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Syftet med den här studien var att undersöka pedagogers tolkningar, kunskaper 
och problematiseringar runt sekretess och delgivning vid övergångar mellan 
förskola och förskoleklass. Både enkäter och intervjuer har använts för att få 
förståelse om pedagogers kunskap och resonemang kring överföring av inform-
ation om den enskilda individen. Resultatet visar att respondenterna upplever 
att delgivningsaspekten i lagen om offentlighet och sekretess är en tolknings-
fråga och tyder på en okunskap kring hur omfattande sekretessen i förskolan är. 
Slutsatsen i studien är att OSL är svårtolkad för pedagogerna, men att det i 
praktiken är förskolans pedagoger som på etiska grunder avgör vilken informat-
ion som är delgivningsbar till förskoleklassen, men att det sällan kan ske en del-
givning utan vårdnadshavarnas samtycke. 
___________________________________________________ 
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1 Inledning 

Under vår utbildning mot förskollärarprofessionen har intresset för hantering av 
känslig information gällande det enskilda barnet på förskolan väckts. Vi har själva 
upplevt förvirring i vad offentlighets- och sekretesslagen [OSL] innebär för förskolan 
och känner därför att vi vill fördjupa oss i ämnet. Vi har tidigare utfört en pilotstudie 
där syftet var att undersöka hur djup kunskap pedagogerna på förskolan hade om 
OSL. I pilotstudien som var en enkätstudie framkom att det bland förskolans pedago-
ger rådde oklarhet kring hur OSL skulle tillämpas på förskolans dokumentationsun-
derlag som då låg till grund för kommande utvecklingssamtal. Då ville vi undersöka 
om pedagogerna hade kunskap om att många av förskolans dokument är allmänna 
handlingar och därmed kan komma att begäras ut av vem som helst.  

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla 
myndigheters verksamhet, såsom kommunala förskolor, ska vara öppna för allmän-
heten gällande alla allmänna handlingar som upprättats hos myndigheten. En av an-
ledningarna är att insyn i den offentliga sektorn möjliggör granskning av att demo-
kratiska principer verkligen är gällande i myndigheten (Regeringskansliet, 2013). En 
allmän handling som är förvarad vid en kommunal förskola kan således begäras ut, 
men det är inte säkert att den får lämnas ut. En allmän handling kan vara både of-
fentlig och hemlig och därför måste varje enskild förfrågning om att ta del av en all-
män handling prövas. Visar prövningen att handlingen innehåller hemliga uppgifter, 
som kan leda till att barn, vårdnadshavare eller annan närstående kan ta skada eller 
lida men, ska den inte lämnas ut utan ett samtycke från vårdnadshavarna (Olsson, 
2011). Huvudregeln är att allmänna handlingar kan lämnas ut såvida de inte helt eller 
delvis blir hemligstämplade vid en prövning. En allmän handling kan hemligstämplas 
om det exempelvis handlar om intresset att förebygga eller beivra brott eller om skyd-
det för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden (Svensk för-
fattningssamling [SFS], 2009:400). 

För att kunna avslå en begäran måste handlingen omfattas av bestämmelse som avses 
i 2 § under andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen. Den tillfrågade personen måste 
då kunna hänvisa till relevant lag i OSL och även upplysa om rätten att överklaga 
(Svensk författningssamling [SFS], 1949:105). Besluten om en sekretessprövning 
måste göras på ett korrekt sätt eftersom ett felaktigt beslut kan få rättsliga följder för 
den anställde (Rimsten, 2006). 

Pedagogerna som deltog i pilotstudien gav uttryck för att de flesta trodde att försko-
lans dokumentationsunderlag inte kunde begäras ut. Detta väckte ett intresse att stu-
dera huruvida förskolepedagogerna även ställer sig restriktiva till att lämna ut munt-
lig information om enskilda barn, barngrupp och förskolans arbetssätt i övergången 
mellan förskola och förskoleklass. Ett av förskolans uppdrag är att sträva efter att 
skapa ett bra samarbete med förskoleklassen för att i ett långsiktigt perspektiv stödja 
barnens lärande och utveckling. Detta samarbete ska grundas på trygghet och tillit för 
varandras verksamheter (Utbildningsdepartementet, 2010). Därför riktas nu denna 
studie mot att ta reda på hur sekretessen påverkar barnens övergång mellan förskola 
och förskoleklass och om pedagogerna själva anser sig ha fått tillräcklig utbildning 
om just sekretessen vid övergångar.   
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1.1 Problemområde 

Förskolan har ett ansvar att föra dokumentation om varje enskilt barn samt barn-
gruppens förmågor och möjlighet att utvecklas, för att förskolan kritiskt ska kunna 
granska och utvärdera sin praktik och vidare synliggöra integration mellan de olika 
läroplansmålen. Detta leder till att förskolans pedagoger samlar på sig mycket in-
formation om varje barn som pedagogerna lärt känna under tiden i förskolan. Denna 
information sparas inte bara i dokumentation, utan pedagogerna bär även med sig 
denna kunskap om barnet i minnet.  

Ett annat ansvar som åläggs förskolan är att förbereda barnen inför en övergång till 
förskoleklass samt att ha en samverkan med pedagogerna i förskoleklassen (Utbild-
ningsdepartementet, 2010). För förskolans pedagoger innebär detta att kunskap be-
hövs om hur man bör hantera informationen som upprättats om barnen i barngrup-
pen. I vissa fall för att skydda det enskilda barnets integritet, i andra fall för att inte 
försena möjligheten till rätt resurser för barnen vid övergång till förskoleklassen. För-
skolans pedagoger måste alltså dels ta hänsyn till OSL, dels göra etiska val runt in-
formationens positiva och negativa följder. Denna kunskap och etiska val kräver 
mycket erfarenhet och teoretisk kunskap av pedagogen. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka pedagogers tolkningar, kunskaper och 
problematiseringar runt sekretess och delgivning vid övergångar mellan förskola och 
förskoleklass. 

De frågeställningar som studien utgår från är följande:  

1.  Hur upplever pedagogerna att det är att tolka delgivningsaspekten i Offentlighets- 
och sekretesslagen? 

2. Hur skiljer sig åsikterna åt mellan pedagogerna avseende vad som är relevant in-
formation att delge förskoleklassens pedagoger i överlämningssituationer? 

3. Vilken är den vanligaste frågan som pedagogerna i verksamheterna har om sekre-
tess vid övergången mellan förskola och förskoleklass? 

4. Vilka svar ger en jurist inom barn- och ungdomsförvaltningen på pedagogernas 
frågor och funderingar gällande övergångar och sekretess? 

1.2.1 Avgränsning 

Den starka sekretessen som förskolan lyder under innefattar ett stort område, som 
inte blir övergripligt i en studie med en tidsram på tio veckor. Studien kommer där-
för att riktas in på information som utbyts mellan förskolor och förskoleklasser där 
en bedömning av det individuella barnet kan förekomma. Utbildningsdepartementet 
(2010) menar att samtidigt som förskolans verksamhet ska kännetecknas av omsorg 
om barnens välbefinnande och utveckling ska förskolans pedagoger även utvärdera 
sin verksamhet genom att dokumentera det enskilda barnets utveckling och lärande. 
Utbildningsdepartementet (2010) menar vidare att syftet med utvärderingen är att få 
kunskap om hur förskolan ska kunna utveckla bättre arbetsprocesser för att ge varje 
barn bästa möjliga förutsättningar till att utvecklas lustfyllt. Studiens inriktning blir 
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således att ta reda på när det är skäligt för förskolan att delge förskoleklassens peda-
goger information om en enskild individ och på vilket sätt detta bör ske. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Benämningen pedagog kommer att förekomma vid flertalet tillfällen i studien. När 
det förekommer menas all personal som arbetar pedagogiskt med barnen, vilket kan 
vara förskollärare, barnskötare eller personal med annan utbildning.  

Begreppet samverkan innebär i denna studie medvetna och målinriktade handlingar 
hos förskolans och förskoleklassens pedagoger. Ett samarbete som leder till att bar-
nens övergång till förskoleklass blir begriplig och meningsfull för barnen.    

Begreppet men hänvisar i studien till all sorts fysiskt eller psykiskt obehag, som en in-
tegritetskränkning genom utlämnande av information kan leda till. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om studiens syfte och frågeställningar samt definit-
ioner av viktiga begrepp som kommer att förekomma frekvent i uppsatsens olika de-
lar. Därefter presenteras det teoretiska perspektiv som studien betraktas utifrån. Se-
dan ges en presentation av tidigare forskning om övergångar mellan förskola och 
skola följt av en presentation av litteratur, lagar, förordningar och styrdokument som 
ligger till grund för vår studie. Under kapitlet Metod förklaras vilken metod som an-
vänts i studien. Här finns även hänvisningar till den litteratur som ligger till grund för 
metodvalet. Vidare beskrivs tillvägagångssättet av hur urvalet av respondenter gjor-
des och hur de etiska principerna beaktats under genomförandet av studien. Under 
rubriken resultat presenteras vårt insamlade, sorterade och sammanställda data-
material som sedan avrundas med en sammanfattning av resultatet. Resultatet tolkas 
vidare under rubriken Analys utifrån våra frågeställningar och teoretiska perspektiv. 
Uppsatsen avslutas sedan med ett diskussionskapitel där den insamlade data diskute-
ras i relation till bakgrundslitteratur och frågeställningar. Studien avslutas sedan med 
förslag för fortsatt forskning inom ämnet.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras vårt teoretiska perspektiv, tidigare forskning, lagar och lit-
teratur som är relevant för studien. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Vår teoretiska utgångspunkt i studien är sociokulturell. Vi utgår även från ett tanke-
sätt om att barnet skapas i sammanhanget, vilket har sitt ursprung i Loris Malaguzzis 
teorier om att det inte finns några absoluta sanningar och att miljön är den tredje pe-
dagogen (Dahlberg & Åsén, 2005). Vi anser att problem som finns på förskolan inte 
självklart behöver följa med till förskoleklassen, utan att det i flera fall finns skäl till 
att barnen går vidare till nästa verksamhet med en chans till en nystart. När Ackesjö 
(2014) beskriver hur övergångar från förskola till förskoleklass innebär en process 
där utveckling av barns identiteter eller rekonstruktion av tidigare identiteter sker, 
kan det härledas till Malaguzzis teorier om miljöns betydelse för barn. Ackesjö (2014) 
menar att aktörerna i förskoleklassen, både barn och pedagoger, ingår i skapandet av 
denna identitetsutveckling. Hennes tanke är att barnen sedan tidigare har skapat sig 
en identitet som de förhåller sig till i förskolans miljö, men i och med övergången till 
den nya miljön med dess nya förutsättningar behöver identiteterna ofta omskapas el-
ler utvecklas. Hon anser alltså att barnen ofta anpassar sina identiteter efter de mil-
jöer som de möter. 

Vi har även tagit med Vygotskijs teori om hur vi kan lära av andra människors kun-
skaper i sociala sammanhang (Strandberg, 2009) under arbetet med vår studie, då vi 
anser att förskolans pedagoger kan besitta kunskap om barnen som kan underlätta 
övergången till förskoleklassen. Med hjälp av denna kunskap skulle förskoleklassens 
pedagoger snabbt kunna ge barn i behov av stöd den hjälp som de faktiskt behöver. 
Det vore enligt oss att förringa förskolepedagogernas kunskaper och erfarenheter 
som de har ackumulerat under de år som de lärt känna barnen på förskolan om dessa 
kunskaper inte tas tillvara vid övergången mellan förskola och skola.  

Vår teoretiska utgångspunkt kan således beskrivas som att vi anser att ett visst in-
formationsflöde mellan verksamheterna kan vara nödvändigt för barnets bästa, men 
att det ur etiska och lagliga aspekter är svårt för pedagogerna att avgöra vad som är 
överförbart. Därför har vi Tännsjös (2000) beskrivning av utilitarismen i åtanke när 
vi har resonerat kring respondenternas svar om vad de vill överföra eller avstå ifrån 
att överföra, för information mellan verksamheterna. Tännsjö (2000) beskriver utilit-
arismen som ett slags nyttomoral där det är vanligt att det råder en skarp skillnad 
mellan rätta och orätta handlingar. Tännsjö menar även att ”rätt” inom utilitarismen 
inte har en lika stark positiv värdeladdning som ”rätt” annars har i vardagligt språk-
bruk, utan att det inom utilitarismen anses att bara för att något är ”rätt” måste det 
inte utföras. Vårt resonemang har därför präglats av tanken att bara för att förskolans 
pedagoger har fått ett godkännande av vårdnadshavarna att delge förskoleklassens 
pedagoger information behöver inte förskolans pedagoger delge informationen, om 
de inte anser att informationen verkligen kommer att hjälpa barnet. 

När vi resonerar utifrån den sociokulturella teorin har vi även tagit med den kun-
skap som vi tog del av i vår pilotstudie om pedagogers osäkerhet kopplat till OSL i 
förhållande till dokumentation som låg till grund för utvecklingssamtal.  
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2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som gjorts om övergångar från förskola till skola och som stu-
dien tagit stöd i presenteras här nedan under tre rubriker. Dessa rubriker behandlar 
vikten av kunskap, hinder för samverkan och vårdnadshavarnas betydelse för sam-
verkan. 

2.2.1 Om vikten av kunskap om varandras verksamheter  

Ackesjös (2013) studie hade syftet att ge kunskap om de processer som barn genom-
går när de går från förskola till förskoleklass. Hon belyser att hon fått en vision av att 
barnen bearbetar övergångarna långt innan de faktiskt fysiskt besöker förskoleklas-
sen. Denna vision har Ackesjö (2013) fått dels genom observationer av barngrupper, 
dels genom tolkningar av vad barn genom barnintervjuer och teckningar ger uttryck 
för. I relation till detta blir det viktigt att pedagogerna i förskolan har en viss insikt 
och erfarenhet i hur förskoleklassens verksamhet ser ut.  Resultaten i Ackesjös (2013) 
studie pekar på att barnen skapar nya identiteter i övergången mellan förskola och 
skola. I denna bearbetningsprocess har pedagogerna i förskolan en viktig roll när de 
ska göra övergången öppen och tydlig för att underlätta för barnen. Hon menar vi-
dare att det finns ett stort behov av samverkan mellan verksamheternas pedagoger, 
eftersom det är denna samverkan som möjliggör att förskolans pedagoger får den 
nödvändiga kunskap om förskoleklassens verksamhet som de behöver för att kunna 
förbereda barnen.  

Skouteris, Watson och Lum (2012) menar i likhet med Ackesjö att samverkan mellan 
verksamheterna underlättar barnens övergång till förskoleklass och skola. De anser 
att denna övergång inte kan beskrivas som en enda förändring, som bara har omedel-
bara konsekvenser för ett barn. Istället menar de att denna övergång kan vara grund-
läggande för barnets fortsatta anpassning i skolan beroende på om barnet upplever 
övergångsprocessen som positiv eller negativ.  

Wongs (2015) enkätstudie, som hade syftet att ge vårdnadshavare och pedagoger red-
skap för att minska barns stress och oro vid övergångar, belyser att vårdnadshavare 
och lärare anger att de vanligast förekommande problemen vid övergångar mellan 
förskola och skola är att barnen inte hade förmåga att möta de nya kraven som skolan 
ställde på dem. De nya kraven som barnen mötte handlade om lärande, självhjälps-
färdigheter och regler. Lärarna i studien menade att barnen inte kunde följa regler 
såsom att inte springa i klassrummen, sitta still på sina platser, vara tysta eller stå på 
led. Dessutom menade lärarna att det var ett problem att många av barnen inte 
kunde gå på toaletten på egen hand, inte avsluta sin lunch självständigt och inte hel-
ler kunde ansvara för sina personliga tillhörigheter eller städa efter sig, vilket kan 
bero på skillnaden i vart fokus läggs på i förskolan kontra skolan. Där förskolan foku-
serar på det lustfyllda lärandet fokuserar skolan på struktur (Wong, 2015). 

2.2.2 Hinder för samverkan 

Janus, Lefort, Cameron och Kopechanski (2007) undersökte genom föräldraenkäter 
och intervjuer med operativa pedagoger i skola och förskola vilka behov barn i behov 
av särskilt stöd har i övergångar mellan förskola och skola. Janus m.fl. (2007) kom i 
sin studie fram till att ett av de främsta hindren till ett viktigt informationsflöde mel-
lan förskolan och skolan är att det råder sekretess mellan de olika verksamheterna. 
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Deras resultat stöds av Rous, Hemmeter och Schuster (1994) som fick ett liknande re-
sultat i sin studie. Resultatet visar att ett visst informationsflöde mellan verksamhet-
erna kan vara nödvändig, men som inte alltid sker på grund utav lagliga såväl som 
etiska aspekter.  

Syftet med Arndt, Rothe, Urban och Wernings (2013) studie var att lyfta fram att 
flera mikrosystem påverkar hur barnens övergång till skolan blir. Resultatet som 
framkom genom intervjuer med vårdnadshavare, pedagoger, lärare och barn belyser 
att samverkanssituationerna och informationsflöden mellan verksamheterna i Tysk-
land försvåras av att det blir en överföring av information mellan två olika myndig-
heter. Arndt m.fl. (2013) menar även att förskolepedagogernas och lärarnas utbild-
ning och kvalifikationer skiljer sig åt markant i Tyskland. Grundskolelärare är utbil-
dade på universitetsnivå och har akademisk examen, vilket inte är fallet med de flesta 
förskolepedagogerna som har betydligt färre år bakom sig i skolan. Skillnaderna i 
akademiska kunskaper kan alltså ligga till bakgrund för att det finns olika fokus på lä-
rande som råder inom verksamheterna. Även Wong (2015) nämner skillnaderna på 
fokus mellan förskola och skola. Förskolan inriktar sig på ett lustfyllt, ofta lekbaserat, 
lärande medan skolan fokuserar på ett mer rituellt och strukturerat lärande. 

2.2.3 Vårdnadshavare som möjlighet eller begränsning 

Rous m.fl. (1994) samt Janus m.fl. (2007) menar att deras studier har påvisat att 
vårdnadshavarna kan vara både en möjlighet och en begränsning i samarbetet mel-
lan verksamheterna. De belyser att eftersom vårdnadshavare på grund av sekretess 
måste vara delaktiga i ett informationsflöde krävs en etablerad process mellan för-
skolor, skolor och andra samhällsinstutioner. Men denna process hindras ofta på 
grund av tidsbrist hos någon av parterna, ibland hos vårdnadshavarna. Rous m.fl. 
(1994) och Janus m.fl. (2007)  menar därför att på grund av att denna process inte 
blir möjlig att genomföra kan bristande information medföra att ett barns utbild-
ningsplan behöver utformas på nytt i skolan och därmed försena skolans intervent-
ion. Arndt m.fl. (2013) anser att det faktum att förskolepedagogerna inte hade hög-
skoleutbildning kan ha bidragit till att dessa pedagoger inte heller kunde uppfatta 
vårdnadshavarna som en tillgång i övergången till skolan, eller som en kunskaps-
källa. Eftersom Arndt m.fl. (2013) beskriver vikten av Bronfenbrenners system, med 
mikro och makrosystem som ska bindas samman, behövs vårdnadshavarnas delta-
gande i samverkan mellan verksamheterna för att det ska kunna skapas förutsätt-
ningar till smidiga övergångar för barnen. För att pedagogerna ska kunna få ett barn-
perspektiv i övergångssituationerna menar Arndt m. fl. (2013) att det är viktigt att pe-
dagogen även får inblick i hemmets mikrosystem och att det är vårdnadshavarna som 
skapar möjlighet till denna inblick. 

2.3 Styrdokument, lagtext och litteraturpresentation 

Styrdokument, lagtexter och övrig litteratur som ligger till grund för studien present-
eras här nedan under nio rubriker. Dessa rubriker behandlar Styrdokument, Vikten 
av samverkan, Offentlighetsprincipen, Sekretesslagen, Sekretess inom myndigheter, 
Barn i behov av särskilt stöd, Generalklausulen, Etiska överväganden och Rättsliga 
följder. 
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2.3.1 Styrdokument 

Det står beskrivet i såväl förskolans läroplan som i skolans läroplan att verksamhet-
erna ska verka för att få ett förtroendefullt samarbete sinsemellan för att kunna ge 
barnen bra förutsättningar för utveckling och lärande. Förskolans pedagoger ska till-
sammans med skolans pedagoger beakta varje barns behov av stöd och stimulans, 
med ett särskilt fokus på de barn som är i behov av särskilt stöd. (Utbildningsdepar-
tementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 2010b; Utbildningsdepartementet, 2011). 
Det är förskolechefen som bär ansvaret för att förskolan verkar för ett förtroendefullt 
samarbete mellan förskolan och skolan, liksom rektorn bär samma ansvar om sam-
verkan från skolans sida.  Det praktiska samverkansarbetet utförs sedan av pedago-
gerna i de båda verksamheterna (Utbildningsdepartementet, 2010b). Tystnadsplikten 
är inget som beskrivs i vare sig förskolans eller skolans läroplan, utan detta är något 
som beskrivs i Skollagen (SFS 2010:800).  

2.3.2 Vikten av samverkan 

Enligt ovan är förskolans pedagoger ålagda att samverka med pedagogerna i förskole-
klassen för att ge barnen goda förutsättningar för lärande och utveckling. Förskolans 
pedagoger ska även ha ett nära samarbete med barnets vårdnadshavare (Utbildnings-
departementet, 2010). Ett samarbete mellan förskola och hem är viktigt för att un-
derlätta i övergångssituationer. Vårdnadshavare som känner sig trygga med förskolan 
och dess pedagoger ger i princip alltid sitt samtycke till att förskolan får informera 
andra verksamheter om barnet (Olsson, 2011).  

Björklid och Fischbein (2011) menar att olika miljöer som hem, förskola och skola ut-
gör en gemensam påverkan på barnets utveckling. Som ett exempel behöver inte två 
barn, som kommer till förskoleklassen från samma förskola, matcha varandra på ut-
vecklingsskalan beroende på om barnen fått gott stöd och stimulans från hemmet el-
ler om det rått brist på stöd och stimulans från hemmets sida. Därför behöver peda-
goger kunna analysera det som händer både utifrån barnets och omgivningens per-
spektiv, för att kunna se hur barnet och omgivningen påverkar varandra. Pedagoger 
behöver ställa sig frågan om vad barnet behöver och hur miljön runt barnet kan för-
ändras för att ge barnet rätt förutsättningar, vilket kan gälla miljön i såväl hem, för-
skola och förskoleklass. Dessa miljöer behöver alltså samarbeta för att bygga en för-
ståelse för vad varje mikrosystem bidrar med för att ge bästa möjliga förutsättningar 
för varje barns utveckling och välbefinnande (Björklid och Fischbein, 2011). 

2.3.3 Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 (Erdis, 2011). Denna princip 
innebär att alla verksamheter inom myndigheter, som kommunala förskolor, ska vara 
öppna för allmänheten när det gäller offentliga handlingar som upprättats på försko-
lan. En av anledningarna till att det är insyn i den offentliga sektorn är att detta gör 
det möjligt att se om demokratiska principer verkligen finns i verksamheterna. (Rege-
ringskansliet, 2013).  

Offentlighetsprincipen innebär att information från förskolan kan begäras ut, men 
OSL (SFS, 2009:400) ser till att begränsa den tillgången på information eftersom för-
skolan innefattas av en sträng grad av sekretess (Erdis, 2011). Denna stränga sekre-
tess innebär enligt 23 kap. 1 § i OSL att uppgifter endast kan lämnas ut om förskollä-
raren kan vara säker på att den enskilde individen eller dennes anhöriga inte kan lida 
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men av detta (Erdis, 2011). Viktigt att poängtera är dock att den här lagen endast gäl-
ler för statens och kommunens verksamheter, vilket innebär att det i dagsläget inte 
finns några allmänna handlingar på privata förskolor (Olsson, 2011). Bernitz och 
Kjellgren (2010) menar att det i Sverige dessutom råder en ovanligt hög grad av of-
fentlighet, till skillnad från de flesta andra europeiska länder.  

2.3.4 Sekretesslagen 

Sekretesslagen har funnits sedan 1936, omarbetades 1981 och ersattes sedan 2009 av 
OSL (Strömberg & Lundell, 2009). OSL innehåller inga lagändringar utan det 
främsta skälet till att den förnyades var att den skulle bli mer användarvänlig (Ols-
son, 2011).  

Sekretess innebär att uppgifter om enskild person inte får föras vidare. Det gäller till 
skillnad mot tystnadsplikt, både muntlig information och information via olika hand-
lingar som det anges i 1 kap. 1 § i OSL (SFS, 2009:400). Förskolan och skolan omfat-
tas av två olika grader av sekretess.   

Omvänt skaderekvisit 

I förskolan gäller stark sekretess, så kallad omvänt skaderekvisit. Det innebär att sek-
retessen och tystnadsplikten är grundregeln, men vissa undantag finns (Olsson, 
2011). Dessa undantag finns i sin helhet i 10 kap. i OSL (SFS, 2009:400).  

Råder minsta tveksamhet över huruvida personen eller dennes närstående kommer 
lida men av utlämnandet av information ska vårdnadshavarna tillfrågas innan några 
beslut tas. Det innebär att förskolan sällan kommer att kunna lämna ut uppgifter 
utan samtycke från vårdnadshavarna (Bengtsson & Svensson, 2011; Rimsten, 2006).  

Rakt skaderekvisit 

Skolan är en del av de verksamheter som ingått i elevhälsoreformen, vilket innebär 
att man inom skolan har samarbete med medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Under tiden har förskolan stått och står fortfarande, ut-
anför denna reform (Lutz, 2013). Därför kan skolan råda under en mindre stark sek-
retess än förskolan, såkallad rakt skaderekvisit, då de personer som ansvarar för spe-
cifika ärenden i skolan, som exempelvis sjukjournaler, arbetar under samma starka 
sekretess som förskolan (Svenska kommunförbundet, 2001). Det innebär att huvud-
regeln för skolans pedagoger är offentlighet, medan andra yrkesgrupper kopplade till 
skolan har sekretess som grundregel. Undantaget för skolans pedagogers offentlighet 
är om en individ kan lida men av att uppgiften lämnas ut (Erdis, 2011).  

2.3.5 Sekretess inom myndigheter 

Från en myndighet till en annan myndighet råder det sekretess. Men mellan förskola 
och skola som tillhör olika nämnder inom samma myndigheter gäller också sekretess, 
eftersom verksamheterna tillhör olika verksamhetsgrenar som betraktas som själv-
ständiga (Erdis, 2011; SOU 2003:99). Även i skolan råder sekretess mellan olika yr-
kesgrupper. Här tillhör skolsköterskan och skolläkaren en självständig verksamhets-
gren, även om de är verksamma i skolan. Vilket i sin tur innebär att de har som hu-
vudregel att det är sekretess som gäller mot skolans övriga personal, medan skolpsy-
kolog och kurator har stark sekretess, men har ingen sekretess gentemot sin arbetsle-
dare, som i detta fall är skolans rektor. Psykologen och kuratorn får även delge direkt 
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berörd lärare, eftersom även de anses tillhöra samma verksamhetsgren (Svenska 
kommunförbundet, 2001).  

Olsson (2011) och Rimsten (2006) menar att det råder en oklarhet om förskola och 
skola tillhör olika verksamhetsgrenar. Men i Statens offentliga utredning 
(SOU:2003:99) uttrycks det att eftersom förskolan och skolan råder under olika gra-
der av sekretess bör de ses som två olika verksamheter. Tills vidare görs således be-
dömningen att förskolan är en självständig verksamhetsgren även om rättsläget är 
osäkert. Denna osäkerhet kan vara skälet till det som Lumholdt (2015) belyser om att 
personal i skola och förskola verkar tro att de kan prata fritt med varandra, om båda 
verksamheterna finns inom exempelvis samma chefsområde. Lumholdt (2015) anser 
även att det inte finns några juridiskt hållbara argument för det hon kallar ”sekretess-
zoner”, vilket innebär att den sortens samtal inte är lagliga. 

2.3.6 Barn i behov av särskilt stöd 

Barn som är i behov av särskilt stöd ska ägnas extra uppmärksamhet vid övergången 
till en ny verksamhet för att kunna få den hjälp de behöver utifrån deras individuella 
behov (Utbildningsdepartementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 2011).  

Barn som är i behov av särskilt stöd innefattar alla barn som på ett eller annat sätt be-
höver någon form av extra stöd i sin vardag. Det kan handla om allt från fysiska 
funktionsnedsättningar till sociala, emotionella eller språkliga svårigheter. Ett barns 
problem eller svårighet ska inte ses som individbundet utan måste ses som ett uttryck 
för begränsningar som miljön runt barnet utgör (Lutz, 2013). Utifrån vetskapen om 
miljöns betydelse är det viktigt att verksamheterna har en förmåga att anpassa sig ef-
ter alla barns olika förutsättningar. Verksamhetens pedagoger bör vara medvetna om 
att ett barn som upplevs som ett problem i en miljö inte behöver uppfattas som ett 
problem i en annan miljö (Skolverket, 2005). Om förskolans pedagoger bedömer att 
barnets behov av särskilt stöd är viktiga att möta upp direkt vid skolstart ska pedago-
gen i första hand ta kontakt med barnets vårdnadshavare för att få ett godkännande. 
Men om vårdnadshavarna inte vill ge ett godkännande måste pedagogen göra en 
menbedömning. Om det då blir tydligt att barnets behov av extra stöd är starkare än 
vårdnadshavarnas önskan om att dölja svårigheterna kan pedagogerna ta stöd av ge-
neralklausulen (Svenska kommunförbundet, 2001).  

2.3.7 Generalklausulen 

När förskolan inte får samtycke från vårdnadshavarna att föra information vidare kan 
det i speciella fall bli aktuellt att använda sig av generalklausulen.  Generalklausulen 
innebär att tystnadsplikten får brytas om det är uppenbart att fördelarna av att upp-
giften lämnas vidare har företräde framför den information som sekretessen ska 
skydda (SFS, 2009:400). Generalklausulen kan bara användas när det handlar om att 
lämna uppgifter till annan myndighet eller verksamhetsgren. Den gäller inte till en-
skilda personer (Erdis, 2011) eller fristående förskolor och skolor (Olsson, 2011). Be-
slutet om uppgifterna är såpass viktiga att generalklausulen bör användas görs av 
rektor eller förskolechef. (Lumholdt, 2015).  

2.3.8 Etiska överväganden 

Det är inte bara lagar och regler som kan sätta stopp för ett informationsflöde mellan 
pedagogerna inom olika verksamheter. Olivestam och Thorsén (2000) beskriver tre 
olika resonemangsmodeller som pedagogerna kan bli hjälpta av att resonera utifrån:  
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I den konsekvensetiska modellen läggs fokus på vilka konsekvenser en handling kan 
få och i den pliktetiska modellen läggs fokus på att vissa handlingar måste utföras 
trots eventuella konsekvenser och i den sinnelagsetiska modellen läggs fokus på den 
handlande personens motiv. 

Oavsett vilken etikmodell som pedagogen arbetar utifrån, menar Olivestam m.fl. 
(2000)  att resonemangsmodellen kan hjälpa personen med det etiska dilemmat till 
ett strukturerat tänkande genom att denne ställer sig följande tre frågor: ”Vilka vär-
den eller plikter är i konflikt i situationen? Vems intressen ska prioriteras?  Var ligger 
fokus? Det vill säga vilken av faktorerna: den handlande personen, handlingen eller 
handlingens konsekvenser är viktigast att ta hänsyn till vid bedömningen av 
rätt/orätt?” (Olivestam m.fl., 2000). 

Exempelvis kan förskolans pedagog tveka att delge förskoleklassens pedagog inform-
ation trots att vårdnadshavarna gett sin tillåtelse att överföra informationen, ef-
tersom förskolans pedagog är osäker på hur informationen som ges kommer att tas 
emot och användas av förskoleklassens pedagog (Lutz, 2013). Gren (2001) förklarar 
hur empati är centralt i de etiska resonemangen. Hon menar att det är samvetet som 
ska tala om för oss huruvida en handling är bra eller dålig. Gren (2001) menar att pe-
dagoger i olika lägen ställer sig frågor om vad det kan bli för konsekvenser av ett visst 
ställningstagande. Ett etiskt ställningstagande i ett fall av informationsöverlåtande 
skulle således kunna vara att pedagogen ställer sig frågan huruvida informationen 
verkligen är till barnets fördel. Kanske väljer pedagogen att inte säga något, eftersom 
pedagogen i fråga anser att problemen antagligen är uppkomna i sammanhanget på 
förskolan. Därför behöver inte problemen följa med barnet upp i förskoleklassen. 
Lutz (2013) och Gren (2001) resonerar både på konsekvensetisk nivå och på plikt-
etisk nivå. Det vill säga, att om pedagogen är pliktetiker, kommer denne förmodligen 
att ha fokus på att följa lagar och regler och förmodligen be om handledning av sin 
chef, för att sedan fullgöra sin plikt efter dennes anvisningar. En konsekvensetiker 
skulle istället kunna ompröva sina beslut många gånger genom att se till de framtida 
konsekvenserna av ett informationsutbyte. Finns risken att sätta en stämpel på bar-
net eller skapas istället möjligheter för tidiga insatser och stöd?  

Etiska överväganden innebär nästan alltid svårigheter eftersom det är svårt att i för-
väg veta om handlingar som utförs blir rätt eller orätt i slutändan, men Olivestam 
m.fl. (2000) menar ändå att en person som står inför ett etiskt dilemma kan bli hjälpt 
av någon utav de tre resonemangsmodellerna när ett beslut måste fattas.  

2.3.9 Rättsliga följder 

När en pedagog bryter mot tystnadsplikten, utan giltiga skäl, är det ett brott mot ar-
betslagstiftningen. Detta kan leda till arbetsrättsdisciplinära följder: 

För en kommunalt anställd innebär det olika följder beroende på hur allvarlig förseel-
sen är. Vid ringa förseelser får den anställde en tillsägelse. Vid en förseelse ges en 
skriftlig varning som i vissa fall, om förseelsen sker igen, kan leda till uppsägning. Är 
förseelsen grov, till exempel att en pedagog röjt en skyddad identitet, kan det leda di-
rekt till avsked. För en privat anställd finns till skillnad från kommunalt anställda 
inga varningar utan en förseelse mot tystnadsplikten leder ofta direkt till uppsägning 
eller avsked (Lärarförbundet, 2014).  
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Påföljden för grov förseelse är enligt brottsbalken 20 kap. 3 § att den som uppsåtligen 
röjer en uppgift som denne enligt lag är skyldig att hemlighålla döms för brott mot 
tystnadsplikt vilket kan leda till böter eller fängelse i högst ett år (SFS, 1962:700) 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras vårt val av metodologiskt tillvägagångssätt, datain-
samlingsmetod, metod som användes vid bearbetning av data, hur urvalet i studien 
gjordes samt studiens etiska överväganden och tillförlitlighet. Kapitlet avslutas med 
förklaring av tillvägagångssättet vid litteratursök. 

3.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

För att samla data till den kvalitativa studien användes både enkäter och intervjuer. 
Detta val gjordes på grund av att enkäter är en snabbare metod att använda sig av än 
intervjuer eftersom det på kort tid går att nå många fler deltagare i studien (Bryman, 
2011) men då ett av studiens huvudsyften var att nå en förståelse för pedagogers tolk-
ning och resonemang kring överföring av information om den enskilda individen, an-
vändes även intervjuer. 

För att få en stor geografisk spridning på våra enkäter användes webbenkäter som 
Bryman (2011) menar ger en högre svarsfrekvens och bättre respons på öppna frågor 
än andra former av enkäter. Bryman (2011) anser att enkäter bidrar till mindre nyan-
sering av frågorna eftersom det inte finns en intervjuare som formulerar frågorna på 
olika sätt, samtidigt som det är till nackdel att det i en enkät inte finns någon möjlig-
het att hjälpa informanten och ställa följdfrågor. Ett beslut togs därför att komplet-
tera våra enkäter med intervjuer för att skapa möjlighet till att ställa följdfrågor och 
gå in djupare i ämnet.  

Bryman (2011) talar om semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer som de två 
huvudsakliga typerna av kvalitativa intervjuer. Han menar vidare att en semistruktu-
rerad intervju har en intervjuguide med väl genomtänkta frågor som behandlar äm-
net och frågeställningen i uppsatsen. Samtidigt har respondenten relativt stor frihet 
att utforma svaren på sitt eget vis. En ostrukturerad intervju utgår oftast bara från en 
fråga, där respondenten får svara fritt och sedan följs svaret upp med följdfrågor för 
att vidga förståelsen utifrån vad som kommer upp under intervjun. Utifrån detta föll 
vårt val på att skapa en intervju utformad som en blandning mellan en semistruktu-
rerad och en ostrukturerad intervju, då vi ansåg att en eller ett par ostrukturerade 
frågor kunde leda till ingångar för nya frågor och även vidga vår förståelse både inom 
begrepp såväl som arbetssätt rörande informationsöverföring och sekretess vid över-
gångar mellan verksamheterna. Därför var vår intervju med stadsjuristen ännu mer 
öppen i sin frågeställning och ordet lämnades friare vid fler tillfällen än vad som 
gjorts i intervjuerna med pedagogerna. Med anledning av den öppnare strukturen 
under intervjun med stadsjuristen var även längre tid avsatt för ändamålet. 

Intervjuernas syften skilde sig från varandra och det var detta som i våra ögon gjorde 
detta val giltigt. Pedagogernas intervjuer skulle ge en något djupare insikt än vad en-
käterna bidragit med i hur samverkanssituationen och informationsflödet upplevs, 
medan stadsjuristens svar skulle öppna dörrar till en ny juridisk förståelse och svar 
på frågor som litteraturen inte kunnat ge oss. Det fanns en risk att vår begränsade 
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kunskap i ämnet även begränsade svaren om frågorna var alltför snäva och därför 
öppnades vissa frågor upp som ”Skulle du kunna berätta lite för oss om” och ”Avslut-
ningsvis skulle vi vilja diskutera lite runt detta dokument och dina tankar som jurist 
om dokumentet.”  

3.2 Datainsamlingsmetod   

För att samla data till studien användes enkäter och intervjuer. Metodvalet är grun-
dat på att kunna skaffa ett brett underlag men även för att ge oss en djupare insikt i 
pedagogernas förståelse för ämnet. I enkäterna användes både öppna och slutna frå-
gor, dels för att öppna upp för individuella uppfattningar genom de öppna frågorna, 
dels för att slutna frågor förenklar bearbetningen av svaren och ökar möjligheten att 
jämföra dessa med varandra (Bryman, 2011).  

Intervjufrågorna grundades på våra enkätfrågor, men även på de frågor som uppstod 
när enkätsvaren sorterades och tolkades, varpå flera frågor öppnades upp med hjälp 
av följdfrågor för att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar. Under intervju-
erna användes ljudupptagning för att få en bättre tvåvägskommunikation mellan in-
tervjuaren och respondenten, genom att undgå att behöva fokusera på både samtal 
och transkribering samtidigt. Istället kunde vi ha ögonkontakt och behövde inte av-
bryta samtalet för att hinna med att skriva anteckningar (Trost, 2005).   

3.3 Genomförande 

Vi sände enkäten (bilaga 4 och bilaga 5) tillsammans med missivbrev (bilaga 1) till försko-
lechefer och rektorer i hela landet, med förhoppningen att nå ett större antal pedagoger 
som med säkerhet arbetade med samverkan mellan förskola och förskoleklass. Denna för-
hoppning uppnåddes delvis: Vi fick kontakt med pedagoger som med säkerhet arbetade 
med detta, men inte i den kvantitet som vi önskat. Därför skapades ytterligare en enkät, 
med exakt samma frågor som de som redan sänts till förskolechefer och rektorer. Denna 
separata enkät riktades mot ett webbaserat forum där den direkt nådde pedagogerna utan 
mellanhänder. Vi ansåg att om svaren i de olika enkäterna liknade varandra i den mån att 
de kunde anses vara trovärdiga, kunde även den sista enkäten utgöra ett bidragande 
material i studien. Totalt inbringade enkäterna respons från 78 respondenter som kunde 
bidra till studiens resultat.  

När enkätsvaren var sorterade så önskade vi även utföra ett mindre antal intervjuer av pe-
dagoger med erfarenhet av överskolning mellan förskola och skola, där följdfrågor kunde 
ställas. Syftet med intervjuerna var att vi ville minimera risken för feltolkning från oss när 
vi analyserade svaren. Frågor som väcktes vid sorteringen av enkätsvaren bidrog således 
till utformningen av intervjumallarna (bilaga 6 och bilaga 7) som vi sedan sände tillsam-
mans med missivbrev (bilaga 3) till de pedagoger som vi önskade intervjua. De svar som 
inbringades från både enkäter och intervjuer lade grunden till de frågor som vi önskade 
ställa till en jurist med erfarenhet och sakkunnighet av sekretess i förhållande till förskola 
och skola. 

Vid kontakt med stadsjurist bifogade vi missivbrev (bilaga 2) och vår intervjumall (bi-
laga 8), vilket ledde till att en intervju genomfördes med stadsjuristen.  
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3.4 Databearbetningsmetod 

Avsnittet databearbetningsmetod har delats upp under två separata rubriker, ef-
tersom den insamlade datan har bearbetas på olika sätt, beroende på vilken in-
samlingsmetod som användes.  

3.4.1 Enkäter 

Våra enkäter, som sändes ut till respondenterna via webben, fick sina svar direkt in-
rapporterade till verktyget Webbenkäter.com. Detta innebar att verktyget på egen 
hand sorterade de svar som kom ifrån de fyra slutna frågor som enkäten bestod av. 
Dessa sorterade svar lades sedan ihop av oss och resultatet utvärderades för att 
kunna se helheten och inte bara delarna av resultatet. Enkätens öppna frågor sortera-
des utifrån de svar som inkom. Detta innebar att enkäterna skrevs ut fråga för fråga i 
pappersform. Materialet lästes igenom av oss båda var för sig och sedan tillsammans 
ett antal gånger för att skapa en helhetsbild av responsen. Sedan användes överstryk-
ningspennor, kommentarer gjordes och även markeringar i marginalerna för att ur-
skilja intressanta skillnader och mönster som kunde vara väsentliga för att svara på 
studiens forskningsfrågor. Utifrån vad som urskildes skapades kategorier, som fick 
presentera resultatet. Dessa kategorier var skillnad i sekretess mellan verksamhet-
erna, delgivning av information om enskilda barn, fördelar med information om 
det enskilda barnet, nackdelar med information om det enskilda barnet, responden-
ternas åsikt om vad som ska delges, pedagogerna om samverkanssituationen, för-
slag till förbättringar från förskolan och förskoleklassen och pedagogerna om tolk-
ning och kunskap av OSL. 

3.4.2 Intervjuer 

I vår transkribering av intervjuerna har ett medvetet val gjorts om att inte transkri-
bera dialekt, stakningar, pauseringar och skratt. Beslutet om att inte transkribera dia-
lektala uttryck gjordes dels för att i högre grad göra transkriberingen konfidentiell, 
dels för att inte riskera att eventuella verbala tics respondenten ger läsaren en felaktig 
bild av respondentens intelligens (Bryman, 2011). För att göra även resultatpresentat-
ionen av intervjuerna konfidentiell så användes fingerade namn på respondenterna.  

När intervjuerna transkriberats lästes utskrifterna av oss båda flera gånger, för att 
skapa en gedigen helhetsbild av materialet och inte bara en persons sanning. Intres-
santa formuleringar som ansågs vara väsentliga för vår studie sorterades upp under 
de olika rubriker som tidigare skapats för att kunna presentera resultatet av enkä-
terna. Vår avsikt var även här att kategorisera och sortera på ett vis som skulle hjälpa 
oss att synliggöra svaren på våra frågeställningar. Vi ansåg därför att det var viktigt 
att även de intervjuade respondenternas formuleringar fanns med under samma ru-
briker som enkäternas, då intervjuerna skulle vara ett tillfälle för att öka vår förstå-
else efter att enkäterna utförts och resultatet sorterats.  Att öka läsarens förståelse var 
anledningen till valet att använda relativt många citat från intervjuerna i presentat-
ionen av resultatet. Vi var medvetna om att många och långa citat eventuellt kan upp-
levas tunga att ta till sig för läsaren, men vi ansåg att fördelarna med citaten, som att 
ge läsaren en djupare förståelse för olika dilemman runt sekretess, övervägde nackde-
larna med citaten.  



   14 

3.5 Urval 

Studien har utgått från det Svenning (2000) beskriver som ett selektivt urval och som 
Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Urvalet har i denna studie alltså 
riktats mot personer med erfarenhet av övergångar mellan förskola och förskoleklass, 
som i det här fallet utgörs av pedagoger inom förskole- och förskoleklassverksam-
heten. Då denna studie är kvantitativ med inslag av kvalitativa delar i form av öppna 
frågor och kompletterande intervjuer har vi ansett det viktigt att studiens resultat ut-
görs av svar från en specifik yrkesgrupp, i detta fall pedagoger med koppling till över-
gångar. Detta är enligt Bryman (2011) viktigt för att göra studien generaliserbar.  

De första webbenkäterna sändes till 360 rektorer och förskolechefer med förhoppning om 
att de skulle vidarebefordra enkäten till berörda medarbetare. Här fick vi kontakt med 33 
stycken pedagoger som besvarade vår enkät. Den andra enkäten riktades direkt mot peda-
gogerna och ytterligare 45 pedagoger besvarade enkäten. Vilket ledde till att totalt 78 re-
spondenter besvarade enkäten.  

Vid intervjuerna bidrog tre pedagoger till fördjupat material genom de följdfrågor som ut-
gick från de tidigare formulerade frågorna i enkäterna. I intervjuerna gjordes ett selektivt 
val (Svenning, 2000) att ta med fler respondenter från förskoleklassens verksamhet än från 
förskolans verksamhet, fördelat på två representanter från förskoleklassen och en repre-
sentant från förskolan. Detta för att enkätstudien hade ett lägre antal förskoleklassrepre-
sentanter än förskolerepresentanter. Totalt representerade 93,5 procent av studiens re-
spondenter kommunala verksamheter, medan endast 6,5 procent representerade privata 
verksamheter. För att kunna besvara samtliga frågeställningar i studien samt att verkligen 
ge studien en juridisk grund intervjuades även en stadsjurist med kunskaper och erfaren-
heter i sakfrågorna, vilket även det var ett målinriktat val.  

3.6 Etiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som dessa beskrivs av 
Vetenskapsrådet (2011). De forskningsetiska principerna har delgivits responden-
terna via ett missivbrev som finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. 

De forskningsetiska principerna innebär följande: 

• Deltagarna i studien har blivit informerade om att de har rätt att själva be-
stämma över sin medverkan. 

• De som ingår i studien har informerats om studiens syfte och att deltagandet 
är frivilligt. 

• De medverkande har informerats om att studien kommer att vara konfidenti-
ell, inga namn på vare sig förskolor eller pedagoger kommer att nämnas i stu-
dien. 

• De medverkande har informerats om att materialet som kommer att samlas in 
inte kommer att användas i något annat ändamål än vår studie. 

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Studien inkluderar pedagoger i förskolans- och förskoleklassens pedagogiska arbete 
som har erfarenhet av övergångsprocessen mellan förskola till förskoleklass. Vår 
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undersökning, i form av enkäter med kvalitativt inslag i form av öppna frågeställ-
ningar, har nått verksamma pedagoger i förskolor och förskoleklasser i olika delar av 
landet. På det viset ger studien en generell uppfattning av hur kunskapen inom ämnet 
ser ut i praktiken. Däremot hade svaren kanske blivit annorlunda om fokus lagts en-
bart på en specifik yrkesgrupp. 

Genom att det i de första enkäterna användes ett målinriktat urval (Bryman, 2011) 
fanns visshet om att de personer som först svarade på enkäterna verkligen hade erfa-
renhet i ämnet. Att dessa därför kunde besvara våra enkäter trovärdigt utifrån den 
kunskap som de vid tillfället för enkäten hade kring ämnet ansågs mycket troligt.  
Dessa svar användes sedan för att jämföra med svaren som kom in direkt från re-
spondenterna, det vill säga de respondenter som inte fått tillgång till enkäten via sina 
överordnanden. När svaren i bägge enkäterna visade på ungefär samma resultat an-
såg vi att även de senare enkätsvaren utgjorde ett tillförlitligt material. Utifrån dessa 
enkäter skapades sedan intervjufrågor, som även de riktades mot ett målinriktat ur-
val. Om våra intervjuer är korrekt tolkade av oss som intervjuare, uppnådde dessa 
hög trovärdighet därför att intervjufrågor och tillvägagångssätt i intervjuerna sam-
manställdes av oss tillsammans för att säkerställa att frågorna dels blev relevanta, 
dels för att kunna ha ett likvärdigt förhållningssätt under intervjuerna. En intervju 
utfördes dessutom i par, eftersom det endast fanns möjlighet att vid ett enda tillfälle 
ställa frågor till en stadsjurist. Det här medförde att samtliga frågor som uppkommit 
vid genomgång av litteratur och tidigare forskning behövde besvaras vid detta tillfälle 
och då kunde intervjuaren få stöd av den som förde minnesanteckningar vid sidan av 
ljudupptagningen, till exempel med kompletterande frågor efter intervjun, beroende 
på vad som antecknats. När intervjufrågorna utformades togs de grundläggande re-
kommendationer som Bryman (2011) anger är av vikt för att täcka studiers frågeställ-
ningar i beaktning. Därför använde vi oss av ett begripligt språk i utformningen av 
våra intervjufrågor och ledande frågor uteslöts. 

3.8 Överförbarhet 

Under detta stycke presenteras om resultaten skulle kunna tillämpas i andra kontex-
ter, till exempel på andra förskolor än på de som studien nått. Eftersom generali-
sering är problematiskt vid studier med kvalitativa ansatser så är det riskabelt att 
göra anspråk på överföring till andra kontexter (Bryman, 2011). Vi vill därför med 
försiktighet framföra att föreliggande studie till viss del kan vara överförbar till andra 
länder. De överförbara delarna berör enligt oss främst de fall som exempelvis Arndt, 
Rothe, Urban och Wernings (2013) ger oss kring att tyska förskolor och skolors sam-
verkanssituationer och informationsflöden försvåras av att det blir en överföring av 
information mellan två olika myndigheter, vilket sekretessen då hindrar. Detta utgör 
ett problem när pedagogerna önskar delgivning av information mellan verksamhet-
erna eftersom att vårdnadshavare då måste vara delaktiga i informationsflödet och 
även kan förhindra detta (Rous m.fl., 1994; Janus m.fl., 2007). Vissa delar i studien 
är inte alls överförbara till andra länder, vilket delvis grundas på Brymans (2011) tan-
kar kring att personer som intervjuats kvalitativt inte kan representera en hel popu-
lation, då kunskapen och erfarenheterna mellan respondenterna givetvis skiljer sig åt. 
I detta fall skiljer sig dessutom olika länders grader av sekretess kopplat till förskolan 
och skolan åt, men även offentlighetsprincipen skiljer sig avsevärt mellan Sverige och 
andra länder (Bernitz och Kjellgren, 2010). Därför anses studien som måttligt gene-
raliserbar, då studiens enkäter nådde en stor del av Sveriges förskolor och förskole-
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klasser och att resultatet därför inte kan komma att riktas mot en enda kommuns el-
ler en enda förskolas direktiv gällande sekretess, utan blir mera landstäckande. Inter-
nationellt sett kan dock inte studien överföras i sin helhet, eftersom lagar och regler 
skiljer sig emellan de olika länderna.  

3.9 Pålitlighet  

Under detta stycke försvaras pålitligheten i studiens resultat genom att resultatet för-
modligen skulle bli detsamma om studien utfördes längre fram i tiden, under förut-
sättning att det inte utkommer nya direktiv och tydliga anvisningar och mallar för 
hur samverkan mellan förskolan och förskoleklassen ska förlöpa. Ett målinriktat ur-
val har gjorts i studien, då den riktats till respondenter som är relevanta för forsk-
ningsfrågorna (Bryman, 2011) och därför uppnår studien en hög pålitlighet. Dels re-
dovisas tillvägagångssättet av urvalet, dels beskrivs hur mätningarna har genomförts. 
Då vi tillsammans har arbetat fram intervjufrågorna och en strategi kring hur uppläg-
get av intervjuerna skulle gå till bör inte våra olikheter som personer ha påverkat re-
sultatet i någon större utsträckning. En strävan efter att uppnå en hög pålitlighet i 
studien har funnits med genom att redan från början vara tydliga med metodval och 
metodanalyser. De beslut som fattats har systematiskt diskuterats och det har även 
redogjorts för varför just dessa tillvägagångssätt har valts. 

3.10 En möjlighet att styrka och konfirmera 

Här presenteras om våra värderingar kan ha påverkat undersökningen och bidragit 
till att resultatet blir skevt i sin vinkling. Resultatet från intervjuer och enkäter över-
raskade oss vid ett flertal tillfällen, därför bör våra värderingar inte ha påverkat re-
spondenterna. Studien är grundad på lagtexter i första hand och inte utifrån förfat-
tare med pedagogisk bakgrund. På grund av detta har det inte heller kunnat sökas ef-
ter litteratur som passar våra värderingar och därför löper studien överlag liten risk 
att ha påverkats av våra eller olika författares värderingar.  

3.11 Litteratursök 

För att hitta forskning och litteratur till studien har böcker sökts i bibliotekskatalogen 
Libris, befintlig på Mälardalens högskolas webbplats, för att hitta relevant litteratur 
inom ramen för studiens ämne. Utifrån denna litteratur söktes förstahandskällor upp 
i lagtexter och i databaserna Diva samt Eric. I sökprocessen efter doktorsavhand-
lingar och vetenskapliga artiklar har databasen Eric använts genom att använda 
sökorden preschool and transition vilket gav 170 träffar.  Sökorden preschool, tran-
sition och primary school gav 35 träffar med flera relevanta artiklar för studiens 
forskningsområde. Sökprocessen efter vetenskapliga artiklar fortsatte i databasen 
Diva, där orden förskola och övergång gav fyra träffar och orden preschool and tran-
sition gav 26 träffar, även här med flera relevanta artiklar.  Vi sökte även på Google 
scholar efter specifika artiklar som refererats till i tidigare forskning inom ämnet vil-
ket resulterade i att vi fann de förstahandskällor som andra studier refererat till. 
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4 Resultat 

I denna del av studien kommer det resultat som framkommit av enkäter och inter-
vjuer att presenteras. Först genom empiri och sedan genom en sammanfattning av 
resultatet.  

4.1 Empiri 

Här nedan redovisas det sorterade resultatet under kategorierna Skillnad i sekretess 
mellan verksamheterna, Delgivning av information om enskilda barn, Fördelar 
med information om det enskilda barnet, Nackdelar med information om det en-
skilda barnet, Respondenternas åsikt om vad som ska delges, Pedagogerna om 
samverkanssituationen, Förslag till förbättringar från förskolan och förskoleklas-
sen och Pedagogerna om tolkning och kunskap av OSL. 

4.1.1 Skillnad i sekretess mellan verksamheterna 

Huruvida riktlinjer och sekretessregler skiljer sig mellan olika kommunala verksam-

heter påtalar stadsjuristen att:  

Det råder ju sekretess inom förskoleverksamheten och det är ju verksamheten som styr sekre-
tessreglerna. Det har också avgörande betydelse vilken myndighet, som i [staden] där vi ju har 
den pedagogiska verksamheten organiserad i tre pedagogiska nämnder; Förskolenämnden, 
grundskolenämnden och vi har utbildnings och arbetsmarknadsnämnden (Stadsjuristen). 

Hon beskriver vidare de olika sekretessreglerna för förskolan och förskoleklassen 

som att:  

Huvudregeln är sekretess i förskolan till skillnad från förskoleklassen då som lyder under 
samma sekretessregler som grundskolan nämligen det omvända då. Alltså svag sekretess/att 
huvudregeln är att uppgifter är offentliga om det inte är så att man kan befara att någon kan lida 
men om uppgifterna röjs (Stadsjuristen). 

Sedan tydliggör stadsjuristen att en fristående förskola inte lyder under offentlighet 

och sekretesslagen på samma sätt som en kommunal förskola men ändå lyder under 

tystnadsplikt. Stadsjuristen beskriver även förskolans starka sekretess som väldigt 

speciell. Hon menar att de överlämnande pedagogerna måste vara nogsamma med 

vad den innebär, för det som kan tyckas vara oväsentlig information omfattas ändå av 

sekretessen, eftersom lagstiftarna gjort ramen för stark sekretess väldigt omfattande 

och inom den ramen är allt sekretess.  

4.1.2 Delgivning av information om enskilda barn 

Majoriteten av respondenterna från förskola och förskoleklass påtalade att informat-
ion kring det enskilda barnet överförs mellan förskolan och förskoleklassen. I inter-
vjuerna framkommer det också att delgivning om det enskilda barnet förekommer: 

Ja, det gör det. Dock inte sånt som är sekretess. Utan det är hur barnet är, och om det är ett 
blygt barn […] eller om det är såna saker som personalen känner är viktigt att vi får vetskap om 
(Gun, förskoleklasspedagog). 
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4.1.3 Fördelar med information om det enskilda barnet 

Pedagogerna i våra tre enkätsvarsgrupper hade likvärdiga svar kring fördelarna med 
delgivning av information om det enskilda barnet. Pedagogernas svar kunde gruppe-
ras in i två kategorier.  

Den ena kategorin berörde arbetssätt och bemötande. Pedagogerna ville få informat-
ion om det enskilda barnet för att kunna anpassa sig därefter. Arbetssättet och bemö-
tandet kunde anpassas genom att exempelvis att skapa fungerande grupper, fortsätta 
ett lärande utifrån barnets tidigare erfarenheter och göra anpassningar i förskoleklas-
sens miljöer. Ett anpassat bemötande skulle även kunna bidra till att göra starten po-
sitiv för den enskilda individen och till att förekomma svårigheter. Den andra katego-
rin som berördes var att stödja det enskilda barnets behov: Här menade pedagogerna 
att rätt resurser, stöd och personaltäthet skulle bidra till ett mottagande på individ-
nivå och att barn i behov av särskilt stöd skulle få hjälp från början. 

Vid intervjutillfällena svarar pedagogerna att det finns fördelar med att få och ge in-
formation om det enskilda barnet:  

I vissa fall är det ju bra för att barnet ska slippa börja om, om man har hittat en strategi på för-
skolan som fungerar för det barnet. Det är inte säkert att det fungerar här men då har man nå-
got att utgå från (Anna, förskoleklasspedagog). 

Om man känner att man har hittat ett arbetssätt på förskolan som fungerar för det här barnet 
och man känner att mottagande pedagogerna, det kanske skulle få vara bra för dem att vi berät-
tade eller att vi berättar att så här har vi jobbat med det här barnet och det har fungerat […] och 
kanske kan utgå från det och sen hitta sitt eget arbetssätt (Majken, förskolepedagog). 

4.1.4 Nackdelar med information om det enskilda barnet 

När de olika grupperna av enkätrespondenter svarade på vilka nackdelar som delgiv-
ningen av information kring det enskilda barnet kunde innebära, skilde sig svaren lite 
mer beroende på om det var förskole- eller förskoleklassrespondenterna som svarade. 
Förskolerespondenternas svar gav många exempel på hur denna information kan ge 
en felaktig bild av barnet. De hänvisade till att okunskap hos antingen givande eller 
mottagande pedagog kunde bidra till denna felaktiga bild eller skapa förutfattade me-
ningar och minimera barnets chans till en nystart. Förskoleklassrespondenterna sva-
rade däremot att de, förutom att denna information kunde skapa förutfattade me-
ningar och fokus på svårigheter snarare än förmågor, inte kunde se några nackdelar 
med denna information.  

Dock valde de flesta förskoleklassrespondenterna att inte besvara frågan kring nack-
delar av delgivningen av information mellan förskola och förskoleklass. Då det ansågs 
viktigt för studien att få denna information gjordes valet att ta med denna fråga un-
der våra intervjuer, eftersom det då gavs tillfälle att följa upp med följdfrågor som bi-
drog till ökad chans till svar från förskoleklassens respondenter. Under intervjuerna 
uppgav respondenterna dessa svar: 

Om det är väldigt tydligt, väldigt klart, vilka besvär ett barn har så är det väl bra, men ibland är 
det ju bara en känsla hos personalen på förskolan, och då kanske vi får förutfattade meningar, 
och då har vi ju redan satt in det här barnet i ett fack som kanske skulle fungera på ett helt annat 
sätt här om vi inte fått den här informationen i förväg (Anna, förskoleklasspedagog,). 
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Det är ju det här att man kan få förutfattade meningar. När vi har de här övergångssamtalen så 
har ju vi inte träffat barnen, innan, utan det görs ju senare […] Så att det är ju nackdelen, att 
man då kan få förutfattad mening, till exempel att ja, det här barnet är jättebråkigt. Så kanske 
det inte alls blir. (Gun, förskoleklasspedagog). 

4.1.5 Respondenternas åsikt om vad som ska delges 

Det som de olika respondentgrupperna svarat att de anser är viktig information att 
överföra mellan verksamheterna är uppdelat i fem olika områden, varav de två första 
var gemensamt för verksamheterna.  

Det första gemensamma området var arbetssättet. Pedagogerna ansåg att förskolans 
pedagoger skulle berätta hur de har arbetat med gruppen, vilka ämnesområden som 
förskolan berört och vilket inflytande barnen haft på verksamheten hitintills. Pedago-
gerna ansåg även att information om särskilt stöd eller arbetssätt var viktigt att över-
föra, liksom hur förskolan arbetat med normer och värden, handlingsplaner, teman 
och liknande ämnesinriktade arbetssätt. 

Det andra gemensamma området var individuella behov, förutsättningar och kun-
skaper. Pedagogerna menade att det var viktigt att överföra information om den en-
skilda individens behov av särskilt stöd, barnets ämneskunskaper eller eventuella dia-
gnoser. 

Utöver dessa gemensamma områden angav förskolornas respondenter områden som 
familjeförhållanden där socialtjänsten kunde vara inkopplad av olika anledningar, 
sjukdomar i familjen och familjeförhållanden som är viktiga för de nya pedagogerna 
att veta, information om rädslor och osäkerheter som vårdnadshavarna ansåg skulle 
föras vidare och slutligen varningar, om det till exempel fanns ett barn som var rym-
ningsbenäget. 

4.1.6 Pedagogerna om samverkanssituationen 

Pedagogerna i de olika verksamheterna har olika åsikt angående hur samverkan mel-
lan förskolan och förskoleklassen fungerar. Från förskolan är största delen av respon-
denterna nöjda, men de flesta respondenterna angav dock att det finns förbättrings-
områden för samverkansarbetet.  

I förskoleklassen är det däremot tveksamt om någon överhuvudtaget är helt nöjd med 
den samverkan som råder. I enkäterna har ingen förskoleklasspedagog svarat med ett 
säkert ja och det är minst lika många svarande som uttrycker ett missnöje över den 
rådande samverkanssituationen. Däremot svarar båda intervjurespondenterna från 
förskoleklassen att de är nöjda och inte har några förslag på förbättringar.  

Vi har ett väldigt bra samarbete med förskolorna inom vårt område. Vi har en plan med punkter 
på möten kring och hur vi ska gå tillväga inför överlämning och så där. Men sedan kommer det 
barn utifrån, från andra förskolor och där fungerar det mindre bra. Där har vi ju inte samma 
möjlighet till kontakten. Förskolorna från vårt område, deras rektor sitter här, så där har vi ju en 
väldigt bra kontakt (Anna, förskoleklasspedagog). 

Anna hade inte heller någon önskan om att förbättringar av samverkan skulle ske i 
nuläget utan svarar:  

Nej, jag tycker att det här har fungerat väldigt bra. Det är andra året vi gör så här, vi utarbetade 
en plan första året som vi har gjort förbättringar kring, så just nu fungerar det väldigt bra (Anna, 
förskoleklasspedagog). 
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Förskolepedagogen Majken ansåg däremot att arbetssätten i de olika verksamheterna 
skilde sig från varandra och önskade lite mer information om förskoleklassens verk-
samhet: 

 Ja, jag tycker att det är en jättebra form […] att man går vid flera tillfällen, går iväg i grupp med 
alla barn och sen överlämnandemötet i grupp. Sen är det väl ibland att man känner att deras ar-
betssätt skiljer sig från vårt arbetssätt, så där kanske vi skulle behöva ha mera information, både 
att dom berättar mer hur dom jobbar och vi berättar mer hur vi jobbar (Majken, förskolepeda-
gog). 

4.1.7 Förslag till förbättringar från förskolan och förskoleklassen 

I våra enkäter gav förskolans respondenter uttryck för önskemål om att de ville att 
förskoleklassens pedagoger skulle ta mer initiativ gällande samverkan som till exem-
pel att förskoleklassens pedagoger skulle bjuda in de överlämnande pedagogerna till 
samtal. De önskade även mer utbildning och handlingsplaner där det blev tydligt hur 
övergångar ska genomföras. Förskolans pedagoger önskade en ökad samsyn och ett 
utökat samarbete, vilket kunde innebära att pedagogerna inom de olika verksamhet-
erna träffades även utan överlämningsbehov. 

I våra enkäter gav även förskoleklassens respondenter önskemål om att få mer in-
formation om enskilda eleverna och de ville öppna upp kanaler mellan skolformerna 
vilket skulle kunna leda till en samsyn och ökad kommunikation. 

4.1.8 Pedagogerna om tolkning och kunskap av OSL 

Enkätrespondenterna från förskolan svarar att lagen om offentlighet och sekretess är 
tolkningsbar vilket de anser försvårar ett informationsflöde mellan verksamheterna. 
De svarar vidare att de lutar sig mot sin förskolechef när de behöver stöd. Flera anger 
att de tolkar OSL som att det är vårdnadshavarna som bestämmer om delgivning av 
information får göras. Flera respondenter svarar att de inte har erfarenhet av just lag-
texten gällande sekretess och offentlighet. Bland förskoleklassrespondenterna anger 
inte någon som besvarar enkäten att de anser att lagen är enkel att tolka, utan de som 
svarar anger att lagen är svårtolkad.  

Respondenterna från förskoleklassen anger att det främst är egen erfarenhet av sam-
verkan och sekretess som utgör säkerhet kring frågan i de fall där man ansåg sig ha 
kunskap om OSL. Respondenterna från förskolan anger också egna erfarenheter, 
men även stöd från chefer, juridiska ombud, löpande diskussioner i och mellan ar-
betslagen och tydliga förhållningssätt som orsak till säkerhet runt frågan.  

Den största osäkerheten som respondenterna anger kring OSL är vad som kan hända 
om man inte får vårdnadshavarnas medgivande i delgivningsprocessen och sekretes-
sen bryts. Respondenterna undrar hur de i dessa fall kan komma runt sekretessen 
och hur starka skälen att gå vidare ska vara. 

Vid intervjun anger förskoleklasspedagogen Anna däremot att hon inte anser lagen 
vara svårtolkad, men att inte heller hon har fått speciellt mycket information om den 
tilldelad sig, precis som enkätrespondenterna från förskoleklassen anger i sina svar. 
Anna har fått höra att det alltid är vårdnadshavarna som avgör om informationen får 
överföras eller ej och det är det som hon lutar sig mot. 

Nej, det enda jag har hört är att förskolans personal kan försöka få föräldrarna att gå med på att 
överföra informationen […] Jag har inte fått speciellt mycket information överhuvudtaget. Det 
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är väl mest sådant man pratar om. Så någon specifik information har jag inte fått. Man snappar 
upp lite här och där i korridorerna (Anna, förskoleklasspedagog). 

De frågor som framkom genom enkäterna togs med till en stadsjurist aktiv vid barn- och 
ungdomsförvaltningen. Stadsjuristen menade att när det handlar om att kringgå sekretes-
sen så är detta alltid en risk och beskriver vad som kan hända enligt följande:  

Det som kan hända är att det blir ett brott emot tystnadsplikten och brottsbalken. Det är ju det 
straffrättsliga ansvaret som man har då om man bryter mot det här, det faller ju under 20 kap i 
brottsbalken. Det är det ena. Sedan kan jag tro att det utöver det förstås kan ha rent arbetsrätts-
disciplinära åtgärder eller följder av det här (Stadsjuristen). 

När stadsjuristen får frågan om hur förskolans pedagoger i dessa fall kan komma runt 
sekretessen och hur starka skälen att gå vidare ska vara svarade stadsjuristen att det 
vore önskvärt om det fanns något enkelt svar på den frågan, men att detta tyvärr inte 
är fallet. Istället menar stadsjuristen att det handlar om en intresseavvägning och en 
erfarenhetsmässig grund hos pedagogerna.  

[…] en fingertoppskänsla och en stark bedömning helt enkelt, vad väger nu tyngst. Är det vikti-
gare att jag lämnar den här informationen vidare för att barnet ska få det särskilda stöd som det 
har rätt till, väger det skälet tyngre än att jag sitter och upprätthåller den formella sekretessen? 
[…] Det krävs eftertanke, generalklausulen är ju någonting som ska tas till i sista hand (Stadsju-
risten). 

Stadsjuristen beskriver att dennes övertygelse ligger i att samtycke från vårdnadsha-
varna är den bästa utgångspunkten i alla lägen, då arbetet med barnet ju faktiskt inte 
tar slut i och med övergången till förskoleklassen. Istället säger stadsjuristen att det 
är viktigt att förskoleklassens pedagoger får förutsättningar till att fortsätta diskuss-
ionen med vårdnadshavarna, så att det går att bygga vidare på det som pedagogerna 
på förskolan under lång tid har byggt upp. Pedagogerna i verksamheterna ska alltså 
inte tro att generalklausulen är något som man tar till utan eftertanke, samtycke är 
prio ett.  

Det här [generalklausulen] är ju en sista utväg om man känner att det här går inte, jag måste. 
[…] På något sätt så tror jag nog ändå att det ligger i förskolans ambition och natur att, som sagt, 
sträva efter samtycke. Så de gånger som man misslyckas med samtycke, det inte går och man 
provar igen, och det går inte, och det går inte tredje gången heller och man trots det, med det i 
bagaget, ändå väljer att kommunicera med förskoleklassen, som det är i det här fallet, då tror jag 
att man har väldigt mycket på fötterna. Jag tror inte att det bara sker. Man har det i ryggen, att 
det här gör jag MOT någons vilja (Stadsjuristen). 

På frågan om pedagogerna själva kan avgöra ifall skälet för sekretessbrytande är till-
räckligt starkt eller vem som fattar detta beslut och vart man finner dessa grunder 
svarade stadsjuristen att det inte finns några specifika grunder för detta, utan att det 
är väldigt olika hur förskolorna går tillväga i detta avgörande: 

Det finns ju inga specifika grunder, och jag tror att förskolor gör väldigt olika. Jag tror att vissa 
pedagoger är väldigt säkra och jobbar enligt den modellen att de litar till sin känsla medan 
andra känner att det här vill jag stämma av med en kollega eller det här vill jag stämma av med 
min chef (Stadsjuristen). 

Stadsjuristen anger dock under intervjun att det inte finns något som säger att det är 
förskolechefen som måste fatta beslutet för att det ska vara juridiskt korrekt utan be-
skriver att det är uttryckt som att det är verksamheten, från myndighet till myndighet 
och att det beslutsfattandet inte ligger ålagd någon särskild person. Stadsjuristen 
anger vidare att det inte heller finns något formellt krav på att tillämpandet av gene-
ralklausulen måste upprättas enligt ett särskilt formulär eller liknande. När intervjun 
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går över till att diskutera hur samverkan mellan förskola och förskoleklass kan se ut 
med till exempel besök i varandras verksamheter baserat på skolverket (2014) så får 
stadsjuristen beskriva hur denne tolkar den situation som uppkommer när förskole-
klassens pedagoger bjuds in till förskolan under ordinarie verksamhet.  

I sin iver att vilja väl så är det ändå en annan verksamhet som förskolan bjuder in. Vi ska inte 
glömma det. Det finns möjlighet att använda generalklausulen, men här funderar man kanske 
inte ens över samtycke. […] Ibland tänker man inte på alla scenarion som kan bli följden av en 
handling. I det här fallet kan detta öppna forum kännas litegrann som att ta ett steg igenom reg-
lerna (Stadsjuristen). 

Stadsjuristen menar att det ur sekretess synpunkt är bättre att förskolan besöker för-
skoleklassen. Stadsjuristen menar att ”då kommer barnen till den verksamhet dit de 
ju ska. När förskoleklassens pedagoger besöker förskolan besöker de en miljö som 
barnen ska lämna.”  

4.2 Sammanfattning av resultat 

Studiens resultat visar på att förskolerespondenterna upplever att delgivningsa-
spekten i lagen om offentlighet och sekretess är en tolkningsfråga. En vanlig tolkning 
är att det är vårdnadshavarna som bestämmer om delgivning av information får gö-
ras men trots denna tolkning visar studien att information om det enskilda barnet 
ändå överförs utan vårdnadshavarnas medgivande. Respondenternas svar tyder även 
på att ett visst informationsflöde kan vara nödvändig för barnets bästa, vilket är i en-
lighet med studiens utgångspunkt. Detta informationsflöde försvåras dock av att pe-
dagogerna själva avgör vad som är överförbar information. Många åsikter om vad 
som är relevant att överföra delas mellan verksamhetspedagogerna och även om att 
fördelarna med informationsöverföring mellan verksamheterna övervägde nackde-
larna som denna överföring kunde föra med sig. 

Flertalet förskolerespondenter svarar att de inte har erfarenhet av denna lagtext vil-
ket tyder på en okunskap kring hur omfattande sekretessen i förskolan är. Stadsjuris-
ten som deltagit i studien menar att det finns en risk att sekretessen bryts när peda-
goger i förskolan själva bestämmer vilken information som är delgivningsbar utan att 
inse att även till synes oväsentlig information är sekretessbelagd, vilket vidare leder 
till att förskolepedagogerna riskerar att begå ett brott emot tystnadsplikten och för-
skolans starka sekretess. Säkerhet i sekretessfrågan gavs till förskolepedagogerna i 
form av förskolechefens stöd, egna erfarenheter, stöd från juridiska ombud, löpande 
diskussioner och tydliga förhållningssätt.  

Den vanligaste frågan om delgivning av information vid övergångar från förskola till 
förskoleklass rörde sig om vad som kan hända den pedagog som bryter sekretessen 
utan vårdnadshavarnas medgivande och hur starka skälen ska vara för att bryta sek-
retessen. De rättsliga följderna kan bli såpass omfattande som böter eller fängelse i 
upp till ett års tid därtill finns enligt stadsjuristen skäl att tro att det även kan bli ar-
betsrättsliga följder.  Hur starka skälen ska vara handlar om ett etiskt val som peda-
gogerna måste göra kring vad som väger tyngst; sekretess eller att få föra vidare viktig 
kunskap om barnet. Detta avvägande blir således väldigt individuellt eftersom det be-
ror på vilket barn och vilken situation det handlar om. 
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5 Analys 

Resultatet har analyserats utifrån studiens teoretiska perspektiv och är uppdelad i 
fyra underkategorier där studiens frågeställningar besvaras. 

5.1 Pedagogernas upplevelse av att tolka delgivningsaspekten i 
OSL 

Studiens resultat pekar på att det råder okunskap kring vad förskolans sekretess 
verkligen innebär. Delgivningsaspekten i lagen om offentlighet och sekretess anses 
vara tolkningsbar, i betydelsen går att tolka på olika sätt och inte att den är tolknings-
bar i bemärkelsen lätt att läsa. Ibland är det cheferna som tolkar lagen åt sina medar-
betare och ibland tolkar pedagogerna lagen själva.  I många fall är då tolkningen att 
det är vårdnadshavarna som bestämmer om delgivning av information får göras. 
Denna tolkning är relativt korrekt, OSL reglerar sekretessen så att om det råder 
minsta tveksamhet om individen kommer lida men av av delgivning så ska vårdnads-
havarna tillfrågas om medgivande till delgivningen (SFS,2009:400). Bengtsson och 
Svensson (2011) menar liksom Rimsten (2006) att detta begränsar möjligheten för 
förskolan att kunna lämna ut uppgifter utan detta samtycke, men det är inte omöjligt, 
då de sekretessbrytande bestämmelserna som finns beskrivna i OSL möjliggör delgiv-
ning om pedagogen anser skälet vara tillräckligt starkt (SFS,2009:400). Rous m.fl. 
(1994) och Janus m.fl. (2007) påvisade att vårdnadshavarna å ena sidan kan skapa 
möjlighet för delgivning av information mellan verksamheterna, men de anger å 
andra sidan även att vårdnadshavarna kan utgöra en begränsning när de av olika skäl 
hindrar delgivningsprocessen. Utifrån den upplevda tolkningsbarheten i OSL kopplat 
till Malaguzzis teorier om att det inte finns några absoluta sanningar (Dahlberg & 
Åsén, 2005) anser vi att de sekretessbrytande bestämmelserna kräver erfarenhet och 
kunskap hos pedagogerna i förskola och även i skolan, både när det gäller OSL som 
lagtext och när det gäller att se och förstå barns behov av stöd för bästa möjliga ut-
veckling.  

Flertalet respondenter från både enkäter och intervjuer svarar att de inte har erfaren-
het av OSL och förskoleklassens respondenter anser att det råder avsaknad av utbild-
ning och stöd uppifrån gällande denna lagtext. Dessa respondenter anger istället att 
det främst är deras egen erfarenhet av samverkan och sekretess som utgör säkerhet 
kring frågan. Dessutom tar pedagogerna till sig av kollegors tolkningar av OSL vid 
möten i den dagliga verksamheten. Att respondenterna tar till sig kunskap från de re-
sonemang som förs kollegor emellan kan kopplas till Vygotskijs tankar om lärande i 
sociala sammanhang, som Strandberg (2009) valt att beskriva dem. Här tydliggörs 
ett exempel på att människan egentligen inte behöver erfara sin lärdom på egen 
hand, utan har förmåga att rekonstruera andras kunskap och praktisera denna i, vad 
utövaren anser, en liknande situation som den som kollegan beskrev. 

Studiens resultat tyder även på att löpande diskussioner om arbetssätt, barngrupp 
och enskilda barn förekommer både i och mellan arbetslagen, men även är något som 
önskas ska förekomma oftare. Trots att respondenterna flera gånger nämner vård-
nadshavarna som beslutsfattare kring delgivning av information mellan förskola och 
förskoleklass tyder ändå samtalen med de intervjuade förskoleklasspedagogerna på 
att information om den enskilda individen faktiskt ändå överförs utan medgivande i 
alla sammanhang.  Det här kan kopplas till det som Lumholdt (2015) tar upp om att 
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personal som arbetar inom samma chefsområde och kanske även inom samma bygg-
nad verkar tro att de kan prata fritt med varandra, trots att den ena parten är anställd 
inom skolan och den andra parten inom förskolan. Den oklarhet som Olsson (2011) 
och Rimsten (2006) belyser angående om förskola och skola tillhör olika verksam-
hetsgrenar trots att båda tillhör utbildningsdepartementet kan vara bidragande orsak 
till detta. Men eftersom förskolan och skolan lyder under olika grader av sekretess 
bör de ses som två olika verksamheter (SOU:2003:99) och sekretess ska råda mellan 
dessa (Lumholdt, 2015). Detta styrker svaret som stadsjuristen gav på hur omfat-
tande förskolans sekretess är, nämligen att de överlämnande pedagogerna måste vara 
nogsamma med vilken information de lämnar över till förskoleklassen, eftersom även 
tillsynes oväsentlig information omfattas av sekretess i övergången mellan förskola 
och skola. Detta styrker vidare vår teoretiska utgångspunkt om att viss information 
kan vara nödvändig att delge mellan verksamheterna men att etiska och lagliga 
aspekter försvårar för pedagogerna när det kommer till att avgöra vad som är över-
förbart.  

5.2 Pedagogerna om överförbar information och dess relevans 

Studiens resultat visar att pedagogerna resonerar utefter det faktum att bytet av miljö 
kan bidra till en rekonstruktion av tidigare identiteter, precis som Ackesjö (2014) tar 
upp i sin studie. Det knyter an till det Dahlberg och Åsén (2005) beskriver om att 
några absoluta sanningar inte finns när det kommer till hur barn kan komma att för-
hålla sig i olika lärmiljöer. I vår teoretiska utgångspunkt uttrycker vi att ett visst in-
formationsflöde kan vara nödvändig för barnets bästa, vilket även respondenterna 
verkar anse med hänvisning till deras svar. I vårt resultat speglar svaren att detta in-
formationsflöde försvåras av att pedagogerna, som utifrån egna erfarenheter samt 
etiska och lagliga aspekter själva avgör vad som är överförbar information då de inte 
funnit några tydliga dokument och handlingsplaner gällande informationsöverföring 
vid övergångar. Resultatet visar alltså på ett etiskt dilemma som pedagogerna resone-
rar runt på de konsekvensetiska och pliktetiska nivåer som Olivestam m.fl. (2000)   
beskriver. När pedagogerna inte finner några tydliga handlingsplaner måste pedago-
gen ta ställning till vilket tillvägagångssätt som ska användas och då måste denne 
ställa sig frågan om vad ett visst ställningstagande kan få för konsekvenser (Gren, 
2001) Pedagogerna tar också upp att skolan inte ska förringa förskolepedagogernas 
kompetens och kunskap om barnen, utan att skolan bör ta tillvara på denna kunskap 
och utgå från denna, vilket kan kopplas till Vygotskijs teori om att lärande främjas i 
samspel med andra människor (Strandberg, 2009).  

Det visade sig att förskoleklassens pedagoger och förskolans pedagoger delade många 
åsikter kring vad som var relevant information att överföra mellan verksamheterna. 
Det som kom upp som relevant information att överföra var främst arbetssätt, bar-
nens individuella behov, förutsättningar och kunskaper, familjeförhållanden, vård-
nadshavarnas önskemål och varningar. 

5.2.1 Arbetssätt  

Fördelar med att överföra information uppgavs vara att kunna anpassa sitt arbetssätt 
och bemötande, genom att få möjlighet till att konstruera fungerande barngrupper, 
förekomma svårigheter, anpassa miljön för den kommande barngruppen och dess in-
divider och kunna skapa ett fortsatt lärande utifrån barnets tidigare erfarenheter. Allt 
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för att göra skolstarten positiv för barnet. Samtliga respondenter som besvarade frå-
gan kring fördelarna med information om det enskilda barnet angav att dessa var att 
rätt resurser, stöd och personaltäthet då kunde finnas med redan från skolstarten, 
vilket kan kopplas till Skouteris m.fl. (2012) som anser att samverkan mellan verk-
samheterna inte bara underlättar övergången till förskoleklassen för barnen, utan en 
positiv upplevelse vid övergången avspeglas även i barnets fortsatta anpassning i sko-
lans verksamhet.  

5.2.2 Barnens individuella behov, kunskaper och förutsättningar 

I både förskolans och skolans läroplan benämns hur viktigt det är att barn i behov av 
särskilt stöd ska ges det stöd som behövs utifrån individuella behov vid övergången 
mellan verksamheter (Utbildningsdepartementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 
2011). Att det finns en samsyn kan bero på att pedagogerna har förståelse för vad 
mikrosystemen har för betydelse för varje barns utveckling och välbefinnande och att 
hem, förskola och skola behöver samarbeta för att skapa förutsättningar för trygga 
övergångar mellan verksamheterna (Björklid m.fl., 2011). I studiens teoretiska ut-
gångspunkt lyfts att problem som finns på förskolan inte självklart behöver följa med 
till förskoleklassen (Dahlberg & Åsén, 2005) men att informationsöverföringen i vissa 
fall kan hjälpa barnet till en smidig övergång där ett tidigare arbete som stärkt barnet 
inte går förlorat, vilket kan kopplas till att kunskap kan överföras genom kommuni-
kation och interaktion med andra (Strandberg, 2009). I detta fall sker denna överfö-
ring av kunskap mellan verksamheternas pedagoger, då förskolans pedagoger delger 
pedagogerna i förskoleklassen information. Detta blir särskilt viktigt eftersom att för-
skolans läroplan belyser att förskolan ska beakta varje barns behov av stöd och stimu-
lans, med ett särskilt fokus på de barn som är i behov av särskilt stöd, oavsett om be-
hovet är extra stöd med sociala färdigheter, emotionella eller språkliga svårigheter 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Genom resultatet framkom att den största nackdelen med överföring av information 
om det enskilda barnet var att detta av flera skäl kan skapa en felaktig bild av barnet. 
Som Ackesjö (2013) påpekar skapar barnen nya identiteter i övergången mellan för-
skola och skola. Och därför behöver inte problem som funnits på förskolan följa med 
till förskoleklassen (Skolverket, 2005). Resultatet i studien pekar på att pedagogerna 
anser att okunskap hos överlämnande eller mottagande pedagog är en av orsakerna 
som kan skapa en felaktig bild av barnet. Förskolans pedagoger är osäkra på om de 
kan överlämna information om den enskilde individen, eftersom de inte vet vad in-
formationen kommer att leda till. Okunskap och skillnader i akademisk utbildning är 
något som även Arndt m.fl. (2013) anser kan utgöra skillnader i tolkningar och fokus 
mellan verksamheterna. 

5.2.3 Familjeförhållanden, varningar och vårdnadshavarnas önskemål  

Förskolans respondenter angav även familjeförhållanden, vad vårdnadshavarna an-
ser är viktig information att föra vidare och varningar, det vill säga information kring 
ett barn som är av vikt för barnets säkerhet och hälsa, som viktig information att 
delge förskoleklassen. Sett ur vår teoretiska utgångspunkt kan det som blir avgörande 
för att förskolan vill föra över information om familjeförhållanden och varningar vara 
att säkerställa att barnets hälsa ska fortsätta att främjas vid övergången till förskole-
klassen, återigen med en hänvisning till det särskilda fokus som ska läggas på barn i 
behov av särskilt stöd (Utbildningsdepartementet, 2010). 



   26 

5.3 Pedagogernas osäkerhet och problematisering kring sek-
retess vid övergångar  

Studiens resultat visar att den största osäkerheten kring OSL rör sig kring vad som 
kan hända om pedagogen inte får vårdnadshavarnas medgivande i delgivningspro-
cessen och sekretessen ändå bryts. Respondenterna undrade även hur starka skälen 
ska vara för sekretessbrytande. Eftersom studiens teoretiska utgångspunkt är socio-
kulturell kan ett visst informationsflöde mellan verksamheterna vara nödvändigt för 
barnens bästa vid övergångar, vilket styrks av respondenterna från både förskola och 
förskoleklass. Det som är svårt vid övergångar är att avgöra vilken information som 
gagnar barnet, även om pedagogen har vårdnadshavarnas tillåtelse att överföra den, 
vilket stöds av det som Tännsjö (2000) beskriver kring utilitarismen. Det blir ur såväl 
etiska som lagliga aspekter svårt för pedagogerna i verksamheterna att avgöra vad 
som är överförbart och även av vikt att överföra.  

5.4 Stadsjuristens svar på pedagogernas problematiseringar 
och frågor 

Stadsjuristen menar att pedagogerna i förskolans verksamhet i sin tolkning av vad 
som är sekretessbelagt riskerar att begå ett brott mot tystnadsplikten och förskolans 
starka sekretess. Hon menar att det faller under det 20 kapitlet i brottsbalken, vilket 
innebär att påföljden för brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse i 
högst ett år (SFS, 1962:700). Gällande hur förskolorna i dessa fall kan komma runt 
sekretessen och hur starka skälen för sekretessbrytande ska vara menar stadsjuristen 
att vad pedagogerna måste göra är en intresseavvägning. Denna intresseavvägning 
bör göras samtidigt som pedagogerna använder sig av sin erfarenhetsmässiga grund, 
när de tar ett beslut kring att använda sig av generalklausulen (SFS 2009:400). De 
måste göra ett etiskt val kring vad som väger tyngst, vilket är svårt, om inte omöjligt, 
att utföra på ett korrekt sätt i förhållande till Malaguzzis teorier om att individen 
skapas i sammanhanget (Dahlberg & Åsén, 2005). Pedagogen måste även kunna för-
hålla sig till det faktum att bara för att denne har fått vårdnadshavarnas medgivande 
till en delgivning av information, innebär inte detta att all information behöver över-
lämnas. Pedagogen måste fråga sig om denna information gagnar barnet eller inte i 
det långa loppet. Bara för att något är ”rätt” att utföra kanske detta ändå inte alltid 
bör eller måste utföras (Tännsjö, 2000). Detta kan kopplas till det som stadsjuristen 
framhåller om att pedagogen måste fråga sig om det är viktigare att informationen 
lämnas vidare för att säkerställa att det särskilda stöd som barnet behöver kommer 
att finnas där tidigt än att upprätthålla den formella sekretessen. Detta avvägande 
blir väldigt individuellt eftersom det beror på vilket barn och vilken situation det 
handlar om.  

Stadsjuristen menar även att det inte finns några specifika grunder gällande vem som 
har rätt att fatta beslutet om delgivning av information efter detta avvägande. Det 
finns enligt stadsjuristen varken något som säger att det är förskolechefen som måste 
fatta beslutet kring delgivning utan vårdnadshavarnas samtycke, eller några formella 
krav på att tillämpandet av generalklausulen måste upprättas enligt ett särskilt for-
mulär eller liknande för att det ska vara juridiskt korrekt. 

Stadsjuristen förespråkar, ur sekretessynpunkt, att förskolan ska besöka förskoleklas-
sens verksamhet när det kommer till samverkan mellan verksamheterna. Detta skulle 
enligt oss även skapa möjlighet för förskolans pedagoger att ta till sig den nya miljön 
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som barnen ska möta i förskoleklassen, vilket skulle kunna skapa insikt hos en kom-
petent pedagog om vilken information som skulle vara viktig att delge förskoleklas-
sens pedagoger för att det enskilda barnet ska få en så bra övergång som möjligt. 
Stadsjuristen menar också att det öppna forum som uppstår när förskolans verksam-
het blottas för förskoleklassens pedagoger riskerar att avslöja information som an-
nars är sekretessbelagd, men denna risk försvinner också när förskolan istället besö-
ker förskoleklassen.  
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Det 
ges även förslag på vidare forskning i ämnet. 

6.1 Metoddiskussion  

Denna studie har bearbetats kvalitativt då det var av vikt att lyfta pedagogernas tolk-
ningar, kunskaper och problematiseringar som berör sekretess vid övergångar mellan 
förskola och förskoleklass. Datainsamlingsmetoder som använts i studien är inter-
vjuer och enkäter som till största del är uppbyggda på öppna frågor för att vidga möj-
ligheten att få ta del av respondenternas egna erfarenheter. Slutna frågor skulle inte 
ha gett oss samma möjlighet att se nyanseringar i pedagogernas tolkningar.  

Valet att använda webbenkäter gjordes utifrån flera aspekter. Dels når enkäten fler 
respondenter under kort tid (Bryman, 2011), dels sorterade webbenkätsverktyget en 
stor del av resultatet från enkäterna vilket var tidsbesparande i empiriarbetet. Grun-
den till intervju- och enkätfrågorna är utformade utifrån studiens syfte och frågeställ-
ningar. Ett problem som hade kunnat uppstå med webbenkäterna var att dessa in-
kom till webbverktyget som konfidentiella, vilket kunnat leda till svårigheter om nå-
gon av respondenterna efter inskickad enkät velat avstå studien, eftersom att enkä-
terna blev konfidentiella även för oss. Enkätens resultat inkom och sorterades innan 
intervjufrågorna utformades, genom detta kunde luckor i enkätstudien fyllas genom 
att öppna upp fler frågor i intervjuerna. Under studiens intervjuer gjordes ljudupp-
tagningar vilket gav bättre förutsättningar för en tvåvägskommunikation mellan in-
tervjuare och respondent (Trost, 2005). Intervjuerna transkriberades sedan och 
dessa transkriberingar i pappersform har varit värdefulla att gå tillbaka till och läsa 
under arbetets gång. Trots att det tog tid att transkribera intervjuerna hade det varit 
ännu mer tidskrävande att gå tillbaka till ljudupptagningen och lyssna varje gång vi 
sökte specifik information från intervjuerna.  

Urvalet breddades med tiden eftersom det fanns luckor i det resultat som först kom 
in via webbenkäterna. Hade urvalet inte breddats med intervjuer hade detta kunnat 
leda till att studiens forskningsfrågor inte hade besvarats. Valet av att göra fler inter-
vjuer med förskoleklassens pedagoger än förskolans pedagoger gav studien en dju-
pare förståelse av förskoleklassens perspektiv på samverkan och informationsöverfö-
ring. Bryman (2011) anger att en av nackdelarna med enkäter är att det inte finns 
möjlighet att ställa följdfrågor men i denna studie gav istället intervjutillfällena möj-
lighet till att ställa dessa följdfrågor. Genom att använda semistruktur under intervju-
tillfällena gavs respondenterna större frihet till utformning av sina svar, även om in-
tervjun riktades mot studiens syfte.  

Sökningen efter relevant litteratur förenklades av de databaser som högskolans 
bibliotek tillhandahöll. Men eftersom de sökningar som gjordes ledde till ett stor an-
tal träffar krävde detta en viss förkunskap av oss i förhållande till vad som kan räknas 
som en vetenskaplig artikel, angående vilka sökord som var relevanta och dessutom 
kunskap för att kunna ange dessa sökord på flera språk, vilket hade försvårats utan 
högskolans handledningstillfällen i artikelsök.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka pedagogers tolkningar, kunskaper och 
problematiseringar runt sekretess och delgivning vid övergångar mellan förskola och 
förskoleklass. Pedagogerna anser att delgivningsaspekten i OSL är tolkningsbar. För-
skolans pedagoger ser sekretessen som ett skydd i de fall där pedagogerna känner att 
det inte finns ett värde för barnet av att informationen lämnas ut, men att sekretessen 
begränsar pedagogerna i de fall där ett informationsöverlåtande skulle gagna den en-
skilda individen. Vi anser att de rutiner som idag finns vid sekretess mellan förskola 
och skola är ett bra skydd för den enskilde individen, under försättning att det är en 
pedagog med både kunskaper om lagen och om barns utveckling och behov som skö-
ter övergången. Således anser vi att det som behöver ändras kring rutinerna vid över-
skolning inte är sekretesslagen, utan pedagogernas kompetens. 

Studien visar att en vanlig tolkning av förskolans starka sekretess när det gäller in-
formationsöverföring är att det är vårdnadshavarna som är beslutsfattande och ska 
godkänna överföringen. Men trots att detta verkar vara den vanligaste tolkningen 
inom både förskola och förskoleklass visar studien att information om det enskilda 
barnet ändå överförs utan vårdnadshavarnas medgivande, förmodligen på grund av 
att pedagogerna inte har kunskap om hur omfattande förskolans starka sekretess 
verkligen är. Att flertalet respondenter dessutom anger att de inte har erfarenhet av 
lagtexter rörande sekretessen stärker påståendet runt okunskapen om OSL hos peda-
gogerna. Vi anser att det som skulle kunna leda till förbättring för barnen och ökad 
säkerhet för pedagogerna är om det fanns tydliga dokument som utformats av peda-
gogisk personal i samråd med en jurist. Ett sådant dokument skulle kunna utgöra en 
grund för pedagoger att luta sig mot men det skulle inte fungera som ett fullgott stöd, 
eftersom olika miljöer å ena sidan skapar olika förutsättningar och å andra sidan 
skapar olika dilemman. Att olika miljöer faktiskt skapar olika dilemman stöds av stu-
diens resultat som visar att inte åsikterna skiljer sig åt mellan verksamhetsgrenarna, 
utan att det är olika erfarenheter hos pedagogerna som utgör de största åsiktsskillna-
derna. Då kan även personlig juridisk rådgivning behövas för att diskutera situations-
bundna dilemman. Den här möjligheten finns idag men många pedagoger är inte 
medvetna om denna möjlighet, vilket kan bero på bristfällig information och otydliga 
dokument.  

I analysen av studiens resultat lyfte vi det faktum att pedagogerna tar lärdom av 
varandra i förhållande till vad sekretessen innebär. Detta kan bidra till felaktig kun-
skap, eftersom pedagogerna verkar ta stöd i andrahands- och tredjehandskällor, som 
chefer och kollegor, istället för att själva söka rätt kunskap genom lagtexter och styr-
dokument. Då riskerar pedagogerna att begå brott mot tystnadsplikten och försko-
lans starka sekretess, som kan leda till att pedagogen kan ställas inför rätta. Anses 
detta brott mot sekretess tystnadsplikt som grovt riskerar pedagogen antingen böter 
eller upp till ett års fängelse (SFS 1962:700). Men pedagogen kan även ställas inför 
arbetsrättsliga åtgärder, vilket går från varningar om att inte upprepa överträdelsen 
till att bli uppsagd (Lärarförbundet, 2014). Vygotskijs teorier angående att männi-
skan lär av andra (Strandberg, 2009) är alltså enligt oss inte ett brukbart lärande i 
alla sammanhang. Istället menar vi att man här behöver ta hänsyn till att pedagoger i 
förskolan har en pedagogisk utbildning och därför bör man ta tillvara på deras peda-
gogiska kunskaper. Förskolans pedagoger har oftast inte någon juridisk utbildning, 
vilket medför att när det handlar om lagar och förordningar är det säkrare att vända 
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sig till förstahandskällor, för att inte riskera att hamna i en situation där sekretessen 
har brutits på grund av felaktig information.  

Den vanligaste frågan hos pedagogerna gällande OSL berörde pedagogernas osäker-
het till att bryta sekretessen vilket vi tror har en grund i att de vet vad tystnadsplikten 
innebär, men inte vet att de kan använda sig av generalklausulen när de tagit ett 
etiskt och kunskapsbaserat övervägande till att motsätta sig ett avslag från vårdnads-
havarna. Precis som stadsjuristen påtalade har förskolan ett samverkansuppdrag, 
inte bara med förskoleklassen, utan även med barnens vårdnadshavare. Vi anser att 
detta borde medföra att förskolans pedagoger vill få vårdnadshavarna med sig i en in-
formationsdelgivning för barnets bästa, men i de fall där denna samstämmighet inte 
går att uppnå behöver pedagogerna fatta etiska beslut huruvida de ska gå vidare eller 
inte. Ingen av respondenterna från de pedagogiska verksamheterna har påtalat att de 
någonsin använt sig av generalklausulen. Resultatet i studien tyder snarare på att de 
inte har vetskap om att denna möjlighet till informationsöverföring finns när den 
överlämnande pedagogen anser att behovet av delgivning av information är starkare 
än förskolans skyldighet att hålla sekretessen (Erdis, 2011). Att det råder osäkerhet i 
sekretessfrågan och okunskap om att det går att använda sig av generalklausulen kan 
enligt oss bero på den motsägande information om dessa begrepp som går att finna i 
olika dokument och litterära verk. Som ett exempel på detta menar Lumholdt (2015) 
att beslutet om huruvida uppgifterna är såpass viktiga att generalklausulen bör an-
vändas ska göras av rektor eller förskolechef medan stadsjuristen påtalar att det var-
ken finns något som säger att det är förskolechefen som måste fatta beslutet kring 
delgivning utan vårdnadshavarnas samtycke, eller att det finns några formella krav 
på att tillämpandet av generalklausulen måste upprättas enligt ett särskilt formulär 
eller liknande för att det ska vara juridiskt korrekt. Vi vill belysa att litteratur vi funnit 
gällande sekretess i förhållande till förskola och skola inte beskriver hur generalklau-
sulen kan användas, utan det var något som stadsjuristen förklarade för oss. Därför 
anser vi att det skulle underlätta om cheferna erbjöd kontinuerliga utbildningstill-
fällen för hela eller delar av arbetslagen. Under dessa utbildningstillfällen anser vi att 
en jurist bör vara närvarande för att kunna ge pedagogerna exempel på olika situat-
ioner som kan uppstå och exempel på hur och när generalklausulen kan användas. 

6.3 Slutsatser  

Slutsatsen i vår studie är att pedagogerna upplever det är svårt att tolka delgivningsa-
spekten och anger att den är lätt att tolka på olika sätt. Åsikterna kring vad som är re-
levant information att överföra skiljer sig obetydligt mellan respondenterna. Respon-
denterna är mest bekymrade över vad som kan hända om de bryter mot sekretessen 
utan vårdnadshavarnas medgivande, men slutsatsen i studien är att förskolans peda-
goger verkar låta etiska aspekter ligga till grund för vilken information som är delgiv-
ningsbar till förskoleklassen. Detta kan dock sällan göras utan vårdnadshavarnas 
samtycke. Vi vill påtala att denna delgivning, i dagens läge, endast gäller för kommu-
nala förskolor. 

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att studiens ämne är relevant för förskolläraryrket, då förskollärarna åläggs 
uppgiften att ha en samverkan med pedagogerna i förskoleklassen (Utbildningsde-
partementet, 2010).  Vi har både upplevt själva samt fått som resultat i studien att det 
är mycket svårt och invecklat för förskolans pedagoger att avgöra vad som är rätt att 
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överföra, ur både etiska och lagliga aspekter. De etiska val som tas kan ge såväl posi-
tiva som negativa följder både direkt vid övergången, men även senare i barnens liv.  

6.5 Fortsatt forskning 

Under studiens gång har det framkommit ett behov av att fortsätta forska kring gene-
ralklausulen och vad den operativt verksamma personalen säger om den. Det finns 
ingen klar gräns kring när det är etiskt rätt att tillämpa generalklausulen utan det 
handlar om kunskap inom det pedagogiska yrket, erfarenhet och om att ha en finger-
toppskänsla över när det är etiskt korrekt att gå emot vårdnadshavarnas rätt att be-
stämma över sekretessen. I en fortsatt forskning vore det av intresse att ta reda på i 
vilka situationer som pedagogerna tillämpar generalklausulen och vad de har haft för 
argument för att tillämpa den. 
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Bilaga 1 - Missivbrev för enkätstudie 

Missivbrev  
Västerås 10 november 2015  

Information om studie 

Vi är två studenter från förskolärarutbildningen på Mälardalens Högskola som just nu 

skriver vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är Sekretess i förhållande till 

övergångar mellan förskola-förskoleklass. Syftet med detta arbete är att undersöka om 

lagen om Sekretess och Offentliga handlingar är tydlig i sitt utformande gällande över-

gångar. Vi vill även ta reda på om pedagogerna i förskolan och förskoleklassen har ett 

likvärdigt tänkande kring vilken information som behöver utbytas eller om det råder 

meningsskiljaktigheter gällande detta.   

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 

för avsikt att ta hjälp av verksamma pedagoger genom en enkät.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Vi skulle vilja ställa frågor till dig med kunskap, utbildning och erfarenheter som är 

värdefulla för oss och detta arbete, i detta fall genom en enkät.  

Enkäten, som du finner via bifogad internetlänk, består av 10 frågor och bör ta max 30 

min att genomföra. Under skapandet av arbetet kommer vi att ta hänsyn till Veten-

skapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta dit deltagande utan närmare 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i denna studie 

som kommer presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola, som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. Om du har några frågor eller funderingar är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare för mer information.  

Vi hoppas att du vill delta i detta arbete, och att vi således kommer att få ta del av din 

ifyllda enkät inom kort. 

Vänliga hälsningar                                                           

 

Marie Hjalmarsson   Josefine Nordberg Karlsson  

070-7983024    070-4919337   

mhn12011@student.mdh.se jng11001@student.mhd.se   

Handledare 

Katrin Wennerström 

021-107024 katrin.wennerstrom@mdh.se  

mailto:mhn12011@student.mdh.se
mailto:jng11001@student.mhd.se
mailto:katrin.wennerstrom@mdh.se
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Bilaga 2 - Missivbrev för intervju med stadsjurist 

Missivbrev  
Västerås 10 november 2015  
Information om studie 
Vi är två studenter från förskolärarutbildningen på Mälardalens Högskola som just nu 

skriver vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är Sekretess i förhållande till 

övergångar mellan förskola-förskoleklass. Syftet med detta arbete är att undersöka om 

lagen om Sekretess och Offentliga handlingar är tydlig i sitt utformande gällande över-

gångar. Vi vill även ta reda på om pedagogerna i förskolan och förskoleklassen har ett 

likvärdigt tänkande kring vilken information som behöver utbytas eller om det råder 

meningsskiljaktigheter gällande detta.   

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, vi har sänt ut 

enkäter till pedagoger men har också för avsikt att ta hjälp av en praktiserande jurist 

med kunskaper om ämnet för att få svar som litteraturen inte har kunnat ge oss. 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
Vi skulle därför vilja ställa frågor till dig i en intervju, då vi tror att du med, din utbild-

ning och framförallt dina erfarenheter kring frågor som uppstår kring samverkan har 

kunskap som är värdefull för oss och detta arbete.  

Intervjun bör ta max 30 min att genomföra. Vi skulle önska att få göra en ljudupptag-

ning av intervjun, då det underlättar en tvåvägskommunikation, men detta går givetvis 

att diskutera. Under skapandet av arbetet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrå-

dets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta dit deltagande utan närmare moti-

vering och utan några negativa konsekvenser för dig. Ditt deltagande kommer att be-

handlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i denna studie som 

kommer presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola, som i sin slutvers-

ion läggs ut på databasen Diva. Direkt då detta gjorts kommer alla ljudinspelningar att 

raderas.  

 

Vi hoppas att du vill delta i detta arbete, och att vi kan få boka in en tid för intervju med 

dig i vecka 48. Gällande tid är vi mycket flexibla, så vi anpassar oss efter tider som är 

möjliga för dig. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kon-

takta oss eller vår handledare för mer information.  
 

Vänliga hälsningar 

Marie Hjalmarsson   

070-7983024  mhn12011@student.mdh.se 

Josefine Nordberg Karlsson  

070-4919337  jng11001@student.mhd.se 

 

Handledare 

Katrin Wennerström 

021-107024 katrin.wennerstrom@mdh.se  

mailto:mhn12011@student.mdh.se
mailto:jng11001@student.mhd.se
mailto:katrin.wennerstrom@mdh.se
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Bilaga 3 - Missivbrev för intervju med pedagoger 

Missivbrev 
Västerås 22 november 2015  

Information om studie 

Vi är två studenter från förskolärarutbildningen på Mälardalens Högskola som just nu 
skriver vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är Sekretess i förhållande till 
övergångar mellan förskola-förskoleklass. Syftet med detta arbete är att undersöka om 
lagen om Sekretess och Offentliga handlingar är tydlig i sitt utformande gällande över-
gångar. Vi vill även ta reda på om pedagogerna i förskolan och förskoleklassen har ett 
likvärdigt tänkande kring vilken information som behöver utbytas eller om det råder 
meningsskiljaktigheter gällande detta.   

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också 
för avsikt att ta hjälp av verksamma pedagoger genom en intervju.   

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 

Vi skulle vilja ställa frågor till dig med kunskap, utbildning och erfarenheter som är 
värdefulla för oss och detta arbete.  

Intervjun består av 10 frågor och bör ta max 30 min att genomföra. Under skapandet 
av arbetet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Detta innebär att deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när 
som helst avbryta dit deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resul-
tatet kommer enbart att användas i denna studie som kommer presenteras i form av 
en uppsats vid Mälardalens högskola, som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare för mer information.  

Vi hoppas att du vill delta i detta arbete, och att vi således kommer att kunna boka in 
en tid med dig för intervju. 

Vänliga hälsningar                                                           

 

Marie Hjalmarsson   Josefine Nordberg Karlsson  

070-7983024    070-4919337   

mhn12011@student.mdh.se jng11001@student.mhd.se   

Handledare 

Katrin Wennerström 

021-107024 katrin.wennerstrom@mdh.se  

 

 

mailto:mhn12011@student.mdh.se
mailto:jng11001@student.mhd.se
mailto:katrin.wennerstrom@mdh.se
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Bilaga 4 - Enkätfrågor till förskolepedagoger 

1. Arbetar du på en privat eller en kommunal förskola? 

 Privat  (    ) 

 Kommunal (    ) 
 

2. Överförs information om enskilda barn från förskolan till förskoleklass? 

 Ja   (    )  Är svaret ja, gå vidare till fråga 3.  

 Nej  (    )  Är svaret nej, gå vidare till fråga 4. 
 

3. Om svaret på fråga 1 var JA, på vilken verksamhets initiativ sker detta? Det vill 

säga, efterfrågas denna information av förskoleklassen, eller vill förskolan 

delge denna information för att underlätta övergången för barnet? 

 På förskolans initiativ  (    ) 

 På förskoleklassens initiativ (    ) 
 

4. Vilken information anser du är relevant att sända vidare? Motivera gärna ditt 

svar.  

 

5. Vilka fördelar anser du att det finns med att ge ut information om en enskild 

individ? 

 

6. Vilka nackdelar anser du att det finns med att ge ut information om en enskild 

individ? 

 

7. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan verksam-

heterna? Motivera gärna ditt svar 

 

8. Hur upplever du att det är att tolka delgivningsaspekten i lagen om offentlig-

het- och sekretess?  

 

9. Anser du att du har tillräcklig kunskap om sekretessen som råder mellan för-

skola och skola? 

 Ja (    ) 

 Nej (    ) 

Vad anser du ligger till grund för ditt svar? 

10. Om du skulle få möjlighet att ställa en fråga till kommunjuristen gällande in-

formationsflödet mellan förskola och förskoleklass, hur skulle då denna fråga 

lyda?  
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Bilaga 5 - Enkätfrågor till förskoleklasspedagoger 

1. Arbetar du på en privat eller en kommunal förskoleklass? 

 Privat  (    ) 

 Kommunal (    ) 
 

2. Överförs information om enskilda barn från förskolan till förskoleklass? 

 Ja   (    )  Är svaret ja, gå vidare till fråga 3.  

 Nej  (    )  Är svaret nej, gå vidare till fråga 4. 
 

3. Om svaret på fråga 1 var JA, på vilken verksamhets initiativ sker detta? Det vill 

säga, efterfrågas denna information av förskoleklassen, eller vill förskolan 

delge denna information för att underlätta övergången för barnet? 

 På förskolans initiativ  (    ) 

 På förskoleklassens initiativ (    ) 
 

4. Vilken information anser du är relevant att få? Motivera gärna ditt svar.  

 

5. Vilka fördelar anser du att det finns med att få information om en enskild indi-

vid? 

 

6. Vilka nackdelar anser du att det finns med att få information om en enskild in-

divid? 

 

7. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan verksam-

heterna? Motivera gärna ditt svar 

 

8. Hur upplever du att det är att tolka delgivningsaspekten i lagen om offentlig-

het- och sekretess?  

 

9. Anser du att du har tillräcklig kunskap om sekretessen som råder mellan för-

skola och skola? 

 Ja (    ) 

 Nej (    ) 

Vad anser du ligger till grund för ditt svar? 

10. Om du skulle få möjlighet att ställa en fråga till kommunjuristen gällande in-

formationsflödet mellan förskola och förskoleklass, hur skulle då denna fråga 

lyda?  
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Bilaga 6 - Intervjumall förskola 

Intervjuerna utgick från denna mall, men följdfrågor ställdes utifrån de svar som gavs.  

1. Överförs information om enskilda barn från förskolan till förskoleklass? 

         

2. Vilken information anser du är relevant att delge förskoleklassen? (Både individuellt 
och grupp) 

 

3. Vilka fördelar anser du att det finns med att ge information om en enskild individ? 

 

4. Vilka nackdelar anser du att det finns med att ge information om en enskild individ? 

 

5. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan verksamhet-
erna? 

 

6. Finns det någonting som du skulle vilja förbättra kring samarbete och kommunikat-
ionen mellan verksamheterna? 

 

7. Hur upplever du att det är att tolka delgivningsaspekten i lagen om offentlighet- och 
sekretess? 

 

8. Hur har just du fått information kring vart du finner vilka lagar och regler som gäl-
ler mellan förskola och förskoleklass?  

            

9. Har du någonsin fått information kring hur man kan agera om man anser att man 
har information där det för dig är uppenbart att fördelarna av att lämna vidare in-
formationen har företräde framför det som sekretessen ska skydda? 
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Bilaga 7 - Intervjumall förskoleklass 

Intervjuerna utgick från denna mall, men följdfrågor ställdes utifrån de svar som gavs.  

 

1. Överförs information om enskilda barn från förskolan till förskoleklass? 

 

2.  Vilken information anser du är relevant att få dig tilldelad om barnen? (Både indivi-
duellt och grupp) 

 

3. Vilka fördelar anser du att det finns med att få information om en enskild individ? 

 

4. Vilka nackdelar anser du att det finns med att få information om en enskild individ? 

 

5. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan verksamhet-
erna? 

 

6. Finns det någonting som du skulle vilja förbättra kring samarbete och kommunikat-
ionen mellan verksamheterna? 

 

7. Hur upplever du att det är att tolka delgivningsaspekten i lagen om offentlighet- och 
sekretess?? 

 

8. Hur har just du fått information kring vart du finner vilka lagar och regler som gäl-
ler mellan förskola och förskoleklass?  

 

9. Har du någonsin fått information kring hur man kan agera om man anser att man 
har information där det är uppenbart att fördelarna av att lämna vidare informat-
ionen har företräde framför det som sekretessen ska skydda? 
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Bilaga 8 – Intervjumall stadsjurist 

 

1. Kan du berätta kort om informationsöverföring mellan två verksamheter (förskola 
och skola) med olika grader av sekretess?  

 

2. Vilka konsekvenser kan det bli för förskolans pedagoger om sekretessen bryts? 

 

3. I bl.a. Borgholm så använder förskolor och skolor verktyget EdWise, där lärare och 
förskollärare skriver individuella utvecklingsplaner, omdömen och åtgärdsprogram 
för eleverna. Elever och föräldrar har möjlighet att läsa och skriva i dokumenten. 
Hur tänker du som jurist kring olika plattformar som finns i förskolan och skolan, är 
detta dokumentationsverktyg så pass säkert att det garanterar förskolans starka sek-
retess? 

 

4. Om föräldrarna inte ger sitt medgivande till ett informationsflöde, hur starka skäl 
ska pedagogerna på förskolan då ha för att föra information vidare?  

 

5. Hur går man tillväga för att använda generalklausulen på ett korrekt juridiskt sätt? 

 

6. Det har framkommit önskemål om tydliga juridiska dokument gällande sekretessen 
och överträdelse av denna. Vi har funnit ett dokument på skolverket som förklarar 
sekretessen mycket bra, men det verkar som om många pedagoger har okunskap om 
detta dokument. Därför undrar vi om det förekommer förfrågningar från verksam-
heterna till dig som jurist gällande informationsflödet mellan förskola och skola? 

 

7. Avslutningsvis skulle vi vilja diskutera lite öppet kring ovan nämna dokument och 
dess bilagor (Här bläddrar vi tillsammans i dokumentet och diskuterar det tillväga-
gångssätt som skolverket genom dokumentet förespråkar). 

 

 

 
 

 

 


