

Informanterna menar att det är en samverkan som fungerar bra mellan de olika 

verksamheterna och bidrar till ett gott samarbete. Både Ackesjö (2011) och Kärrby (2000) 

menar att de olika verksamheternas traditioner och kulturer kan vara en orsak till att en 

samverkan och ett samarbete inte fungerar. Informanterna i studien ger inte uttryck för detta.  

 

En av informanten berättar att de inte deltar på alla skolans konferenser utan är endast 

delaktiga en gång i månaden och då är det oftast sådant som inte rör förskoleklass 

överhuvudtaget som diskuteras. Informanten menar att det hade varit bra att få utbyta 

erfarenheter och arbetsmetoder. En av de andra informanterna uttrycker också att 

förskoleklassens placering på skolans område kan bidra till att förskoleklassen blir exkluderad 

från övrig verksamhet på skolan. Ackesjö (2011) nämner liknande resultat från den studie hon 

genomfört. Lärare i förskoleklass kände sig exkluderade från resten av skolans verksamhet då 

de inte heller deltog på konferenser eller studiedagar. Lärare uttryckte också att det inte fanns 

tillräckligt med tid till gemensam planering då all tid läggs i barngruppen. Placeringen av 

verksamheterna i olika byggnader har också visat sig ha en påverkan för samverkansarbetet. 

Ackesjö (2011) menar att gränser kan skapas mellan verksamheterna om organisationen på 

skolan är sådan att lärare i förskoleklass exkluderas från övrig verksamhet på skolan. En av 

våra andra informanter som är lärare i förskoleklass berättar däremot att de är delaktiga på alla 

skolans konferenser och att hon upplever att de i förskoleklass inkluderas i skolans 

organisation precis som all annan personal på skolan.  

 

Den informant som inte deltar på alla skolans konferenser uttrycker att hon länge önskat 

pedagogiska träffar med lärarna i förskola och att få utbyta erfarenheter och arbetssätt med 

andra lärare. Hon menar att trots att det finns en naturlig samverkan med läraren i årskurs ett 

så har lärarna i förskoleklass ändå en tendens att försvinna i skolans värld. Önskemålet om 

pedagogiska träffar kan bidra till ett ökat samverkansarbete mellan förskola och grundskola. 

För som Ackesjö (2011) tar upp står lärare i förskoleklass mitt emellan förskolans kultur och 

grundskolans kultur. Lärare i förskoleklass har ett extra ansvar för och se till att goda 

relationer skapas mellan förskola och grundskola och Ackesjö menar att det kan bidra till att 

kulturella och traditionella gränser mellan förskola och grundskola minimeras.  

 

I resultatet av studien framkommer att förskolan lägger mycket vikt vid barns sociala 

utveckling medan grundskolan fokuserar på barns kunskapsutveckling. Lärarna i 

förskoleklass uttrycker dock att det är information om såväl barnens sociala utveckling som 

deras kunskapsutveckling som lämnas över till läraren i årskurs ett. De berättar att de bland 

annat testar barnen i fonolek och att det resultatet sedan lämnas över till läraren i årskurs ett. 

Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att förskola och grundskola tillhör två skilda 

traditioner trots att de gemensamt har uppgiften att undervisa och uppfostra barn. Davidsson 

(2002) skriver att det finns referensramar som lärare håller sig till och dessa referensramar är 

påverkade av olika traditioner. Den tradition som finns i förskola är att barns sociala 

utveckling står i fokus medan det i grundskolan är barns kunskapsutveckling (a.a). 

Informanterna som är lärare i förskoleklass beskriver ett arbetssätt som är uppbyggt av såväl 

förskolans som grundskolans pedagogik. I Ackesjös (2011) studie framkommer att lärare i 

förskoleklass uttryckt att de anser att förskolan blivit alldeles för kunskapsinriktad och de vill 

inte heller att barnen i förskoleklass ska möta skolans traditionella undervisning för tidigt och 

därför lägger stor vikt vid den fria lekens betydelse. Liknande tankegångar är inget som 

framkommer i informanternas svar i denna studie. Som beskrivits ovan, arbetar lärarna i 

förskoleklass med såväl förskolans som grundskolans pedagogik för att främja både den 



 31 

sociala utvecklingen och kunskapsutvecklingen.  

6.6 Sammanfattande analys  

Resultatet ger en bild av att informanterna överlag är nöjda med den samverkan som sker vid 

överlämningar mellan de olika verksamheterna och att en samverkan mellan de olika 

verksamma lärarna inte är något problem utan något som de anser fungerar bra. 

Informanternas beskrivningar och upplevelser skiljer sig från den tidigare forskning som 

presenterats i studien. De informanter som deltagit där anser att samverkan mellan 

verksamheterna inte fungerar på ett bra sätt trots insikten om att samarbete är betydelsefullt 

för såväl lärare som barn och att ett bra samarbete bidrar till att minimera de gränser som 

finns mellan verksamheterna. Hur kommer det sig att våra informanters upplevelse skiljer sig 

från de informanter som förekommer i tidigare forskning?  

 

Trepartssamtalet är den form för samverkan vid överlämningar mellan förskola och 

förskoleklass som beskrivits av de informanter i studien som är verksamma i förskola och 

förskoleklass. Trots att en viss tidsbrist nämns som en nackdel vid trepartssamtal verkar det 

ändå som att informanterna är nöjda med den formen vid överlämning. Samtalet innebär 

dessutom att föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga när information om deras barn ska 

lämnas från förskola till förskoleklass. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologi utgör 

föräldrar och lärare i förskola två av barnets närmiljöer som är en del av mikrosystemet och 

läraren från förskoleklass utgör en del av barnets blivande närmiljö. Mesosystemet beskiver 

Bronenbrenner som en samverkan mellan barnets närmiljöer och en sådan samverkan sker vid 

trepartssamtal. Vid ett trepartssamtal har läraren i förskola såväl som föräldrarna möjlighet att 

lämna information om barnet till läraren i förskoleklass. Informanterna anser att 

trepartssamtalet bidragit till att mer information om barnet lämnas och det är sällan som 

föräldrarna motsätter sig att känslig information ska lämnas över. Trepartssamtalets funktion 

kan vara en bidragande faktor till att informanterna upplever att samverkan vid överlämningar 

fungerar bra. Trepartssamtalet kan bidra till att läraren i förskola känner att hon/han fått lämna 

över den information som de anser är viktig att lämna samtidigt som läraren i förskoleklass 

kanske känner att hon/han fått den information som behövs för att kunna bemöta barnet på 

bästa sätt vid starten i förskoleklass. Upplevelsen av att man såväl har fått lämna som att man 

har fått ta emot tillräcklig och bra information om barnet kan bidra till en positiv upplevelse 

av trepartssamtalet.  

 

En av informanterna som är lärare i förskolan menar att förskolans läroplan bidragit till en 

förbättring vid överlämningar då hon menar att den inte ger uttryck för en massa tyckande. 

Ackesjö (2011) skriver att införandet av förskolans läroplan år 1998 skulle bidra till att 

förskolans uppdrag mer skulle likna grundskolans uppdrag och Kärrby (2000) skriver att 

läroplanerna också ska bidra till att ett gemensamt synsätt skapas hos de lärare som arbetar 

med barn som befinner sig i åldrarna kring skolstart. Förskolans och grundskolans läroplan är 

en del av makrosystemet i Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Makrosystemet är det system 

som påverkar de underliggande systemen. I och med det har läroplanen en påverkan på det 

arbete som sker i grundskola och förskola. Det är också något som lärarna inte kan styra över 

utan något som de måste rätta sig efter och följa och att innehållet i läroplanen är tydligt 

bidrar till att det blir lättare för lärarna att tolka det som står skrivet. En tydlig läroplan kan 

därför vara avgörande för hur väl samverkan fungerar mellan olika verksamheter. 

Informanterna i denna studie ger uttryck för att en tydlig och bra läroplan finns och som de 

dessutom tycker är lätt att tolka och arbeta efter.  

 

 



 32 

Samverkansarbete vid överlämningar mellan förskoleklass och grundskolans årskurs ett 

beskrivs också som ett fungerande samarbete av informanterna verksamma i de 

verksamheterna. Förskoleklassen och årskurs ett befinner sig i samma byggnad och har 

gemensamma raster ihop vilket bidrar till att lärare och barn träffas kontinuerligt. Lärarna 

menar även att det är enkelt för dem att ta kontakt med varandra om det skulle vara något som 

de undrar över kring barnen. Ackesjö (2011) beskriver att lärare i förskoleklass har en tendens 

till att känna sig exkluderade från övrig organisation på skolan och att det i sin tur bidrar till 

att det skapas gränser mellan förskoleklass och resten av grundskolan. Även om en av 

informanterna i denna studie, som är lärare i förskoleklass, uttrycker att de inte alltid ges 

möjlighet att delta på alla skolans konferenser och liknande så påverkas inte 

samverkansarbetet mellan lärarna i förskoleklass och lärarna i årskurs ett av det. Skolans 

organisation, hur årskurserna och lärarna är utplacerade på skolans område, är en faktor som 

bidrar till hur samverkan mellan förskoleklass och årskurs ett upplevs fungera. Exosystemet i 

Bronfenbrenners utvecklingsekologi berör bland annat personalsituation, ekonomi, 

målsättningar och organisation som individer ingår i men som de själva inte kan påverka. 

Lärare måste alltså förhålla sig till den organisation och struktur som finns på skolan i sitt 

dagliga arbete. Informanterna i förskoleklass och grundskolans årskurs ett uttrycker att 

skolans organisation bidrar till en närhet och ett nära samarbete mellan lärarna då de befinner 

sig i samma byggnad och att det underlättar ett samverkansarbete vid överlämningar.  

 

I tidigare forskning framkommer att förskolan och grundskolan förhåller sig till olika 

traditioner och kulturer och att det kan försvåra en samverkan mellan verksamheterna 

(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). Davidsson (2002) skriver att förskolans och grundskolans 

olika traditioner bidrar till att verksamheterna också har olika referensramar att förhålla sig till 

i arbetet med barnen vilket gör att förhållningssättet i verksamheterna kan skilja sig åt och 

också försvåra samverkan. Inom exosystemet i Bronfenbrenners utvecklingsekologi ryms 

förskolans och grundskolans olika traditioner, synsätt och referensramar vilka är svåra att 

förändra och påverka. Olika traditioner, kulturer och förhållningssätt är inget som 

framkommer i intervjuerna i studien. Det är snarare så att det finns en vilja till samverkan och 

att informanterna ser det som något betydelsefullt eftersom det främjar barnen. En av 

informanterna i förskoleklass uttrycker ett önskemål om pedagogiska träffar med lärare i 

förskola för att kunna utbyta erfarenheter och kunskaper vilket visar att informanten ser ett 

utbyte och samarbete som något positivt.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att överlämningar mellan förskola, förskoleklass 

och grundskolans årskurs ett fungerar bra. Informanterna uttrycker i det stora hela en väl 

fungerande samverkan vid överlämningar. De främsta faktorer som bidrar till det är 

läroplanens tydlighet och skolans organisation. Läroplanens tydlighet har bidragit till att en 

bra form för samverkan vid överlämningar mellan förskola och förskoleklass har kunnat 

skapas och hur de olika grundskolorna är organiserade och strukturerade har bidragit till en 

fungerande samverkan vid överlämningar mellan förskoleklass och grundskolans årskurs ett. 

De intervjuade lärarna visar också en öppenhet till andra lärares erfarenheter och kunskaper 

vilket bidrar till att verksamheternas olika traditioner inte påverkar ett samarbete utan 

traditionerna bidrar snarare till att lärarna vill veta mer om varandras arbetssätt eftersom det 

främjar barnen.  

 

 I det avslutande kapitlet kommer det något överraskande resultatet att diskuteras, liksom 

trepartssamtalet, bristen på gemensam tid för överlämning samt sekretessens påverkan.  
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7. Diskussion 
 

Innan studien genomfördes hade vi en uppfattning av att samverkan vid överlämningar mellan 

förskola och grundskola inte fungerade på ett bra sätt och att det därför skulle vara intressant 

att undersöka om det stämde och vad det i så fall kunde bero på. Relevant litteratur och 

tidigare forskning visade också att samverkan mellan verksamheterna har varit svår att uppnå 

och att det finns en del bakomliggande orsaker till varför det inte fungerar. I tidigare studier 

och forskning uttrycker dock lärare att samverkan är något som är önskvärt då uppfattningen 

är att det gynnar såväl verksamheterna som barnen. Syftet för studien blev därför att ta del av 

lärares upplevelser och erfarenheter av samverkan vid överlämningar av information om barn, 

om sekretessen har någon påverkan och även om skolformernas olika traditioner har betydelse 

för samverkan vid överlämningar. I de intervjuer som genomförts framkom att lärarna var 

nöjda med det samverkansarbete som nu skedde vid överlämningar. Några berättade att de 

precis bytt form för överlämningar, vilket kan vara en anledning till lärarnas positiva 

uppfattningar. Trepartssamtalet visade sig vara en relativt nyinförd metod vid överlämningar 

mellan förskola och förskoleklass och framför allt informanterna i förskolan var mycket nöjda 

med denna metod och ansåg att det bidragit till att överlämningarna blivit bättre. Eftersom de 

flesta av informanterna talade mycket gott om trepartssamtalet har vi försökt hitta mer 

information och fakta om detta, men utan något resultat. Det verkar vara en metod som spridit 

sig från förskola till förskola då informanterna berättade att de hört att andra förskolor använt 

trepartssamtalet vid överlämningar och då själva velat prova denna metod. Men vad kan det 

egentligen bero på att informanterna i huvudsak är positiva till den samverkan som sker vid 

överlämningar? Eller är de metoder de använder så nya att de ännu inte hunnit reflektera över 

fördelar och nackdelar? Kan en bidragande orsak till lärarnas positiva upplevelser och 

erfarenheter vara att förskolorna och grundskolorna inte är så stora och dessutom placerade 

nära varandra. Det gör att de olika lärarna känner till varandra och har vid flera tillfällen 

samverkat vid överlämningar.  

 

I trepartssamtal är föräldrar delaktiga för att ha en möjlighet att påverka den information som 

lämnas om barnet. De har då också möjlighet att ställa frågor till barnets nya lärare om arbetet 

i förskoleklassen osv. Det framgår dock inte hur delaktiga föräldrarna är under 

trepartssamtalet, lämnar de själva information om hur barnet fungerar i hemmet? Eller sitter 

de mest och lyssnar och bekräftar den information som läraren i förskolan lämnar? Vi har 

själva aldrig deltagit på något trepartssamtal och vet därför inte heller riktigt hur det går till. 

Upplägget ser förmodligen olika ut från verksamhet till verksamhet. Hemmet och 

förskolan/grundskolan är två närmiljöer där barnet tillbringar mycket tid och därför blir den 

samverkan som sker mellan de båda närmiljöerna betydelsefull för barnet. En bra kontakt 

mellan hem och förskola/grundskola gynnar barnets utveckling. Vi anser därför att det vid 

trepartssamtal är viktigt att både föräldrar och lärare i förskola delger information om barnet 

och att informationen ses som lika mycket värd eftersom både föräldrarna och lärarna i 

förskolan utgör en stor del av barnens liv. I överlämningen från förskola till förskoleklass ges 

föräldrarna möjlighet att aktivt delta genom trepartssamtalen medan föräldrarna inte alls deltar 

i de överlämningar som sker från förskoleklass till årskurs ett. Enligt Bronfenbrenner så utgör 

de olika närmiljöerna lika stor del av barnens liv och därför borde kanske föräldrarnas 

uppfattning om sina barn ges större utrymme i grundskolan. Lärare i förskoleklass har endast 

barnen i ett år och en fundering som uppkommit hos oss är om de hinner lära känna varje 

individ så väl att de kan lämna information utan föräldrarnas deltagande? En av informanterna 

i förskola berättar dock att de inte längre kommer att använda trepartssamtalet som metod vid 

överlämningar utan ska övergå till ett annat arbetssätt. Hennes upplevelse är att föräldrar 
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tycker det är jobbigt att behöva lyssna på när läraren i förskola lämnar över känslig 

information om deras barn till läraren i förskoleklass. Det som informanten säger motsäger 

det som Bronfenbrenner menar med mesosystemet, här väljer förskolan medvetet att ta bort 

föräldrarnas medverkan och på så vis försvinner också en av barnets mest betydelsefulla 

närmiljö när information ska lämnas från förskola till förskoleklass. Vi får uppfattningen av 

att lärarna på denna förskola valt att byta form för samverkan vid överlämningar utan att ha 

diskuterat det med föräldrar. Det kan också vara så att de har diskuterat det med de föräldrar 

som har femåriga barn i förskolan detta år men hur gör de då till nästa år? Då finns det kanske 

föräldrar som vill vara delaktiga i den överlämning som sker mellan förskola och 

förskoleklass. Kan det vara så att lärarna valt att ta bort trepartssamtalet på grund av att det 

underlättar för dem? Det är säkerligen enklare för dem att bestämma ett möte med läraren i 

förskoleklass där alla barn kan gås igenom på ett och samma tillfälle. Det kan kanske bero på 

att lärarna känner att tiden inte räcker till och att det är svårt att finna en tid som passar alla 

parter - lärare i förskola, lärare i förskoleklass och föräldrar. Utan föräldrarnas medverkan kan 

dessutom lärarna i förskola lämna över känslig information utan att behöva tänka på hur de 

väljer att formulera sig. Föräldrarna kommer ändå inte att höra den information som lämnas 

över. 

   

Tidsbrist framkom som något negativt trots att informanterna var nöjda med den samverkan 

som sker vid överlämningar. En av informanterna i förskoleklass ansåg att det hade varit 

bättre om trepartssamtalen var placerade på höstterminen. Vi anser dock att det finns 

nackdelar med att placera trepartssamtalen på höstterminen. Det kan hända mycket i barns 

utveckling från hösttermin till vårtermin vilket kan bidra till att informationen som lämnas om 

barnen redan på höstterminen inte längre är tillförlitlig när barnen ska börja i förskoleklass. 

Det finns också en risk att lärare i förskoleklass hinner glömma bort delar av den information 

som lämnats. En lösning på problemet som informanten i förskoleklassen upplever kan vara 

att tillsammans med lärarna i förskoleklass komma överens om en bättre placering av 

trepartssamtalen. Samtalen kan exempelvis spridas ut på flera eftermiddagar i veckan då de 

barn som går i förskoleklass befinner sig på fritids. På så vis försvinner inte värdefull tid från 

lärare i förskoleklass. Skolans organisation har en påverkan på den tidsbrist som lärarna 

upplever. Lärarna från grundskolans årskurs ett och uppåt och lärarna i förskoleklass har inte 

samma avtal vilket kan göra det svårt att finna tillräckligt med gemensam tid för 

överlämningarna. Vi tycker att ansvaret inte borde ligga på de olika verksamma lärarna att 

hitta gemensam tid utan det är rektorns ansvar att se till att samverkan fungerar och att avsatt 

tid finns. Skolpolitik, arbetsvillkor, skollag och läroplan är sådant som påverkar skolans 

organisation och som även ryms inom makro- och exosystemet i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi. Systemen påverkar i sin tur lärarnas arbetssituation. En vilja till 

samverkan syns hos alla informanterna och olika synsätt och förhållningssätt verkar inte 

hindra det samverkansarbete som sker vid överlämningar. Det som däremot framkommer i 

resultatet är att en av lärarna i förskoleklass känner att förskoleklassen är exkluderade från 

övrig organisation på skolan. Vi anser att det inte är något som förskoleklassen själva kan 

påverka utan det är rektorns ansvar att se till att lärarna i förskoleklass blir inkluderade i övrig 

organisation på skolan. Det är inte enbart rektorns ansvar att lärare i förskoleklass ska känna 

sig inkluderade i skolans organisation, även samhället har en påverkan då synen på 

förskoleklass kan skilja sig åt från den syn som finns på grundskola. Förskoleklassen är en 

frivillig skolform, kan det bidra till att man ser förskoleklassen som ett fritids, där man lämnar 

sina barn för att de ska få leka med andra barn hela dagen? Skolplikten träder i kraft när 

barnen börjar i årskurs ett vilket säkert också kan bidra till att samhället ser på förskoleklassen 

och grundskolans årskurs ett som två olika organisationer. Återigen kan vi se att 

makrosystemet i Bronfenbrenners utvecklingsekologi kan påverka det som sker i grundskolan.  



 35 

Förskolans och grundskolans olika sekretess anser vi har en större påverkan vid 

överlämningar från förskola till förskoleklass än vad det har mellan förskoleklass och årskurs 

ett. Att all information om barnet inte förs över från förskola till förskoleklass tror vi dels 

beror på sekretesslagen men också på att lärare i förskola har en närmare och djupare relation 

till föräldrarna än vad lärare i förskoleklass har. Lärare i förskola kan ha haft barnen i fem år 

innan de ska övergå till förskoleklass medan lärare i förskoleklass enbart har barnen i ett år 

innan övergång till årskurs ett sker. På grund av den nära relation lärare i förskola har till 

föräldrarna vill de inte bryta det förtroendet genom att utan godkännande lämna över 

information till förskoleklass. Lärare i grundskola får visserligen också en bra relation till 

föräldrarna men kanske ändå inte riktigt på samma sätt som i förskola. Eftersom förskoleklass 

och resten av grundskolan står under samma sekretess, och dessutom tillhör samma 

organisation, så utgör inte den något hinder vid överlämningar. Vi anser att det är viktigt att all 

information om barnen förs över och vi menar att det gynnar barnet då de får möjlighet att få 

de resurser och den hjälp de behöver från allra första start i förskoleklass. Den sekretesslag 

som finns för förskola och grundskola styr lärarnas arbete och de har inte möjlighet att 

påverka sekretessen. Sekretesslagen ryms inom makrosystemet i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi. Makrosystemet påverkar underliggande system så som skolans 

organisation, lärarnas arbetssituation och även barn och föräldrar.  

 

Något som ingen av våra informanter nämnde var att det finns en generalklausul, vilken 

Olsson (2011) menar är viktig att känna till vid överlämningar mellan förskola och 

grundskola. Den ger möjlighet att lämna över känslig information om det upplevs som 

nödvändigt. Vi anser att om lärare känner till generalklausulen kan de ta hjälp av den för att 

från förskola kunna lämna över känslig information till förskoleklass trots föräldrarnas 

motvilja. Det hade däremot varit lättare att lämna över information om förskola och 

förskoleklass/grundskola stått under samma sekretesslag. Det framgår att en av 

informanternas förskola hittat en lösning på hur de kan medvetandegöra lärarna i 

förskoleklass om det finns viss problematik i barngruppen utan att behöva utelämna ett 

speciellt barn. På så vis går de heller inte emot föräldrarnas önskemål om att känslig 

information inte ska lämnas över. Informanten menar att lärarna i förskoleklass bland annat 

uppmanas till att komma och hälsa på i barngruppen. Genom observationer kan lärare i 

förskoleklass själva se hur barngruppen fungerar utan att lärarna i förskola behöver säga 

något. Kringgår förskolan systemet när de gör på detta sätt? Vår uppfattning är att lösningen 

är bra då det görs för att gynna barnen och för att de ska få en så bra start som möjligt i 

förskoleklass. Känner lärarna att känslig information ibland är tvungen att föras fram till 

lärare i förskoleklass och att det är därför de ”kringgår” systemet? Om de känt till 

generalklausulen hade de eventuellt kunnat lämna informationen direkt till lärare i 

förskoleklass även om föräldrarna inte velat. 

 

Att lärare i förskola väljer att inte gå emot föräldrarnas önskemål om att känslig information 

inte ska lämnas över kan kanske av lärare i grundskola ses som oprofessionellt eftersom 

utelämnande av viktig information kan vara en nackdel för barnet vid start i förskoleklass. Om 

man istället försöker se det ur förskollärarnas synvinkel kan man istället förstå att deras 

aktsamhet om goda relationer till föräldrarna är en del av deras professionalitet. Att välja att 

gå emot föräldrarna kan säkert i vissa fall ses, av kollegor, föräldrar och rektor, som ett 

oprofessionellt handlande i förskola. Ett arbete för att skapa tillitsfulla relationer mellan 

förskollärare och föräldrar kan kanske bidra till att föräldrar känner sig tryggare med att 

förskolläraren lämnar över känslig information till läraren i förskoleklass och på så vis 

motsätter sig kanske inte heller föräldrarna att information lämnas. När föräldrar inte vill att 

känslig information om deras barn ska lämnas över beror det kanske oftast på att föräldrarna 
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är oroliga för att den nya läraren ska döma och skapa förutfattade meningar om deras barn 

som de sedan tror kommer ha en negativ påverkan på barnet vid skolstarten. Finns inte en 

tillitsfull relation till förskolläraren är kanske föräldrarna även rädda för att informationen om 

barnet förs över på ett sätt som de tror är till barnets nackdel. Genom det trepartssamtal som 

informanterna berättar om har dock föräldern en möjlighet att vara med och påverka den 

information som lämnas, vilket förmodligen bidrar till en trygghet för såväl förälder som 

förskollärare. Om tillitsfulla relationer mellan föräldrar och förskollärare finns behöver 

kanske aldrig generalklausulen användas. 

 

Slutsats 

De slutsatser som vi kan dra utifrån studiens resultat är att det finns en vilja till god 

samverkan vid överlämningar mellan verksamheterna. Trots att informanterna är nöjda med 

det samverkansarbete som sker så framkommer ändå saker som kan förändras för att 

samverkansarbetet ska bli ännu bättre än vad det är nu. Tidsbristen som upplevs är något som 

informanterna tillsammans måste förbättra genom att skapa en struktur som fungerar bra för 

alla parter. Överlag kan vi se att samhällets struktur och organisation är den främsta orsaken 

till att organisationen i grundskolan och förskolan ser ut som den gör och är något som lärarna 

i verksamheterna måste förhålla sig till. Det enda som lärarna kan göra, och som är en del av 

deras uppdrag, är att hitta bra former för samverkan vid överlämningar av information som 

passar alla inblandade parter.  

 

Förslag till förändring 

Eftersom lärarna upplever tidsbrist som ett problem skulle de genom samtal med rektor kunna 

komma fram till en bättre lösning under den period vid överlämningar som upplevs som mest 

tidskrävande. Vi ser också en fördel i att involvera föräldrarna mer så att de har möjlighet att 

föra fram åsikter och förslag kring den information som lämnas om deras barn. Ett annat 

förslag är att utvärdera överlämningarna varje år för att se vad som fungerat bra och vad som 

kan förändras till nästa överlämning. Utvärderingarna sker med fördel tillsammans med de 

lärare och föräldrar som varit inblandade. Det som först och främst behöver förändras är den 

upplevda tidsbristen så att överlämning av information kan ske mer noggrant kring varje barn. 

Att arbete för tillitsfulla relationer mellan lärare och föräldrar kan också bidra till att föräldrar 

inte motsätter sig att känslig information om deras barn lämnas över från förskola till 

förskoleklass.  

 

7.2 Metoddiskussion  

I kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att vara helt objektiv och inte analysera och tolka 

informanternas svar utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Vi har försökt att vara objektiva 

men är medvetna om att egna tolkningar och analyser av informanternas svar kan ha skett 

eftersom informanterna kan ha menat en sak i sina svar men vi kan ha uppfattat svaren 

annorlunda.  

 

Genom valet av kvalitativa intervjuer tycker vi att vi fått bra och utförliga svar från våra 

informanter. Den intervjuguide som vi utformat bidrog till att en någorlunda tydlig struktur 

kunde följas genom hela intervjun. Ibland flöt informanterna ut i sina svar och kunde komma 

in på ämnen som inte riktigt var relevanta för oss och då fick man försöka leda in dem på rätt 

spår igen, vilket ibland kunde vara lite svårt. Eftersom vi spelade in alla våra intervjuer kunde 

vi sedan sålla bort de delar som ej var relevanta för vår studie. En lärare som vi intervjuade 

ville inte bli inspelade, något som vi inte visste om innan vi kom dit så vi valde att genomföra 

intervjun ändå. Däremot märkte vi sedan att det var svårt att komma ihåg vad den informanten 
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sagt och att anteckningarna inte var till någon stor hjälp. Därför kunde vi inte använda oss av 

den intervjun i vårt resultat. Den intervju som gick allra bäst var den där informanten i förväg 

läst igenom intervjuguiden och noga tänkt igenom sina svar. Den intervjun flöt på mycket bra 

och det var också den intervju som gav oss mest utförliga svar. Vi har genom detta fått en 

förståelse för vikten av att skicka ut intervjuguiden i tid och att uppmana informanterna att 

titta igenom frågorna innan intervjun. Det är ett ansvar som ligger på oss som intervjuare. Om 

vi haft tid och möjlighet att genomföra intervjuerna med våra informanter två gånger tror vi 

att vi kanske fått ännu mer utvecklade och djupa svar. Informanterna hade kanske hunnit 

reflektera över de svar de gett och även diskuterat frågorna tillsammans med kollegor. Vid ett 

andra intervjutillfälle hade informanterna kanske kunnat utveckla sina svar ännu mer och vi 

hade också haft tillfälle att ställa frågor som vi känner att vi kanske missat.  

 

Informanterna som vi intervjuade arbetade på verksamheter placerade i mindre samhällen och 

städer. Vi tror att det kan ha haft en påverkan på vårt resultat kring hur samverkan fungerar 

vid överlämningar. Verksamheterna är ofta placerade nära varandra och därför känner 

personalen inom de olika verksamheterna också till varandra. Hade intervjuerna genomförts i 

exempelvis storstäder istället så tror vi inte att vi riktigt fått samma resultat. I storstäder ligger 

nog förskolor och grundskolor mycket längre ifrån varandra och det finns kanske större 

valmöjligheter för barnen och deras föräldrar när barnen sedan ska börja skolan. Sådana här 

saker tror vi har en stor påverkan på hur samverkan mellan verksamheterna sker vid 

överlämningar av information och övergången för barnen. Några av våra informanter arbetar 

inom samma verksamhet men på olika avdelningar/årskurser. Trots det har vi i våra intervjuer 

fått olika svar från dessa lärare. Det tyder på att alla har olika åsikter vilket vi ändå tycker är 

bra och det visar att intervjuer kan genomföras på samma verksamhet och ändå ge olika 

resultat. Det har även varit intressant för oss att se att lärares åsikter skiljer sig åt trots arbete 

inom samma verksamhet.  

 

I metodkapitlet hänvisar vi till Bryman (2002) som beskriver att en kvalitativ undersökning 

ska generaliseras till en teori och det är hur väl det genomförs som påverkar bedömningen av 

generaliserbarheten. De analyser som gjorts i studien har gjorts med koppling till studiens 

valda teori – Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Det resultat som framkommit i studien har 

i analyser och slutsatser därför försökts förklaras utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologi 

vilket bidragit till att ett eget tyckande till varför resultatet ser ut som det gör kunnat undvikas 

från oss författares sida. De olika system som Bronfenbrenners utvecklingsekologi är 

uppbyggd av har bidragit till att studiens resultat kunnat analyseras och tolkas på ett sådant 

sätt att en giltighet av studien kunnat uppnås.   

 

Slutligen anser vi att vi har uppnått vårt syfte, även om det säkert också finns andra vägar att 

gå men genom de kvalitativa intervjuer som vi genomfört har vi fått svar på våra 

frågeställningar.  

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Genom arbetet med denna studie har tankar och funderingar väckts kring hur man skulle 

kunna fortsätta forska kring samma område om samverkan vid överlämningar. Det hade varit 

intressant att se om samverkansarbete fungerar lika bra i större städer som det visat sig göra i 

dessa mindre städer och samhällen. Som tidigare nämnts finns det förmodligen större 

valmöjligheter på förskolor och grundskolor för barn och föräldrar. Vid överlämningar från 

exempelvis förskola till förskoleklass har kanske därför lärarna i förskola flera olika 

grundskolor att lämna över till vilket kan bidra till att ett djupare samverkansarbete inte kan 



 38 

utvecklas.  

 

Vi har tidigare nämnt att olika svar kan ges från lärare som ändå arbetar inom samma 

verksamhet. Därför hade det också vara intressant att inrikta sig på att intervju de förskolor 

och grundskolor som ska samverka vid överlämningar. Att man intervjuar en lärare i förskola, 

sedan den läraren i förskoleklass som ska ta emot barnen från förskolan och sedan ytterligare i 

ett steg den lärare som sedan tar emot barnen i årskurs ett. Anser alla att samverkan vid 

överlämningar fungerar? Har de samma åsikter kring överlämningar? Eller är det något i 

organisationen som inte fungerar? Eller är de helt enkelt nöjda med det arbetssätt som finns?  
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Bilagor 

Bilaga 1  
I avsnittet beskrivs de begrepp som används i studien, vilka är: överlämning, övergång, 

samverkan och samverkansarbete. I studien kommer även lärare användas som benämning 

istället för exempelvis pedagoger. Vi har i studien valt att fokusera på lärare med en 

lärarutbildning.  

 

Överlämning 

I Nationalencyklopedin (1996) beskrivs överlämning som en process där något överräcks. I 

vårt arbete kopplar vi överlämningar till den information som lämnas över från en verksamhet 

till en annan. I vårt arbete kommer vi att fokusera på den information om barn som lärare 

delger varandra. 

Övergång 

I studien undersöks de överlämningar som sker mellan förskola och förskoleklass samt mellan 

förskoleklass och grundskolans årskurs ett. När en överlämning sker, sker även en övergång. 

Övergången och barns första möte med skolans krav på färdigheter och kunskaper menar 

Ackesjö (2010) ska vara mjuk, lekfull och lustfylld. Vi anser att begreppet övergång fokuserar 

på den process som barn går igenom vid övergång från förskola, förskoleklass och årskurs ett. 

Nationalencyklopedin (1996) beskriver begreppet övergång som att övergå från ett visst 

stadium till ett annat. I detta fall kan man koppla det till de ovanstående verksamheterna.  

 

Samverkan 

Sundgren (1986) menar att samverkan innebär att uppnå ett bestämt och gemensamt syfte för 

att exempel underlätta en övergång mellan förskola och grundskola. Nationalencyklopedin 

(1996) beskriver samverkan som ett gemensamt handlande för att nå ett visst syfte. 

Danermark (2000) menar i sin bok Samverkan – himmel eller helvete att samverkan mellan 

olika institutioner tar tid och när man har startat en samverkansprocess kan man inte i förväg 

veta vad som kommer att hända. Samverkan i den här studien ses som grundläggande för att 

en bra överlämning ska ske.  

 

Samverkansarbete 

Samverkansarbete är ett begrepp som i vår studie används för att beskriva det gemensamma 

arbete som lärare gör kring samverkan vid överlämningar.  
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Bilaga 2  

Missivbrev inför intervju kring överlämningar och samverkan mellan förskola, 

förskoleklass och grundskola 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid namn Johanna Olsson och Lovisa Oskarsson. Vi läser vid 

lärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö till förskollärare respektive grundskollärare. 

Nu skriver vi ett examensarbete där syftet är att ta reda på hur lärare upplever att 

överlämningar av barn/elever fungerar mellan förskola, förskoleklass och skola, vad lärare har 

för erfarenheter av samverkan vid överlämningar och vad lärare skulle vilja förändra i detta 

samverkansarbete.   

 

Vi är tacksamma för att du kan ta emot oss för en intervju.  

 

Intervjun kommer att spelas in och den tar ca 30-40 min. Den är frivillig och du har möjlighet 

att avbryta den när helst du vill. Intervjun kommer att användas i vårt examensarbete men där 

kommer namn och skola vara fiktiva. Intervjun kommer att beröra frågor kring överlämningar 

och samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola.  

 

Om du är intresserad av examensarbetets slutprodukt så skickar vi den gärna till dig.  

 

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna höra av dig. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Johanna Olsson 07X-XXXXXXX jolau09@student.lnu.se 

 

Lovisa Oskarsson 07X-XXXXXXX loszh09@student.lnu.se 

 

 

 

Handledare 

 

Gunilla Sunesson 04XX-XXXXX gunilla.sunesson@lnu.se 

mailto:jolau09@student.lnu.se
mailto:loszh09@student.lnu.se
mailto:gunilla.sunesson@lnu.se
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Bilaga 3  

Intervjuguide 
 

Frågeområde 1 – Bakgrund 

1a. Hur länge har du/ni varit verksam lärare?  

1b. Hur länge har ni arbetat på denna verksamhet? 

1c. Hur ser du på förskolans/skolans uppdrag?  

 

Frågeområde 2 – Samverkan  

2a. Vad har du/ni för erfarenheter kring samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola? 

2b. Vad innebär samverkan för dig/er?  

2c. Vad gör ni för att främja samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola?  

2d. Hur mycket tid läggs på arbete för samverkan?  

 

Frågeområde 3 – Överlämningar 

3a. Vad innebär överlämningar för dig/er?  

3b. Hur går överlämningar till här mellan förskola, förskoleklass och skola? 

3c. Vad anser du/ni fungerar bra respektive mindre bra i överlämningarna? 

3d. Är det något som du/ni skulle vilja ändra på och i så fall vad? 

3e. Fungerar överlämningar annorlunda om det finns olika bakgrund hos barn/elever tex 

modersmål, funktionshinder? 

3f. Hur involverade är föräldrar vid överlämningen? 

 

Frågeområde 4 – Sekretess och information 

4a. Hur lämnas information om barnet mellan de olika verksamheterna? Vilka är delaktiga i 

den processen? 

4b. Har förskolans och skolans olika sekretesslagar någon betydelse för överlämningar? Hur 

påverkar detta överlämningar?  

 

 

 

 

 


