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Abstract 

Studiens syfte är att beskriva erfarenheter och upplevelser hos förskollärare av 

samverkan och samsyn mellan förskola och förskoleklass, samt hur processen kring 

barns övergång mellan de båda instanserna kan komma i uttryck. För att precisera mitt 

syfte har följande frågeställningar varit centrala: Hur ser förskollärare i förskola och 

förskoleklass på samverkan mellan förskola och förskoleklass? Hur förbereds barnen 

inför förskoleklass/skola och hur tänker förskollärare runt övergången mellan förskola 

och förskoleklass? Vad upplever förskollärarna som positivt respektive problematiskt i 

processen? Vad ser förskollärarna för utvecklingspotential i samverkansarbetet? 

 Forskningsansatsen är etnografiskt inspirerad där studiens utformning har grundat 

sig i en kvalitativ metod där intervjuer med förskollärare verksamma i förskola eller 

förskoleklass genomförts. Frågorna hade karaktären av att vara öppna i sin utformning 

och svaren blev därefter detaljerade och omfångsrika. Tolkningsansatsen för studien har 

utgått från det sociokulturella perspektivet och resultatet av intervjuerna har satts i 

relation till tidigare forskning och styrdokuments skrivningar  

 Resultatet av studien visade på en samverkan mellan förskola och förskoleklass 

som är förbundet med den överskolning som verksamheterna planerar för då barnet ska 

lära känna sin nya förskoleklassmiljö. De hinder man upplevde för att utveckla 

samverkansarbetet kan kopplas till styrning och struktur men också till den respekt man 

har inför varandras verksamhetskulturer. Trots detta visade undersökningen på ett brett 

engagemang att utveckla samverkansarbetet där målsättningen visade sig vara en 

samsyn i förhållningssätt och arbetssätt.  
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1 Inledning 

Inledningsvis av mitt skrivande av studien och försöket att formulera ett problemområde 

så läser jag Skolinspektionens senaste granskningsrapport från hemkommunen. Direkt 

går det upp för mig att inspektionen, precis som jag, upplever en svag punkt i 

skolsystemet som bör utvecklas och förtydligas. Det stod: 

 

Förskolan är en skolform och som sådan det första steget i ett livslångt lärande. För att 

skapa helhet och kontinuitet för barn och elever måste de olika verksamheterna 

samarbeta./.../ Det som behöver utvecklas på många håll är ett samarbete som syftar till en 

gemensam syn på barns lärande och att skapa en helhet och kontinuitet så att den 

verksamhet som tar emot barnen bygger vidare på deras tidigare erfarenheter, kunskap och 

förmågor. En kontinuitet som också handlar om arbetssätt… 

Skolinspektionen DNR43-2011: 3356, 3-4 

 

Som förskollärare, enligt förskolans styrdokument, bär jag tillsammans med mina 

kollegor ansvaret att verka för en förtroendefull samverkan mellan förskolan och skolan. 

Erfarenheter och kunskaper ska utbytas för att varje barn ska få en så bra övergång som 

möjligt för att stödja barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv 

(Utbildningsdepartementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 2011, Regeringens 

skrivelse, 1998/99:12). Jag misstänker att det finns en tydlig didaktisk förankrad 

kunskap hos förskollärare, lärare och ledning om samverkansarbetet, men jag har en 

känsla av att det kan bli bättre. Där samsynen dem i mellan är något som bör fokuseras 

på för att förtydliga den ”röda tråden” i utbildningssystemet. Jag väljer därför att 

fördjupa mig i frågeställningar som rör samverkan och samsyn mellan förskola till 

förskoleklass och hoppas på att lyfta fram styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter 

ur ett lärarperspektiv. Förskolan som en egen skolform går emot en kunskapsbringande 

verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet genom utforskande och lek. 

Förskoleklassens arbete kan där med ta vid där förskolan slutade och plocka de bästa 

delarna från förskolans verksamhet att bygga vidare på. Men hur planerar pedagogerna? 

Vilka förutsättningar ges och vad tänker de om utveckling för samsyn i förhållningssätt 

och arbetssätt mellan de två instanserna? Mina fyra år som student på lärarprogramet 

med inriktning mot förskola och förskoleklass har gett mig ringa teoretiska kunskaper i 

samverkansmöjligheter. För att vidga detta perspektiv kommer jag att intervjua 

förskollärare i båda verksamheterna på olika förskolor och skolor, studera 

handlingsplaner och fördjupa mig i tidigare forskning och studier. 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Syftet är att beskriva erfarenheter och upplevelser hos förskollärare av samverkan och 

samsyn mellan förskola och förskoleklass, samt hur processen kring barns övergång 

mellan de båda instanserna kan komma i uttryck. 

 

2.2 Frågeställningar 

Hur ser förskollärare i förskola och förskoleklass på samverkan och samsyn mellan 

förskola och förskoleklass? 

Hur förbereds barnen inför förskoleklass? 

Hur tänker förskollärare runt övergången mellan förskola och förskoleklass? 

Vad upplever förskollärare som positivt i övergångsprocessen?  

Vad upplever förskollärare som problematiskt i övergångsprocessen? 

Vad ser förskollärare för utvecklingspotential i samverkansarbetet? 
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3 Begreppsdefinition 

 

3.1 Samverkan 

Ordet samverkan definieras enligt svenska akademins ordbok som en grupp av individer 

som strävar efter att nå ett eller flera mål eller som utövar en gemensam verksamhet. 

Samarbete, integration, samordning och tvärprofessionellt arbete är närliggande 

begrepp. I denna studie används ordet samverkan och syftar till att beskriva det arbete 

när ”någon eller några tillför sina specifika resurser. kompetenser och/eller egenskaper 

till en uppgift som man gemensamt har att genomföra (Boklund 1995, enligt Josefsson 

2007). 

 

3.2 Samsyn 

Då ordet samsyn används i studien definieras det som det sista ledet i en 

samverkanslinje där man i ett kollegialt samspel arbetar för att främja barns utveckling 

och lärande. Samsyn beskrivs av Josefsson (2007) då yrkeskategorier skapar sig 

förenade begrepp och en enad bild av vad uppdraget gäller. I samhällsvetenskaplig 

litteratur benämner och grupperar man vanligtvis in samverkansbegreppet i olika termer 

beroende på integreringens verksamhetsgrad och samarbetets utformning. Fridolf (1999, 

citerad i Josefsson 2007) beskriver de olika begreppen så här: 
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4 Litteratur och tidigare forskning 

I kapitlet presenteras litteratur och tidigare forskning som handlar om samverkan mellan 

förskola och skola. Då förskoleklassen är en relativt ny skolform är samverkan mellan 

de båda verksamheterna ett ganska så outforskat område men benämns ändå i samtida 

skrifter som ett glapp. Jag finner dock problemet vara av samma karaktär som det äldre 

upplevda glappet mellan förskola och skola där kulturer och traditioner är stadigt 

förankrade i verksamheterna och försvårar en samverkan. Kapitlet syftar också till att ge 

en inblick i avgörande faktorer för hur barnet förbereds i förskolan för att på bästa sätt 

gå vidare till förskoleklass. Avslutningsvis ges en allmän syn på forskning om 

samverkan och samsyn. 

 

4.1 Förskola och skola-”två främmande världar” 

Förskolan och skolans traditioner sträcker sig långt tillbaka i den svenska historien och 

delar i grund och botten det gemensamma målet att fostra och utbilda barn. Detta enligt 

Dahlberg och Lenz Taguchi som skrivit en bilaga till betänkandet ”Grunden för ett 

livslångt lärande. En barnmogen skola” (1994:45). Författarna ger en bild av hur 

förskolans och skolans skilda historier och traditioner utvecklats genom tiderna och hur 

detta försvårar ett samverkansarbete dem emellan. De beskriver att både Alvar Myrdals 

bok Stadsbarn från 1935 och Barnstugeutredningen på 70-talet skvallrar om en historia 

där förskolan ska ses som en kompletterande institution i hela skolsystemet. Dock har 

förskolans framväxt varit något krokig och kommit att påverkas av flera olika syften 

och ideologier men från och med tanken om en s.k. storbarnkammare på 30-talet så 

började man tala om förskolan som ett enhetligt system och som sedermera trettio år 

efteråt kom att definieras under begreppet förskola. Det är ofrånkomligt att inte nämna 

den koppling som finns mellan förskolans frammarsch efter andra världskriget då 

kvinnans roll på arbetsmarknaden blev allt större och att det i och med det också 

uppstod ett kraftigt ökande behov av omsorg om de yngre barnen. Enligt författarna har 

detta medfört att svensk arbetsmarknadspolitik alltid varit mer framträdande i en 

förskolediskurs och att man näst intill finner en total avsaknad av en ”barnpolitik” som 

kan kopplas ihop med förskolans framväxt. 

 Den massutbyggnad av förskoleverksamheten som ägde rum i landet gjorde att de 

pedagogiska frågorna för förskolan hamnade i bakgrunden. Även om pedagogiska 

program formulerats för förskolan på 80-talet och försök till att kvalitetssäkra 
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verksamheten ända in på 90-talet så är det först 1998 då förskolan får sin första läroplan 

ett uttryckligen samfällt grepp tas för att visa på en helhet i utbildningssystemet. 

 På 70-talet, då den moderna förskolan började ta form, fanns det en strävan att 

förskola och skola skulle utveckla samarbetsformer för att förhindra tänkbara problem 

för barnet då det kom upp i skolan. Detta tolkar Davidsson (2000) i sin avhandling 

”Mellan soffan och katedern”, där författaren ser att ett samverkansarbete alltid varit 

önskvärt och beskrivits i de olika styrdokumenten för skolan och förskolan. Allt efter 

tidens gång har målsättningen för samverkan mer och mer kommit att bli intressant i 

skolsystemet och antagit ett pedagogiskt perspektiv där kontinuitet i lärandet, 

värdegrunden och en strävan efter ett gemensamt förhållningssätt kommit att vara de 

framträdande målen. Utvecklingen går mer och mer mot att finna samverkansformer för 

att främja ett skolsystem med en samstämd samsyn som en pedagogisk intuition. I 

Skolverkets nationella kvalitetsgranskning (2000) omnämns att det är av stor vikt att 

barnen/eleverna under hela sin skolgång möter vuxna som har ett förhållningssätt som 

utgår från läroplanernas anda samt bygger på en gemensam syn på kunskap, utveckling 

och lärande. Den kontinuitet som eftersträvas i de samlade skolformerna beskrivs som 

sammanhang i lärandet där just samsynen kommer att ha en betydande roll för att bygga 

en gemensam pedagogisk grundsyn i utbildningssystemet 

 På 90-talet kom ordet integration att användas då man diskuterade förhindrandet 

av det glapp man upplevde mellan förskola, skola och fritidshem. Detta beskrivs i 

Skolverkets (1998) skrift” Jord för växande”. Som ett led i detta tog förskoleklassen sitt 

inträde i det svenska skolsystemet 1998. I och med den integrationsprocess som 

påbörjats upprättas också gemensamma måldokument som åberopar en gemensam 

värdegrund och gemensamma mål. Sammanfattningsvis så har enligt Pramling 

Samuelsson och Mauritzson (2000) de olika inriktningarna av samverkan man 

eftersträvat i måldokumenten grundat sig på tre områden. 

 

• Eftersträvan av en mjuk övergång mellan förskola och skola där förskolan förbereder 

barnet för skolan och tränar sådana aktiviteter som de sedan möter i skolan. 

• Inbringa en helhetssyn på barnet, där kontinuitet och samverkan är ledord för att 

utforma en pedagogisk verksamhet som verkar för en helhetssyn. 

• Utforma en verksamhet som främjar en progression, där man finner kunskap och 

lärdom i att möta barnet där det befinner sig i utvecklingen. För att göra detta möjligt så 
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måste skolans förmedlingpedagogik förändras och närma sig förskolans metoder och 

lek. 

 Ackersjö (2011) beskriver det som förr var förskolans uppgift att förbereda barnet 

för skolan nu mera får beskrivas som att förskolan ska arbete förskoleklassförberedande 

istället. I denna utveckling framskrivits det idag en problematik som grundar sig i de 

olika läraridentiteter som verkar inom skolsystemets, i detta fall förskollärare, lärare och 

fritidspedagoger. Det visar på svårigheten då förskolan och skolans olika traditioner ska 

mötas i förskoleklassen och pedagogerna ska bilda något eget samtidigt som de 

förväntas vara den sammanlänkande faktorn i systemet. Davidsson (2000) och Ackersjö 

(2010, 2011) har båda skrivit avhandlingar och litteratur som rör gränslandet mellan 

förskola och skola, där läraridentiteter och dess förutsättningar för samverkan beskrivits. 

Reformens genomförande innebar att förskolan satte sitt ena ben i skolans värld då 

förskoleklassen lyder under skolan men samtidigt leds av förskollärare. Men det som 

istället hänt är att förskollärare ansvariga för förskoleklassen utvecklat ett arbete mer i 

samråd med skolans kultur och där med finner vi ett nytt outforskat glapp mellan 

förskola och skola. 

 

4.1.1 Förskolan och skolans olika barnsyner 

Enligt Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) grundar sig förskolan och skolan på olika 

barnsyner vilket beskrivs som en problematik då de förväntas samverka och verka för 

en helhet i skolsystemet. Förskolans barnsyn tillskrivs vara att se barnet som natur som 

är starkt förankrat av Fröblers idéer om att värna om den fria leken och det fria 

skapandet i ett ”här-och-nu-perspektiv”. Synen bygger på att ”barnen fritt får uttrycka 

sig själva, sina tankar och känslor. I denna frihet uttrycker barnet sin personlighet, 

varför dessa uttryck aldrig kan vara fel.” (a.a, s.18). Författarna pekar på att ett värnande 

om att se barnet som natur kan frambringa hinder gentemot skolan då den i större 

utsträckning står för prestation och kunskapsmål och en barnsyn som grundar sig på 

barnet som kultur och kunskapsåterskapare. Även om skolan tar ansvar för hela barnet 

och dess sociala fostran, intellektuella träning och utveckling så är ämnescenteringen 

det som har den största genomslagskraften att verka i en skolkontext. Skolans 

ämnescentrering gör att barnet synliggörs mer än förskolebarnet då den syftar till att 

överföra konkreta och utvärderingsbara lärdomar som kopplas till bedömning och 

prestation De två barnsynerna står i kontrast till varandra då barncentreringen i 

förskolan innebär att barnet har en större frihet att välja innehåll och uttrycksform själv, 
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medan skolan mer står för ett inrutat och förutbestämt arbetssätt. Vidare beskriver 

författarna att det uppstår en problematik då man tolkar läroplanerna olika utefter vilken 

barnsyn man har och att man därmed ingår i två olika diskurser som försvårar ett arbete 

för en samsyn i om den pedagogiska praktiken(a.a). 

 Ackesjö (2011) beskriver en modern förskola i stark förändring med nya uppdrag 

där skolans ämnen mer och mer tar sitt inträde på förskolans arena. Hon menar därför 

att det bör antas en viss försiktighet då man skriver fram skillnader mellan förskola och 

skola då man arbetar för en integrering. Orsaken till detta är att institutioner ständig är i 

förändring, kanske nu mer än någonsin, vilket påverkar hur lärare ser på sina uppdrag. 

Kärrby och Lundström (2004, enligt Ackesjö 2010) beskriver att en ny syn på barn, 

kunskap och lärande håller på att ta form där betydelsen av kulturell och social miljö för 

lärande och kunskapsbildning i både förskola och skola har börjat diskuteras. 

Författarna menar att vi går mot en framtid där vi kommer att finna fler likheter än 

skillnader mellan våra olika verksamheter och synsätt i skolsystemet.  

 

Den ”röda tråden” genom utbildningssystemet 

Resultatet av en långvarig integrationsprocess som pågått och utretts under de senaste 

tjugo åren där ett steglöst utbildningsystem har eftersträvats tog sitt ursprung 1991 i och 

med införandet av s.k. flexibel skolstart. Flexibel skolstart innebär att det är 

föräldern/föräldrarna som avgör om barnet ska börja årskurs 1 som sexåring. Som det 

idag ser ut håller regeringen fast vid detta systemet istället för att införa en tioårig 

obligatorisk skolgång. Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) beskriver att 

regeringens intentioner i detta utformande grundar sig på att få ett närmande mellan 

förskola och skola, där de olika verksamheternas pedagogik sammansvetsas så att det 

mer eller mindre blir en steglös övergång. Detta tolkar författarna som att 

förändringsarbetet ”få ta den tid som den kräver för att förändra pedagogers sätt att 

tänka och utveckla nya ansatser i pedagogiskt arbete” (2000;s.6) 

 I och med avstampet då förskolan tillskrevs att bli en egen skolform markerades 

en än tydligare betoning av helhet, kontinuitet och progression i det livslånga lärandet, 

detta enligt Skolverket (2000). I läroplanen för förskolan, lpfö98, 

(Utbildningsdepartementet 1998/10) beskrivs avsikten vara att de tre läroplanerna ska 

koppla samman i varandra utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och 

lärande. Ordet helhet kan endast utläsas i Lpfö 98 då det står att verksamheten ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande och ”erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där 
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omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (s.5). I övriga skolformer är helheten inte 

lika tydligt framskriven utan får istället tolkas in i de riktlinjerna som ges för samverkan 

mellan de olika utbildningssystemen. Bestämmelser i lagar, skolförordningar, läro- och 

kursplaner är därför indirekt kopplat till ett helhetsbegrepp då de visar på intentioner om 

en strävan mot en helhet i systemet samt vara sammanlänkande faktorer mellan de olika 

skolformerna (Skolverket 2000). 

 

4.1.2 Modern tids samverkan mellan förskola och förskoleklass 

Förskolan är fr.o.m. 1 augusti 2010 en egen skolform och integreras nu med övriga 

skolformer i en gemensam skollag.  

 

Syftet med att göra förskolan till en egen skolform är framför allt att ytterligare betona att 

förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och därmed är en del av skolväsendet. Avsikten är 

dock inte att ändra förskolans uppdrag där omsorg och lärande bildar en helhet 

Prop. 2009/10:165, s. 210 

 

Integreringens främsta mål är att arbeta för en samsyn mellan de inbördes olika 

yrkeskategorierna där gemensamma planer, mål och kvalitetsredovisningar är direkt 

styrt ifrån kommunnivå (Myndighet för skolutveckling 2004). Undersökningar som 

presenteras i slutrapporten Att bygga broar (Skolverket 2004) visar på att ett närmande 

har skett mellan förskola och skola, inte bara på ledningsnivå och organisatorisk, utan 

även att en ökad samstämdhet i det pedagogiska uppdraget har påvisat positiva resultat. 

Närmandets målsättning innebär inte att i första hand sträva efter ett samarbete i den 

dagliga verksamheten på lokal nivå. 

 

4.1.3 Ett nytt ”dike” 

Mycket kraft har sedan förkoleklassens bildande lagts ner på att få förskoleklassen att 

passa in i en skolkultur men ändå kunna tillskrivas vara en verksamhet som står för 

något unikt, utan att vara skola eller förskola. Detta integrationsarbete har lett till att det 

”dike” man tidigare upplevde mellan förskola och skola numera finns mellan förskola 

och förskoleklass. Förskolan som det första steget i utbildningssystemet kom i 

skymundan i utformandet och befästandet av förskolklassen som en del i skolsystemet 

(Skolverket 2010). Detta kan förklaras av vad tidigare studiers resultat då man närmare 

studerat maktkulturer i systemet. Befintliga skolsystem som har en lång tradition 

tillbaka, i detta fall grundskolan, visar sig alltid få en makt över nyare skolsystem. 
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Skolan har på detta vis fått ett tolkningsföreträde till mål, syfte och innehåll (bl.a. 

Kärrby 2000, Ackesjö 2011). Detta kan förklara det dike och avbrott som uppstår då 

barnet är mellan fem och sex år. Även Pramling Samuelsson och Mauritzson (1997) 

menar att det finns tendenser att förskolans personal  visar större intresse till samverkan 

än skolans personal samtidigt som de också påpekar att skolans arbetssätt oftast blir det 

dominerande arbetssättet. Ackesjös (2011) studier visar att lärare i förskoleklassen 

väljer att markera sin samhörighet med skolan på grund av att det är lättare att förklara 

skolans uppdrag för utomstående vilket då också gör förskoleklassens verksamhet mer 

lättförklarad utåt sett. Men samtidigt nämner också Ackesjö (a.a) att hennes studier visar 

på att förskoleklassens lärare vill betona att deras verksamhet är något ”sär-skilt” som 

inte tillskrivs vara en ren skola eller förskola 

 Då erfarenheter och kunskaper barnet har med sig sedan tidigare går förlorade på 

grund av detta ”dike” kan det resultera i att barnet många gånger får börja om från 

början, t.ex. kan detta visa sig i matematik och läs- och skrivutvecklingen. (Myndighet 

för skolutveckling 2004) Förklaringen till detta kan vara brist på kommunikation och 

överförande av barnets tidigare kunskaper från förskola till förskoleklass. Men också en 

skillnad i arbetssätt mellan de olika verksamheterna där kultur och traditioner skapat ett 

glapp mellan barnsyn och kunskapssyn. (Dahlberg & Lenz Tagutchi 1994). Om detta 

sker finns det en risk att barnet tappar både lust och motivation inför att vidareutveckla 

sig, lika så kan självförtroendet får sig en törn. Bästa sättet att förebygga dessa avbrott 

bör vara att lärare från de olika verksamheterna möts och för pedagogiska diskussioner 

som handlar om vikten att ta tillvara på barnets intresse, erfarenheter och behov 

(Myndighet för skolutveckling 2004). Samverkan mellan förskola och skola ger en 

vidare syn på kunskap och kan bidra till en samsyn enligt Kärrby (2000). Samverkan 

kan också leda till en positiv inverkan på barns utveckling och lärande. Vidare menar 

författaren att kontinuitet mellan och inom skolsystemet ger goda förutsättningar för 

ökad förståelse och meningsfull kunskap för barnet  

 

4.2 Samverkan 

Nedan görs en fördjupning i begreppet samverkan och dess betydelse för att nå 

gemensamma mål. Samverkansuppdraget syftar i denna studie på att verka för ett 

sammanhållande skolsystem där resurser, kunskaper och kompetenser tas till vara på 

och ses som tillgångar. 
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4.2.1 Förutsättningar för samverkan 

Styrning, struktur och samsyn uppges av Josefsson (2007) vara tre framgångsfaktorer 

för en väl fungerande samverkan.  

 

Styrning bör utgå utifrån ett engagemang på alla nivåer i ledningen och utmynna i 

dokument som tydliggör ansvarsfördelning, samordning, uppföljning och utvärdering. 

Chefer för de olika verksamheterna har en nyckelroll i detta arbete. Om de berörda 

cheferna tillsammans visar att samverkan är viktigt får det en avgörande betydelse för 

hur väl anställda känner motivation och stöd i att själva vilja vara med att påverka och 

utveckla en samverkan (Fridolf 2003, enligt Josefsson 2007). Enligt läroplanen för 

förskolan har rektorn det särskilda ansvaret för att ”samarbetsformer utvecklas mellan 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga 

utveckling och lärande” och att ”samverkan kommer till stånd med förskolan för att 

skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete” 

(Utbildningsdepartementet 1998, rev 2010:s.19). 

 

Struktur innebär att man gör upp tydliga mål där t.ex. handlingsplaner kan komma att 

vara det dokument som beskriver åt viket håll man strävar åt men även innehålla planer 

på konkreta arbeten som ska genomföras. Vid en granskning av Socialstyrelsens 

Allmänna råd 1995 då dåvarande huvudman Socialstyrelsen beskriver synen på 

samverkan mellan förskola och skola menar Pramling Samuelsson och Mauritzson 

(2000) att uppdraget tidigare har varit något tvetydigt eller svårtolkat.  

 

Handlar det om en integration för barnens skull av verksamheterna förskola, skola och 

skolbarnomsorg eller handlar det främst om övergången mellan verksamheterna och hur 

förskolan kan förbereda barn och hur skolan kan få vetskap om barnet från förskolan och 

skolbarnomsorgen? Vilken verksamhet avses i så fall? Vilket innehåll och arbetssätt 

handlar det om? Vilken kompetens behövs hos personalen? Vad är syftet med samverkan? 

     (2000; s. 24) 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Mauritzson (2000) kan förskolan och skolans 

gemensamma värdegrund ligga till grund för diskussion och där med vara en bra 

utgångspunkt att skapa gemensamma värderingar och begrepp utifrån. Värdegrunden 

fungerar då som ett arbetsmaterial mellan yrkeskategorierna men man bör förtydliga 

och fråga sig vad värdegrundsarbetet ska leda till och vad målet för samverkan är (a.a) 

 



  
 

11 

 

Samsyn har berörts tidigare i begreppsförklaringen och syftar till att de berörda 

yrkeskategorierna skapar sig gemensamma begrepp och en gemensam bild över ämnet. 

En förutsättning för detta är att man utgår ifrån en gemensam teoretisk utgångspunkt 

(Josefsson 2007). Pramling Samuelson och Mauritzson (2000) skriver att 

förutsättningarna för att skapa en gemensam syn på barn är en organisation med 

kontinuerlig fortbildning och utbildning.  

 

4.3 Hinder för samverkan 

Josefsson (2007) beskriver att det finns en samstämdhet mellan den ringa forskning som 

är gjord om hindrande faktorer för samverkan, dock råder en oenighet mellan forskare 

om vilka hinder som är de mest centrala. Författaren beskriver hindrena inom två 

kategorirer- de strukturella och kulturella hindrena och de psykologiska hindrena för 

samverkan. 

 

Strukturella och kulturella hinder för samverkan mellan instanser beskrivs av Josefsson 

(2007) vara olikheter mellan verksamheternas regler och lagar, olika ekonomiska 

kalkyler och ansvarsområden, administrativa gränsdragningar, hög arbetsbelastning. De 

kulturella hindren hänger till viss del ihop med det strukturella då regelsystemet kan 

göra att man har olika syn att se på barnet/eleven. Dessa blir än tydligare då det finns 

skillnader i utbildningsbakgrund och kan visa sig som att man har liten förståelse för 

andra yrkesområdens kompetenser. Språkbruk, attityder och värderingar beskrivs också 

vara kulturellet förankrat och kan komma att vara hinder i samverkansprocesser 

(Axelsson & Bihari Axelsson 2007, enligt Josefsson 2007)  

 

Psykologiska hinder beskrivs av Josefsson (a.a) vara bristande kommunikation, 

revirbevakande, personmotsättningar. Om målet för samverkan är otydligt eller inte 

upplevs som ömsesidigt fördelaktigt kan detta bli hindrande faktorer för att känna det 

meningsfullt att samverka (Axelsson & Bihari Axelsson 2007, Danermark 2000 m.fl., 

enligt Josefsson 2007). 

 

4.4 Samverkansformer 

Kjell Granström (2003) presenterar i publikationen Lagarbete och tidig läsning tre 

modeller för samarbete mellan yrkeskategorier. Han menar att idag, då förskolan och 

skolan enligt intentionerna i integreringsreformerna är ålagda att samverka med 
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varandra, finns det all anledning att studera de olika formerna för samverkan som kan 

uppstå på en arbetsplats. Yrkeskategoriers olika utbildningar som bygger på skilda 

historier och traditioner gör att utgångsläget för samarbetet inte alltid grundar sig på 

samma barn- och kunskapssyn. I grund och botten handlar det om att ta till vara på 

varandras olikheter men också varandras kompetenser och att där utefter ställa upp 

gemensamma mål att arbeta mot. 

 

4.4.1 Konkurrensmodellen 

Denna modell utspelar sig enligt Granström (2003) då yrkesgrupper som ska samarbeta 

hamnar i situationer där de ska fatta gemensamma beslut och tillvägagångssätt för att nå 

ett mål men då olika synsätt och intressen ställs mot varandra. En konkurrensmodell 

kännetecknas av att det finns en spänning mellan yrkeskategoriers olika intressen och att 

man i förväg inte har gjort upp tydliga och gemensamma mål, i detta bör också vägen 

till målet diskuteras. Som exempel ges då man i arbetsgruppen diskuterar ett speciellt 

barns behov där läraren hävdar att barnet behöver extra hjälp i sin läsinlärning. 

Förskolläraren å sin sida anser att barnet bör ges extra utrymme för lek och sociala 

kontakter medan fritidspedagogen hävdar att bild och skapande verksamhet kan var det 

som skulle stärka barnet i sin sociala utveckling. Dessa tre exempel belyser olika synsätt 

att se på barns lärande och olika åsikter om vad som är barnets behov. Det finns en stor 

risk att den starkaste och mest utåtriktade i gruppen blir den som får bestämma vägen 

för att nå målet. Tidigare studier (bl.a. Haug, 1991; Davidsson, 1999, enligt Granstöm 

2003)) visar att när lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska samarbeta så har det 

funnits tendenser till att det varit lärarens idéer och visioner som fått störst 

genomslagskraft och där med fått visa vägen för de andra yrkeskategorierna (Granström 

2003). 

 

4.4.2 Konsiderationsmodellen 

När man samarbetar i en konsiderationsmodell är det huvudsakliga draget i modellen att 

man visar hänsyn. Samarbetet går ut på att skapa lugn och ro och man vill undvika att 

hamna i konflikter. Deltagarna arbetar parallellt med varandra och de utbyter inga större 

erfarenheter som innebär att de måste tycka lika eller sträva åt samma håll. Var och en 

gör det på sitt eget vis vilket i förlängningen kan innebär att deltagarna också skapar sig 

egna mål och där med inte längre tar hänsyn till gemensamma mål. Som exempel ges då 

lärarna, fritidspedagogerna och förskollärarna utvecklar sina verksamheter i sina lokaler 
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utan att integrera med varandra. Denna utveckling i en arbetsgrupp kan förklaras med 

att man dels vill undvika osämja men också att man känner en viss respekt inför 

varandras yrkeskunnande. Man gör det som man tror man är bäst på utan att inkräkta på 

någon annans område. Det upplevs ofta finnas en harmoni i sådana här grupper och den 

bygger på att ingen känner sig hotad. Man har en arbetsfördelning där alla vet sitt 

område och därefter anpassar man sig. Detta innebär också att i slutänden när allt ska 

summeras så är man helt själv, eller tillsammans med de närmsta kollegorna inom sitt 

specialområde, uteslutande ansvarig för sitt eget arbete (Granström 2003). 

 

4.4.3 Kompanjonmodellen 

Denna modell kännetecknas av att man tar ett gemensamt ansvar att lösa det uppdrag 

man har och man ser mångfalden i varandras tankar och kompetenser som en resurs där 

man kan lära av varandra. Att ingå i kompanjonmodell innebär inte att allt är harmoni 

och att arbetet flyter på utan meningsskiljaktigheter. Fortfarande värnar man om sitt 

område och lägger olika vikt på det som man anser vara viktigt utifrån sina perspektiv, 

den största skillnaden i denna modell är att målen är tydliga och att det finns en 

gemensam strävan att nå dem. Här har man gemensamt kommit fram till målen, men 

man gör ändå olika på vägens gång för att nå dem. Man har i och med detta visat en 

respekt och öppenhet att ta tillvara på det var och en av de olika yrkeskategorierna 

besitter i kunskap. I denna modell finner vi ett tillåtande spelrum att ta in andra 

intressenter som t.ex. föräldrar och barn/elever som kan bidra med en bredare mångfald 

till hur man bäst kan nå en måluppfyllelse i verksamheten. Den viktigaste 

förutsättningen för att ta tillvara på varandras kompetenser och olikheter i 

verksamheterna är att det ges tillfälle till möten och samtal. Grupperna behöver inte vara 

konstanta i detta det kan mycket väl finnas en fördel om det finns en dynamik i 

sammansättningen som ändras utefter behov eller kunskapsintressen. Det viktigaste är 

att man tar tillvara på varje yrkeskategoris speciella kunskaper för att utforma 

verksamheten. Varje medlem i gruppen ska känna att dennes bidrag i diskussionen 

behövs för att komma framåt (Granström 2003). 

 

4.5 Barns förberedelse inför skolan 

Universitetsadjunkten Birgitta Siller (2000) menar att det sedan 1940-talet finns 

beskrivet i förskolans olika styrdokument en underförstådd önskan om att arbeta 

skolförberedande. Detta har kommit i uttryck genom att förskolebarn fått arbetat med 
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material som skolförberedande böcker eller fyll-i-uppgifter som barnen ska utföra efter 

korta instruktioner. Enligt Siller (a.a) beskriver både 1968 års barnstugeutredning och 

Allmänna råd och kommentarer från socialstyrelsen från 1990 vad förskolan ska arbeta 

med för att förbereda barnen inför förskolan. Bl.a. skulle matematik, språk, social och 

kommunikativ kompetens skapa beredskap inför skolan och ligga på förskolans uppdrag 

att genomföra i sina verksamheter.  

 I den nuvarande läroplanen för förskolan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 

1998/rev.10) betonar man mer helheten och den gemensamma synen på kunskap samt 

utveckling och lärande. Lärarna förväntas utveckla samarbete mellan förskola och skola 

samt utbyta erfarenheter och kunskaper. Förskolechefen och skolans rektor har ansvaret 

att det skapas en samsyn och ett förtroendefullt samarbete. Inga andra riktlinjer eller 

förväntningar står i läroplanen om vad skolförberedelse ska innehålla (Siller 2000). 

Vidare beskriver Siller (a.a) ett flertal personer som genom tiderna starkt kritiserat 

skolförberedelse genom skolböcker och annat färdigt material. Bl.a. Vanja Karlssons 

(1982) tankar runt skolförberedelse som Siller (a.a) beskriver mer värnade om en 

önskan att lägger ett större fokus på hela förskoleperiodens som betydelsefull för 

förberedelse inför skolan. Karlsson (1982) menar att förskollärare i förskolan ska utgå 

från den egna barngruppen och därefter utforma uppgifter som passar barnens intressen, 

förmågor och utvecklingsnivå. 

 I publikationen Perspektiv på barndom och barns lärande (Skolverket 2010, s.97-

98) skildras forskning från USA där man intresserat sig för hur förskola för 3–4 åringar 

i Pre-Kindergarten förbereder barnen inför Kindergarten (5-åringar) och skola (från 6-

år). Resultaten visar från flera studier att kvalitén på relationerna mellan barn och lärare 

i förskolan är av stor betydelse för barnets senare framgångar i skolan. Goda och nära 

relationer mellan barn och lärare, som inte präglats av ständiga konfliker, stärker barnets 

förutsättningar och förbereder dem på bästa sätt inför skolan. Då nära kontakter 

utvecklas har det en positiv inverkan på barnets självständighet, positiva uppfattningar 

om skolan och hur de lyckas i de olika skolämnena. Studierna visar även att de barn och 

lärare i förskolan som utvecklat en god och nära relation till varandra sällan är barn som 

klassas vara i behov av extra stöd i det fortsatta utbildningssystemet. I de fall icke goda 

relationer lyckas uppnås finns risker att barnet får en negativ inställning till skolan och 

att konflikter med lärare i de högre utbildningsinstanserna fortsätter. Detta har också en 

negativ inverkan på de resultat och betyg barnet presterar. Vidare visar studier från USA 

att förskolor med hög kvalité där särskilda program varit riktade mot förskolorna har en 
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stor inverkan på hur barnet sedan lyckas i skolan och upp i vuxen ålder. Alltså finns det 

en koppling mellan hur goda och nära relationer barn och lärare utvecklar innan 

skolstarten, men av betydelser är också vilken kvalité förskolan står för. Forskningen 

från USA visar till motsatta resultat från svensk forskning att det inte finns några 

samband mellan barnets möjlighet till en positiv utveckling i skolan som har att göra 

med personaltäthet, lärarnas utbildning eller förskolans lokalisering. Huge (2003, enligt 

skolverket 2010) menar att ramfaktorer som personaltäthet och gruppstorlek har stor 

betydelse för verksamhetens utformning och kvalité, men han menar också att det i detta 

finns ett stort handlingsutrymme där personalen själva ges möjlighet att ta vara på 

varandras kompetenser och kunskaper för att skapa en så bra lärandemiljö för barnen 

som möjligt. 

 

4.5.1 Lärares yrkeskunnande- kvalité i förskolan 

Kvaliten i förskolan är enligt studier starkt förankrat med lärarens yrkeskunnande där 

det finns ett avgörande i ”hur väl läraren lyckas relatera sig till barnen på ett sätt som 

innebär ett dialogiskt möte” (Skolverket 2010; s.100). Siraj-Blatchford (2002, enligt 

skolverket 2010) har identifierat de mest effektiva pedagogiska strategierna för att 

stödja barns förmågor, kunskap och attityder. ”Att utveckla och uppmuntra ett hållbart 

delat tänkande genom interaktion mellan barn och andra” (2010;100). Som exempel på 

effektiva pedagogiska strategier för att lyckas med dialogiska möten var engagemang 

och yrkeskunnande av stor vikt. Men också hur lärarna konkret visar vad som ska göras 

och deras förmåga att ställa öppna frågor. Det visade sig också finnas en koppling till att 

de lärare som bäst lyckades stödja barnen förmågor, kunskaper och attityder hade en 

balans mellan vuxenstyrda och barninitierade aktiviteter i sin dagliga verksamhet. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min studie. 

Studien berör den kulturella och den sociala kontexten därför finner jag det logiskt att 

utgå ifrån det sociokulturella perspektivet som metodiskt verktyg. Teorin tar sin 

utgångspunkt i det kollegiala samarbetet där språk och kommunikationen ligger som 

grund för förståelse och utveckling samt där det kulturella sammanhanget ses som en 

stor del i hur människor agerar och verkar utifrån. Det finns en strävan att i studien 

belysa hur kommunikationen sker om den pedagogiska praktiken mellan olika 

yrkesgrupper, den diskurs som sedermera är bidragande till att skapa den rådande 

kulturen.  

 Avslutningsvis riktas uppmärksamheten mot Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska perspektiv. Barnets utveckling sätts in i ett större 

samhällsperspektiv där olika nivåer och system över tid samverkar med varandra. 

Skolan, förskolan och familjens mikrosystem är exempel på system som påverkar och 

påverkas av varandra, och bör tas hänsyn till i ett helhetsperspektiv då man arbetar med 

barn. 

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Då man flyttar fokus ifrån den enskilde individens beteende till ett kollegialt samspel 

inom en verksamhet, och där i belyser de redskap och traditioner som råder, antar man 

en sociologisk syn på integration enligt Björklid och Fischbein (2012). Ramfaktorer 

som till exempel styrdokument, tidsplanering, ekonomiska prioriteringar beskrivs vara 

avgörande för ett sociologiskt perspektiv och beskriver vad som sker i en 

utbildningssituation och vilka aktiviteter som tillåts äga rum. 

 Det sociokulturella perspektivet härstammar utifrån den ryske psykologen Lev 

Vygotskij som lägger tyngdpunkten på det kommunikativa och emotionella i samarbetet 

med andra människor i sin utveckling av teorin.  Säljös (2010) beskrivning av det 

sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i samspelet mellan kollektiv och 

individ där man utifrån dem studerar och intresserar sig för hur dessa tillägnar sig och 

utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Säljö (a.a) beskriver människan som en varelse 

med begränsade intellektuella kapital och som biologiskt sätt inte utvecklats särskilt 

mycket de senaste årtusenden. Det beskrivs däremot har skett stora förändringar i våra 

intellektuella och fysiska färdigheter samt i våra kunskaper. Det är enligt Säljö (a.a) 
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häpnadsväckande hur vi idag kan analysera och beskriva den utveckling som skett i 

samhället och hur vi skapat verktyg och redskap för att kunna analysera och bearbeta 

omvärlden och dess gemensamma kunskap vi byggt upp. Skolor, fabriker, kontor, 

sjukvård är verksamheter som växt fram i samhället tack vara människans skicklighet 

att organisera mänskliga aktiviteter. Dessa samhällssystem grundas uteslutande på 

samverkan mellan människor. Det konstateras att det sociokulturella perspektivet har ett 

mycket snabbt förlopp i dagens samhälle och att detta är en utjämning vi människor 

strävat efter för att inte förhindras av våra biologiska begränsningar. De redskap och 

verktyg som benämns är av det kommunikativa och fysiska slaget och över tid har detta 

varit avgörande för att människan ska kunna integrera med varandra och forma olika 

kollektiva verksamheter. 

 I det mindre perspektivet, skolsystemet, beskriver Säljö (2010) att läraren bör 

intressera sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och 

kognitiva resurser. Lärandet är situerat och bör alltid beskrivas i ett vidare kollektivt 

sammanhang där det sociala samspelet är den viktigaste drivkraften i elevens/lärarens 

utveckling och utgår ifrån att lärandet styr utvecklingen.  

 Säljö (2010) påstår att det finns en tendens att inom skola och utbildning endast se 

på hur människan lär utifrån teknik och metod. Han menar att lärandet är mycket mer 

komplext än så och bör ingå i en diskurs utifrån att det är en aspekt av all mänsklig 

verksamhet. Förskola, skola och övrig utbildning är viktiga i samhället att förmedla 

kunskaper och lärande men i diskurser om lärande inom dessa institutioner bör 

perspektivet vidgas då det inte enbart är begränsat till dessa miljöer. De flesta av 

människans grundläggande insikter och färdigheter förvärvas i andra sammanhang så 

som i familj, bland vänner, föreningar och arbetsplatser, det vill säga miljöer som inte 

har som primärt syfte att förmedla kunskaper. Lärandet sker i sammanhang där det finns 

ett samarbete mellan människor och detta gäller likaväl barn som vuxna.  

 

5.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv 

Då yrkeskategorier med olika utbildningsbakgrund eller verksamma inom olika 

verksamheter åläggs att samverka kan det uppstå konkurrerande teorier och synsätt. 

Men enligt Josefsson (2007) som beskrivit vikten av att olika instanser samverkar då 

barn i utsatta situationer far illa menar att utvecklingen idag går åt att man i samhället 

mer och mer betonar vikten av att skapa en samsyn mellan de olika samverkansparterna. 

Där ser man individen som en del av samhället både i stort och smått. Den teori 
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Bronfenbrenner kom att utveckla i början på 80-talet ligger detta synsätt nära. Modellen 

utgår ifrån barnet och uppger ett gemensamt ”samhällsuppdrag” (Josefsson 2007) för 

alla som indirekt eller direkt verkar inom barnets sfär. Utifrån detta perspektiv väljer jag 

ta med modellen som en bakomliggande teori till studien. De kopplingar som finns 

mellan de olika systemen kan indirekt översättas till de samverkansband som i detta fall 

utgörs av förskollärares och organisationers förmåga att bygga förbindelser mellan de 

olika instanserna. 

 Den rysk-amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner (född 1917) studerade 

länge hur människan utvecklades i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. 

Enligt Andersson (1982) framhöll Bronfenbrenner att det är lika viktigt att studera både 

miljön och människans biologiska utveckling, men att det är samspelet dem emellan 

man bör ägna uppmärksamhet åt. Viktigt är också att ta i beaktning att det är en 

ömsesidig påverkan mellan den studerade individen och miljön. Likt Vygotskij så 

menade Bronfenbrenner att den traditionella utvecklingspsykologin allt för ofta utgick 

ifrån den enskilde individen och att det där med togs för liten hänsyn till hur den 

omkringliggande miljön påverkade människan i ett utvecklingsperspektiv. 

Bronfenbrenner valde därför att lägga fokus på den verklighet som fanns runt omkring 

individen som den både direkt och indirekt verkade tillsammans med (Hwang & 

Nilsson 2003).  

 För att göra en markant skillnad på tidigare utvecklingsteorier la han till termen 

ekologi. Ordet härstammar från grekiskans ”oikos” och ”logos” vilket betyder hus och 

hem, boning samt läran om (Andersson 1982). Runt 1980 presenterade han den så 

kallade utvecklingsekologiska modellen som består av fyra olika system på olika nivåer: 

mikro, meso, exo och makro. Nivåerna samspelar med varandra och i modellen placeras 

det lilla barnet i mitten för att sedan i takt med ålder och mognad övergå att samspela 

ifrån nivån mikro upp till makro (Hwang & Nilsson 2003). 

 Nedan ges en presentation av de olika system/nivåer som Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell pekar på samverkar med den enskilde individen. 

Andersson (1982) liknar modellen vid kinesiska boxar eller ryska dockor av olika 

storlekar som ryms inuti varandra och vill där med förtydliga att miljön ska uppfattas 

som en serie ihopkopplade strukturer, där den ena ryms i den andre. 

 

Mikrosystemet som ligger längst in i cirkelns mitt beskriver den omedelbara närmiljö 

som omger barnet- föräldrar, syskon och det inbördes samspelet mellan 
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familjemedlemmar visar på ett ömsesidigt beroende av varandra. För att barnet ska må 

bra är det en förutsättning att dessa relationer fungerar och är i balans. I och med ökad 

ålder så vidgas mikromiljöerna till att omfatta andra vuxna och barn som barnet möter 

och samverkar med. Detta medför att barnets rollrepertoarer utökas succesivt till att i 

vuxen ålder ingå i en mängd olika mikrosystem. Till exempel är kamratgrupper, skola, 

förskola och arbetsplatsen exempel på olika mikrosystem (Andersson 1982, Hwang & 

Nilsson 2003) 

 

Mesosystemet beskrivs vara de kopplingar eller relationer som finns mellan de olika 

mikrosystemen. Då barnet ingår i ett mikrosystem så vill Bronfenbrenner här beskriva 

att samverkan utanför dessa mikrosystem är av stor vikt och också ibland avgörande för 

ett barns utveckling till exempel så kan samverkansarbetet mellan barnets föräldrar och 

förskola/skola vara ett sådant mesosystem som ligger till grund för hur väl barnet 

fungerar och utvecklas i skolan. Lika så kan kompisar och andra familjerelationer vara 

avgörande för hur väl man trivs i de olika mikrosystemen. Då olika mikrosystem står i 

kontakt med varandra beskrivs det vara gynnsamt för barnet och de normer som ingår i 

systemen lättare kan fås att stämma överrens i ett vidare perspektiv (Andersson 1982, 

Hwang & Nilsson 2003 m.fl.). Även Björklid och Fischbein (2012) beskriver 

mesosystemet som att desto mer kontakt det finns mellan de olika miljöerna desto större 

betydelse får de för barns utveckling. Barns erfarenhet av aktiviteter, roller och sociala 

relationer kan berikas genom att ingå i olika närmiljöers verksamheter, men en 

förutsättning är att de förmedlar en enad syn på normer och värden i stort till barnen. 

Detta bör beaktas då man studera lärares praktik i skolsystemet. 

 

Exosystemet är den nivå av system där individen inte själv ingår i eller har möjlighet att 

utöva inflytande på men ändå blir indirekt påverkad av. Föräldrars arbetssituation, dess 

position i samhället och dess utbildning påverkar indirekt barnet. Skolans 

personalsituation, kommunens skolpolitik och möjlighet att utnyttja 

kommunikationsmedel är några exempel på exosystem som påverkar helheten, men är 

svåra att förändra för barnet (Andersson 1982, Hwang & Nilsson 2003). Det finns en 

vikt i att barnen tidigt får kännedom och kommer i kontakt med dessa indirekta system 

som påverkar samhället i vidare mening. Barns medinflytande och demokratiska 

kunskaper är önskvärda dels för att beslutsfattare ska få en inblick i barnens livsvillkor 
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men också för att de ska fostras för en aktiv påverkan av samhället (Björklid & 

Fischbein 2012). 

 

Makrosystemet handlar om hur samhället i stort är konstruerat och vilka förutsättningar 

det finns för människan att leva där. Levnadstandad, skolsystemets uppbyggnad, 

möjlighet till kulturell verksamhet är sådana saker som ligger i den yttersta ringen i 

Bronfenbrenners modell och samverkar med de övriga nivåerna. Björklid och Fischbein 

(2012 m.fl.) beskriver att det är nödvändigt att det råder en överrensstämmelse mellan 

makrosystemet och övriga beskrivna system då detta system är bärare av information 

som mer eller mindre tydligt förser de roller, relationer och aktiviteter som ska 

förekomma i samhället. Därför måste det också finnas en balans i de resurser som 

tilldelas för att nå de uppställda mål som makrosystemet förmedlar, t.ex. i skollag, 

läroplaner o.s.v.  

 

Hwang och Nilsson (2003) beskriver också att modellen i stort måste ta hänsyn till ett 

tidsperspektiv och att det alltid är en viktig faktor i ett utvecklingsekologiskt perspektiv. 

Tidens gång och hänsynen till det benämner Bronfenbrenners som kronosystemet. Inget 

tillstånd är statiskt för en individ över tid, utan utökas av nya händelser och upplevelser 

för den enskilde. Som exempel ges sjukdomar, förändringar i omgivningen eller 

skilsmässa.  

 Modellen bör granskas kritiskt då den kan framstå som något abstrakt och 

möjligheten finns också att individens fokus försvagas och försvinner i modellens olika 

nivåer och system detta enligt Hwang & Nilsson (2008) Modellen bör också 

kompletteras med andra teorier exempelvis med de som handlar om det nödvändiga i att 

bygga nära relationer och identitetsutveckling. (Andersson 2002, enligt Josefsson 2007) 
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6 Metod 

I metodkapitlet görs en presentation av studiens tillvägagångssätt. Här beskrivs vilken 

metod som använts som utgångspunkt i studien, vilka urval som gjorts, intervju som 

metod, de forskningsetiska principerna samt studiens noggrannhet och tillförlitlighet. 

Metodavsnittet innefattar även en metodkritik. 

 

6.1 Val av metod 

I min studie valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

frågor i en intervjuguide. Bryman (2008) menar att det är en bra metod att använda då 

betoningen låg på att få fram intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Intervjun kan röra sig i olika riktningar och informantens svar visar vad som är relevant 

och viktigt för just dem i ämnet. På så vis blev intervjuerna mer ett strukturerat och 

detaljrikt samtal, men också olika i utformningarna. 

 Jag har studerat de utformade dokument eller arbetsplaner som beskriver 

informanternas förskolas eller skolas samverkan mellan de olika instanserna, där 

igenom har jag fått en relativt klar bild av hur förskollärarna planerat för barnens 

övergång till förskoleklassen. Det gav mig också möjlighet att efter samtalet återvända 

till dokumenten som ett förtydligande av intervjuerna och på det viset bättre förstå 

förskollärarnas resonemang om bestämda samverksansbeslut. 

 

6.2 Urval 

Målstyrda urval innebär enligt Bryman (2008) att man väljer ut deltagare till sin 

undersökning som man vet har erfarenhet och som kan ge information som är relevant 

för frågeställningen. För att få en så bred och generell bild som möjligt bör dessutom 

informanterna vara olika varandra.  

 Jag bestämde mig för att intervjua förskollärare verksamma i förskola och i 

förskoleklass. Jag tog personlig kontakt med olika förskolor/skolor där fem tillfrågade 

förskollärare tackade ja till att medverka i studien. Samtliga deltagare var kvinnor med 

10 till 36 års erfarenhet av att vara verksamma som förskollärare antingen i förskola 

eller i förskoleklass. Tre av de intervjuade förskollärarna arbetar på olika förskolor var 

av två av dem har samma förskolechef. De två förskollärana som är verksamma i 

förskoleklass arbetar på samma skola fast i olika förskoleklasser. De föreslog själva att 

de båda två kunde vara med under intervjun och detta ställde jag mig positiv till då jag 
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tror att de har utvecklat en gemensam syn på samverkan då de arbetat ihop i 15 år. Även 

om deras svar skulle visa sig vara skilda åt så antog jag att de på ett utvecklande och 

resonabelt sätt skulle kunna motivera det både för mig och för varandra då de har en 

lång erfarenhet av att samarbeta som kollegor. Samtidigt ansåg jag det vara 

tidsbesparande och misstänkte att jag skulle fått nöja mig med endast en intervju om det 

inte hade varit lämpligt att de var med i samma. 

 

6.3 Genomförande 

Studien har arbetats fram utifrån ett personligt intresse och en upplevd känsla av 

möjlighet till utveckling inom området. Ett preliminärt syfte skapades inledningsvis av 

mitt skrivande och utifrån det sökte jag tidigare forskning och litteratur. De kunskaper 

och insikter jag inbringade genom litteratur och tidigare forskning fick ligga till grund 

för bearbetning och utveckling av studien. För att få en ökad kunskap och förståelse 

inom det aktuella området studien syftar på, samt finna nyckelord för vidare sökning är 

tidigare forskning och litteratur naturliga redskap att använda sig av enligt Patel & 

Davidson (2003). All litteratur och tidigare forskning tolkades av mig själv personligen, 

men under arbetets gång har jag aktivt sökt motparter att diskutera ämnen med. Det 

finns en tacksamhet i att skriva om förskolans och skolans värld då de flesta jag möter 

har åsikter eller egna erfarenheter att dela med sig av. Skolan och förskolan angår och 

engagerar många.  

 Inledningsvis skrevs en undersökningsplan där olika moment i studien 

preciserades och utefter detta valde jag hur jag skulle gå till väga och vilka metoder jag 

skulle använda. Undersökningsplanen bidrog till att göra arbetet överskådligt och 

strukturerat samt att arbetet flöt på i den takt jag bestämt mig för från början, allt för att 

undvika risken med att skjuta upp saker i sista minuten. Undersökningsplanen är viktig i 

arbetet för att kunna göra en planering, ta kontakt med respondenter för tillstånd och 

medgivande samt för att kunna avgöra vilken metod som anses mest lämplig till 

undersökningsområdet (Patel & Davidson, 2003). 

 Efter och under tiden jag inbringat mig litterär kunskap i ämnet formulerades 

syfte, frågeställningar, intervjufrågor (bilaga C), missivbrev (bilaga B) och information 

om informanternas arbetsplaster (bilaga A). Inför datainsamlingen sammanställdes ett 

missivbrev som gavs till respondenterna om studiens syfte och tillvägagångssätt. I ett 

fall presenterade jag informationen muntligt före intervjun då jag ansåg att informanten 

sedan tidigare var insatt i vad intervjun skulle innehålla och dess sekretess. Bryman 
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(2008) beskriver vikten av att ge en tydlig information till respondenterna för att 

eventuella missförstånd och otydligheter skall förebyggas. 

 Studien genomfördes med förskollärare med erfarenheter av att arbeta med 

femåringar i förskolan och som varit delaktiga i överlämnandet till förskoleklasser och 

med lärare i förskoleklass som har lång erfarenhet av att välkomna nya elever till 

förskoleklass. Samtliga intervjuer skedde på infomanternas respektive arbetsplatser och 

vi hade förmånen att sitta ostörda vid intervjutillfällena, därför var det också möjligt att 

banda alla intervjuer med diktafon. Informanterna hade antingen muntligt eller via 

missivbrevet (bilaga B) informerats om intervjuernas ungefärliga längd på 30-45 

minuter, vilket också var den faktiska tid vi höll oss inom. Inledningsvis valde jag att 

intervjua en kollega som testperson och som jag känner väl. Detta för att bilda mig en 

uppfattning av intervjuns ungefärliga längd samt se hur frågeområdena mottogs. 

  Innan jag utförde intervjuerna hade jag läst litteratur som var relevant för mitt 

ämne samt tagit del av litteratur som beskrev kvalitativa intervjuer som metod. Utöver 

det har jag formulerat en intervjuguide med sex frågeområden (bilaga C). Jag använde 

mig av samma guide till alla intervjupersoner oavsett om det var förskollärare 

verksamma i förskola eller förskoleklass. Frågeområdenas flexibilitet var så pass öppen 

att frågor som gällde den ena eller den andra skolformen inte behövde preciseras. 

Intervjuguidens syfte i de kvalitativa intervjuerna är enligt Bryman (2008) att den 

intervjuade ska kunna tänka fritt samt ge sin egen syn inom området. För mig som 

intervjuare ska guiden fungera som en komihåglista så att alla ämnen som forskningen 

avser skall täckas. Men också för att hålla det inom givna referensramar så att det inte 

ska mynna ut i ett irrelevant samtal som sedan blir svårt att sammanställa till ett resultat. 

Det finns en risk med att ha allt för öppna frågor då bearbetningen av dem kan bli allt 

för komplicerad enligt Bryman (2008).  

 

6.4 Bearbetning och analys 

Inledningsvis lyssnade jag igenom ljudfilerna som jag har spelat in med hjälp av min 

telefon och där efter transkriberades de ordagrant av mig då jag skrev ner det i datorns 

ordbehandlingsprogram. Det talade språket skrevs ner med meningar och skiljetecken 

till intervjuutskrifter. Även pauser och tevekande svar skrevs in i skriften, detta gjordes 

för att hålla en god och bred bild av intervjun kvar i minnet. Transkriberingarna gjordes 

så nära inpå intervjun som möjlig, detta gjorde jag för att dels ha kvar i minnet 

eventuella kroppsuttryck som kunde vara viktiga men också för att inte samla på mig en 
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arbetsbörda som kändes allt för betungande, helt enligt den arbetsplan jag utformade 

inledningsvis. Detta gav mig också en möjlighet att reflektera över resultatet under tiden 

jag genomförde mina intervjuer och även utveckla följdfrågor till nästkommande. I 

vissa fall fick jag återkomma till informanterna för att be dem klargöra eller utveckla sitt 

resonemang. Till exempel fick jag efter första genomförda intervjun återvända till 

representanten för att vidareutveckla sin syn på samverkan kontra samsyn. I vidare 

intervjuer ansåg jag samsynen vara det mest intressanta och därför la jag en större 

betoning i de frågeställningarna. Intervjuutskrifterna studerades, klassificerades och 

färgkodades därefter i tre olika teman; samverkan i praktiken, utvecklingsområde med 

eventuella hinder och hur barnen förbereds inför övergången. Färgkodningen skedde på 

utskrivna intervjuutskrifter med hjälp av understrykningspennor i olika färger. Detta 

underlättade sedan sammanställningen av intervjuerna till ett resultat. Det bidrog också 

lättare till att hitta i utskrifterna om jag behövde återvända till intervjuerna under tiden 

studien utformades. Vissa delar av resultaten gav mig nya sökområden som behövde 

sättas in i sammanhang av tidigare forskning och litteratur. 

 

6.5 Etiska principer 

Det är enligt Bryman (2008) viktigt att man beaktar och tar hänsyn till de etiska 

principer som är aktuella i samhällsvetenskapliga undersökningar. För att skydda 

personer som är föremål för sin studie är det av stor vikt att man överväger 

grundläggande etiska frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Vidare beskriver Bryman att för svensk forskning så framhålls särskilt fyra 

etiska principer som grundar sig i Vetenskapsrådet (2009) rekommenderade 

förhållningstext då man utformar studiens empire. 

 

Informationskravet: forskaren ska informera berörda personer om syftet med studien 

och vilka moment som ingår i den, att den är frivillig och att de kan avbryta sin 

medverkan under pågående process. Detta gjordes i missivbrevet men också som en 

muntlig inledning vid intervjun  

Samtyckeskravet: deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen. Om någon är minderårig så är det föräldrarna eller vårdnadshavarna 

som ska godkänna barnets medverkan. Alla informanter tillfrågades och de tog själva 

beslutet om att vara med. Inga intervjuer gjordes med minderåriga eller bandades i 
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minderårings närhet därför var det inte aktuellt att tillfråga vårdnadshavare om ett 

godkännande. 

Konfidentialitetskravet: uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas konfidentiellt och uppgifter om personer skall förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig får tillgång till dem. Intervjuerna transkriberades kort efter 

intervjutillfället och förvarades oåtkomligt från obehöriga.  

Nyttjandekravet: de uppgifter man samlar in om enskilda individer får aldrig nyttjas för 

annat ändamål än i det den aktuella forskningen avser. Informationen från 

informanterna kommer att användas enbart i denna studies syfte (Vetenskapsrådet 2009) 

 

Inför varje intervjutillfälle informerade jag om mina frågeställningar och mitt syfte med 

undersökningen. Som ett komplement till det missivbrev jag gav (bilaga B) så 

informerade jag även muntligt om de etiska principerna som rör forskningen. 

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2008) beskriver att reliabilitet är ett forskningskriterium att ta hänsyn till då 

den beskriver tillförlitligheten om man skulle göra om undersökningen, eller om den 

påverkas av oanade händelser eller tillfälliga betingelser. Validiteten, vilket Bryman 

beskriver som den viktigaste, är den bedömning man gör för att se om studiens 

problemställning hänger ihop med de slutsatser man kommer fram till i sina 

undersökningar. Det material jag samlat in genom intervjuerna anser jag vara relevant 

för mina frågeställningar, dock har jag försökt skapa mig en än större bild av 

verksamheterna än vad som studien syftar att undersöka. Till exempel så ansåg jag det 

för egen verksamhetsutövning vara intressant att få en bild av hur barns och föräldrars 

inflytande och möjlighet till utvärdering såg ut i överlämnadeprocessen. Samt hur 

utformandet av dokumenten framskrivits. Min upplevelse är att de intervjuade 

förskollärarna lämnade trovärdig fakta i ämnet, där de har utgått från sina egna 

erfarenheter gällande samverkan och samsyn mellan förskola och förskoleklass. Om 

man skulle göra om undersökningen med andra informanter eller med större antal 

informanter med andra erfarenheter, så kan man inte annat än utgå ifrån att studiens 

resultat skulle se annorlunda ut. Men jag tror att jag har lyckat få fram en rätt generell 

bild av hur samverkansprocessen kan komma i uttryck på förskolor i Sverige. Det jag 

tror skulle visa på störst skillnader är om jag intervjuat förskollärare verksamma på 

förskolor eller skolor med annat geografiskt läge i förhållande till förskola eller skola, 
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både närmare men också med längre avstånd emellan. Eller möjligtvis där man vet att 

skolans ledning mer är organiserad under ”samma tak”.  

 Validiteten tolkar jag som att det som rör barns övergång och samverkan med 

fysiska träffar i frågeställningen starkt kan förankras med slutresultatet som grundar sig 

på de formulerade frågeområdena. Ordet samsyn var svårare att definiera då jag 

upplevde att det fanns en ovana att resonera om detta. Men då jag förde ett resonemang 

om det så visade samtliga informanter intresse att utforma det som ett framtida 

utvecklingsområde. Därför anser jag att även problemformuleringen med inriktning 

samsyn lätt kunde tolkas utifrån de intervjuskrifter jag gjorde. 

 

6.7 Metodkritik 

Jag bedömer att den metod jag använde mig av i min studie har gett mig en bra bild av 

förskollärares syn på samverkan förskola och förskoleklass, samt om hur de tänker 

kring femåringarnas övergång mellan de båda verksamheterna.  

 En stor fördel var att jag hade möjlighet att banda intervjuerna och där med anser 

jag att jag har kunnat koncentrera mig fullt ut på informantens beskrivning av sina 

erfarenheter och åsikter. Detta gav mig möjlighet att enbart koncentrera mig på samtalet 

och att också ställa relevanta följdfrågor. Det tog lång tid i anspråk att transkribera 

intervjuerna som var mellan 35-40 minuter långa, men det arbete jag la ner på 

transkriberingen tror jag lönar sig då man kan gör en noggrannare analys av intervjun 

och en så rättvis citering av samtalen som möjligt. 

 Det jag möjligen kan ifrågasätta är om jag skulle haft ett större urval av 

förskollärare verksamma i förskoleklass. Men då det var svårt att hitta tillfällen och 

frivilliga medverkande mitt i avslutnings- och semestertider så nöjde jag mig med dessa 

två. Likaså kan jag nu se att det varit intressant att finna en informant som hade 

erfarenhet av att arbeta inom båda verksamheterna och på så vis eventuellt undersöka 

om det fanns några skillnader i dennes resonemang. 

 Man bör ta hänsyn till att om frågorna hade ställts till andra personer eller om jag 

hade omformulerat dem är det möjligt att resultatet också visat på andra synsätt eller 

värderingar. 

Undersökningen är liten och förskolorna och skolorna har sina olikheter och inbördes 

kulturer som de byggt upp under åren, till det räknar jag bland annat pedagogers 

förmåga och vilja till engagemang samt förskolornas och skolornas geografiska lägen. 

Jag anser att det inte enbart finns en kultur som kan representera alla skolor eller 
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förskolor utan det bör vara så att de yrkespersonligheter, i samspel med organisation 

och ledning, borde ha en inverkan på hur diskursen om samverkan utspelar sig. Därför 

anser jag att studien långt ifrån kan vara representabelt för att dra generella slutsatser i 

ett vidare perspektiv. 

 De insamlade dokument som berör samverkan som informanterna delgav mig har 

varit bra att kunna gå tillbaka till vid sammanställningen av intervjuerna, samt då jag i 

efterhand känt att viss information gällande övergångar och samverkan i de studerade 

områdena har behövt förklaras närmare. 

Jag har en lång yrkeserfarenhet som verksam barnskötare inom förskolan och det har 

gjort att jag har en god kännedom om hur verksamheten fungerar. Denna erfarenhet tror 

jag har varit mycket värdefull för min studie då jag snabbt kunnat bilda mig en didaktisk 

uppfattning om hur informanten ser på sin roll i samverkansprocessen. 
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7 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit genom intervjuerna. 

Resultaten presenteras i tre olika områden, pedagogers erfarenheter av samverkan 

i praktiken, samverkan som ett utvecklingsområde och dess eventuella hinder 

samt barnens förberedelser inför övergången mellan förskola och förskoleklass. 

Efter varje resultatdel ges en analys. 

För att göra en skillnad på förskollärarna kommer jag att benämna lärarna i 

förskolan för förskollärare och lärarna i förskoleklassen för lärare. I ett samlat 

uttryck benämner jag dem som informanter. 

 

 

7.1 Pedagogers erfarenheter av samverkan i praktiken 

Samtliga fem informanter beskrev ett planerat och strukturerat samarbete runt 

barnets övergång mellan förskola och förskoleklass. De beskriv processen som 

något som har förfinats och utvecklats under de senaste 4-5 åren där fysiska möten 

mellan barnet tillsammans med pedagogerna är de huvudsakliga aktiviteterna. En 

förskollärare menade att det kändes omodernt att idag tänka att det skulle vara en 

fördel att lämna över barnet som ”ett blankt blad ” eller att se det som en 

möjlighet till ”nystart” i förskoleklassen. Förskollärarna menade enat att deras 

yrkesprofession utgjorde att de mötte barnen med ”nya ögon” utan att göra 

oprofessionella bedömningar av ev. bakomliggande problematik. I de fall 

åtgärdsprogram upprättats ansåg man att detta dokument skulle kunna ge en sann 

och bred bild av hur man på förskolan arbetat med problematiken, vilket också 

skulle underlätta för mottagande skola att skapa en verksamhet som gynnade en 

progression. En annan informant menade att: 

 

Det är viktigt att stödja barnen i ett långsiktigt perspektiv, det ska ju inte vara så att 

de behöver börja från scratch eller från noll då de slutar här och börjar i 

förskoleklass. 

 

Samtliga förskollärarna, verksamma i förskolan, förmedlade att det var en stor 

fördel om det upprättades dokument eller handlingsplaner för själva 

överlämnandet. De ansåg också att när de tolkar läroplanen för förskolan så ligger 

huvudansvaret för ett väl fungerande samarbete vid överlämnandet på deras axlar. 
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Därför var det enligt dem extra viktigt att det finns nerskrivna planer för hur och 

vad som skall göras i processen. En förskollärare beskrev det som: 

 

”… när man vet vad som gäller, det gör en trygg i sin roll som pedagog… och jag tror det 

gynnar barnen” 

  

En förskollärare beskriv det ”årshjul”, som upprättats gemensamt med lärarna i 

mottagande skola. Där beskriver man överlämnandets aktiviteter, samverkans 

syfte och ansvarig/ sammankallande lärare/förskollärare. 

 

7.1.1 Överförande av information 

I alla intervjuer beskriver informanterna att det sker ett s.k. överlämningssamtal 

där det överlämnas information från förskolan till förskoleklassen om det blivande 

förskoleklassbarnet. Alla förskollärarna beskriver att informationen de lämnar 

utgår ifrån barnens förmågor och deras intressen, men också på det barnen ev. 

behöver extra stöd i. Denna typ av information är också det lärarna beskriver att 

de efterfrågar. En förskollärare såg en positiv utveckling i dessa samtal där hon 

upplevde det som om de under årens gång blivit mer och mer professionella i 

detta och idag är mer fokuserade på läroplanen och dess strävansmål och kunde ge 

en bra bild av förskolans arbetssätt och där med helt utelämna sådant man i 

vardagligt tal kallar för skvaller.  

 

På en förskola, i samarbete med förskoleklassen, har ett gemensant dokument för 

innehållet i samtalet tagits fram. Rubrikerna är:  

• Foto  

• Relationer, social kompetens - hur de fungerar i lek och grupp 

• Språklig medvetenhet - lyssna, koncentrationsförmåga, ta emot instruktioner, 

berätta något sammanhängande, läsa och skriva  

• Matematik - övergripande vad de kan och har gjort 

• Motorik - fin/grov, toaletten, klä på sig 

• Bra på och behöver träna 

• Allmänt - intressen, något annat som är viktigt för oss (lärare i förskoleklassen) 

att veta 
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En annan förskollärare beskriver det papper på 1-2 sidor som hon tillsammans 

med sina kollegor formulerar om barnets färdigheter och kompetenser som sedan 

överlämnas till förskoleklassens lärare. I båda fallen görs godkännande av barnets 

vårdnadshavare efter att de tagit del av informationen om att förskolan både 

muntligt och skriftligt får lämna denna information om barnet. De beskriver också 

att de förhåller sig väldigt strikt till papprets innehåll och går aldrig utanför dess 

ramar en millimeter. Den tredje förskolläraren beskriver att den information som 

lämnas är helt dold för föräldrarna. Föräldrarna har i förväg fått godkänna att man 

lämnar information genom att kryssa i en ruta och signera ett papper. Föräldrarna 

får också på pappret en möjlighet att förmedla egna tankar som de upplever är 

viktiga att förskolan för vidare till förskoleklassen. I ytterst få fall har 

förskolläraren varit med om att någon förälder skrivit något på dessa rader och 

nästan uteslutande har det då handlat om önskemål av gruppindelning, detta 

förvånar henne.  

 

Två förskollärare beskriver att det alltid utgår ifrån och gör en sammanfattning av 

de portfolipärmar eller barnens IUP när de skriver ner informationen om barnen. 

Dokumenten i sig avslutas och skickas med barnen hem då de slutar på förskolan. 

Den förskola som använder sig av IUP beskriver att deras föräldrar, från det att 

barnen börjar på förskolan, är väldigt engagerade i dessa dokument som också 

används som underlag då de har utvecklingssamtal och beskriver det så här: 

 

Vi vill ju framåt och främja utvecklingen, det finns en dynamik i den här 

spännvidden mellan mig, föräldern och barnet/…/ och det viktigaste är att man gör 

det tillsammans med föräldrarna och att de är väldigt delaktiga i denna IUP. Det 

jobb vi gör här vill vi att de också gör hemma också inom de olika områdena som vi 

känner att barnen behöver hjälp och stöd i. 

 

Denna förskollärare menade också att hon upplevde en stor skillnad på 

mottagandet av informationen mellan två förskoleklasser. Då hennes förskola i 

enstaka fall lämnar över barn till en skola som har lång erfarenhet av att ta emot 

barn från förskolor som liksom hennes förskola arbetar med läs- och skrivglädje 

upplever hon att de har en större vana att möta barn som redan kommit långt eller 

har en större flexibilitet att se till det enskilda barnets skriv- och läsutveckling. 

Där med har de enligt henne också en bättre förutsättning att fortsätta det arbete 
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där förskolan slutade då det finns en gemensam tanke och ide om arbetssättet runt 

läs- och skriv-glädje. 

 

En förskollärare upplevde ibland ett ointresse från lärarna i förskoleklassen att ta 

emot information om barnens tidigare kunskaper. Istället upplevdes det finnas ett 

större intresse av att ta del av barnets brister. Likaså ifrågasatte en av 

förskollärana hur den information som mottogs bearbetades och förankrades i 

verksamheten. Här upplevde informanten ibland att det arbetssätt och synsätt 

förskolan förmedlade om barns delaktighet och förmågan till reflektion inte togs 

tillvara på. Men samtidigt så medgav alla förskolans informanter att de var dåligt 

insatta i förskoleklassens sätt att utforma sin verksamhet. 

 

Alla informanterna utom en förskollärare beskriver att de har erfarenhet av s.k. 

trepartsamtal då överlämningssamtalet sker i ett möte tillsammans med lämnande 

och mottagande lärare, förälder och i vissa fall med rektorns medverkan. Dessa 

samtal har uteslutande skett då det funnits en problematik runt barnet och oftast 

har en specialpedagog eller annan expert varit inblandad och gett ett skriftligt 

uttalande. 

 

7.1.2 Samsyn 

En förskollärare beskriver att hon från tidigare arbetsplats har erfarenheter av att 

samverka med förskoleklassen och lågstadiets lärare i ett 1-16 perspektiv där hon 

upplevde att lärarna i förskoleklassen/skolan var väldigt drivande i att få en 

samsyn i barns lärande. Det var även här de utvecklade den plan för 

överlämnandet som de arbetade utefter. Nu upplevde hon att de är i början av den 

fasen på hennes nuvarande arbetsplats. Utöver detta upplevde ingen av 

informanterna att den samsyn man under många år strävat efter att uppnå på den 

egna arbetsplatsen inte var något som prioriterades att arbeta för att utveckla 

mellan förskola, förskoleklass och skola. Lärarna i förskoleklassen beskrev ett väl 

utvecklat samarbete med lågstadiets lärare där både planerade lektioner och 

gemensamma teman för barnen genomfördes tillsammans med de äldre barnen. 

Lärarna beskrev också att de hade gemensam planeringstid tillsammans med 

lågstadiets lärare där de ofta förde diskussioner om gemensamma förhållningssätt 

och barns lärande. Där emot så upplevde också de att utöver samarbetet vid 
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barnens övergång så fanns det inget som hette samsyn eller samverkan mellan 

förskola och förskoleklass. 

 

7.1.3 Analys 

Styrningen av samverkan då barnen ska skolas över från förskola till förskoleklass 

är av informanterna väl utarbetade planer som beskriver mål, ansvarsområden, 

uppföljning och utvärdering. Eftersom det framgick att dokumenten ändrats till 

det bättre så kan man anta att det genomförs en kontinuerlig utvärdering eller 

uppföljning av dem. Detta kan kopplas till den styrning Josefsson (2007) 

beskriver vara en av tre förutsättningar för en lyckad samverkansstrategi. Dock är 

dessa dokument enbart handlingsplaner som behandlar själva överskolningen, inte 

ett kontinuerligt samverkansarbete över tid.  

Beskrivning av det omoderna i att lämna över barnet som ett ”oskrivet blad” 

vittnar om ett synsätt av ett sammanhängande skolsystem där innehållet i förskola, 

förskoleklass och skola anses inrymma en förenad organisation och formella 

ramar presenterade i skollagar och styrdokument (Johansson 2000).  

Alla informanterna beskrev en önskan och ett upplevt behov av möten mellan 

lärare och förskollärare där pedagogiska frågor dikuterades. Pramling, 

Samuelsson och Mauritzson (2001) beskriver detta vara framtidens prioriterade 

mål i integrationen mellan förskola, förskoleklass och skola. I skriften ges en bild 

av efterfrågan av en ökad medvetenhet mellan skolväsendets olika instanser, där 

betydelsen att tidigt skapa förutsättningar för grundläggande undervisning av 

begreppsbildning, kommunikationsförmåga och identitetsutveckling enligt 

förskolans läroplan diskuteras. Denna eftersträvan till integration beskrevs av 

framförallt förskolans pedagoger som ett led i att utveckla sina verksamheter men 

också som en del i att förmedla förskolans pedagogik och arbetssätt för att stärka 

förskolan som intuition i skolväsendet. 

 

Integrationsreformen, som är grundad i kunskap om barns utveckling och lärande, 

har goda förutsättningar att leda till utveckling av den pedagogiska verksamheten 

och barns omsorg och lärande. Om goda förutsättningar skapas i arbetslag 

sammansatta av företrädare för de olika barnomsorgs- och skolkulturerna kan ett 

nytt gemensamt synsätt och arbetssätt växa fram som gynnar barns utveckling och 

lärande.  

Skolverket 2001 
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I sammanhanget nämndes också den problematik lärarna i förskoleklassen 

förmedlade av svårigheter med att både jobba ”uppåt” och ”nedåt” i 

skolsystement. Denna problematik ses även av Ackersjö (2011) där hon i sina 

studier försöker kartlägga förskoleklassen som en egen art i skolväsendet antingen 

som en ö eller en bro. 

 

Informanterna i förskoleklassen förmedlar att det är både lättare och mer 

intressant att samverka med de äldre åldrarna i skolan då deras dag ser mer lik ut 

lågstadiets. Detta är något som både bl.a. både Kärrby (2000), Davidsson (2002) 

och Ackersjö (2011) menar är typiskt för skolsystemet att man lättare ansluter sig 

och identifiera sig med skolan då den traditionen är starkare förankrade i 

samhället. Ackersjö (2011) menar också att det för förskoleklassens lärare är 

lättare att förklara för utomstående vad deras verksamheter är för något om de 

beskriver sig som en del i skolan. Samtidigt så påpekar Ackersjö (a.a) att 

förskoleklassen alltid brottats med att bli något eget, mitt emellan förskola och 

skola. Studier visar också att skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn och 

organisering av verksamheten i raster och arbetspass tar i stor utsträckning över i 

förhållande till en mer sammanhållen barninriktad kunskapssyn och organisering 

(Skolverket 2001). 

 

Den avsaknad informanterna beskriver av att arbeta för en samsyn mellan 

förskolan och förskoleklassen i ovan beskrivna termer bevisar det dike som 

uppstått mellan förskola och skola (Skolverket 2001). Samverkan förväntas leda 

till utökad pedagogisk kontinuitet då man arbetar mot samma mål (Kärrby 2000), 

men precis som informanterna nämnde så är det en förutsättning att direktiven 

stöds och delegeras ifrån förskolechefer och skolchefer. Detta kan man också läsa 

i publikationen Att bygga en ny skolform för 6-åringar (2001), där en viktig 

utgångspunkt är att mer omfattande utbildningsreformer generellt kräver 

omtänkande och kreativa lösningar. Detta kräver i sin tur tid och resurser av olika 

slag. Särskilt tid och stöd för kollegial reflektion över den egna praktiken anses 

vara av avgörande betydelse. 
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Om erfarenheter och kunskaper barnet har med sig sedan tidigare går förlorade i 

skolan kan det resulterar i att barnet många gånger får börja om från början, 

(Myndighet för skolutveckling 2004) vilket förhindrar en progression. 

Förklaringen till detta kan vara bristen av kommunikation och överförande av 

barnets tidigare kunskaper från förskola till förskoleklass. Men också en skillnad i 

arbetssätt mellan de olika institutionerna där kultur och traditioner skapat ett glapp 

mellan barnsyn och kunskapssyn. 

 

7.2 Samverkan som ett utvecklingsområde och dess eventuella 

hinder 

Lärarna i förskoleklassen menade att de tyckte samverkan gentemot lågstadiet var 

mest utvecklande och av intresse då det handlade om att barnen skulle samverka 

med andra barn 

 

”barnen är lite färdiga med förskolan och vill framåt”.  

 

Där emot kunde de tänka sig att utveckla fler traditioner tillsammans där man 

bjuder in varandra till olika sammankomster. Genomgående för alla intervjuer så 

förmedlade respondenterna att de fysiska träffarna med barnen oavsett om det 

gällde möten med sina blivande klasskompisar eller om man ”knöt ihop säcken” 

med s.k. hemvändardagar var det sekundära i ett utvecklingsperspektiv, då de i 

dagsläget tycker det fungerade bra. Det primära var att lärarna och förskollärana 

möttes regelbundet för att utbyta erfarenheter, diskutera barns lärande, arbetssätt 

och förhållningssätt. Där med tror de att det blir en bättre kontinuitet i barnets 

livslånga lärande. En förskollärare förklarade det så här: 

 

… barn är barn och de hittar varandra och visst… det är viktigt att utveckla sociala 

relationer men jag tycker ändå att det viktigaste är att hitta en ökad förståelse mellan 

förskola och skola. Att möta individer… där ligger problemknuten mycket mer än 

att de ska hitta nya sociala relationer för barn är barn. 

 

Arbetsbyten mellan lärare och förskollärare i förskola och förskoleklass var ett 

förslag som nämndes som ett led i en utveckling för att få en ökad förståelse för 

varandras arbeten. 
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En informant menade att hon såg en stor fördel i om man kunde planera in fler 

träffar där barnen tillsammans med sina pedagoger från förskolan och 

förskoleklassen träffades över någon aktivitet. Aktiviteterna skulle planeras in i 

alla fall från och med barnets sista termin på förskolan. Detta skulle bidra till den 

trygghet man ville uppnå att ge barnen inför skolstarten. Men också, och kanske 

det viktigaste, var en ökad insyn i varandras verksamheter. Aktiviteterna kunde 

vara att man bakade bullar tillsammans eller byggde en koja ihop, detta var 

mindre viktigt. Det viktigaste var att man skapade mötesplatser i den verkliga 

vardagen för att utbyta erfarenheter eller rent av bara lära känna varandra. 

Intervjuerna visade på att de flestas kunskaper om varandras verksamheter 

grundade sig på sina egna barns skolgång eller det de hört från föräldrar. 

Föräldrasamverkan var något som två förskollärare såg som ett 

utvecklingsområde. Vikten av att ha ett sent utvecklingssamtal på vårterminen 

som avrundade förskoletiden men också blickade framåt, där föräldrarna blev 

delaktiga i den information som fördes över, ansågs som väldigt viktigt och något 

som på en förskola kunde förbättras. 

Det fanns också en tanke att öka barnens inflytande genom att låta barnen själva 

få visa sin portfoliopärm för sin blivande lärare, där med synliggörs också 

förskolans verksamhet genom barnen. 

 

7.2.1 Hinder som nämndes för samverkan 

Som hinder för ett kontinuerligt samarbete mellan förskola och skola 

diskuterades: 

•Tiden som en bristvara och svårigheten med att finna gemensamma 

planeringstider. 

•Svårt för förskoleklassen att arbeta gentemot både skola och förskola, vilket sågs 

som att det kunde bli rörigt för barnen. 

•Betydelsen av vilken inställning man har som person till att samverka och ta 

emot information utan att ta det som kritik. 

•Betydelsen av att ha rektorer som prioriterar ett samarbete mellan de två 

instanserna och ordnar dagar, inte kvällar, där skolan och förskolans lärare kan 

mötas.  

•Svårigheten med att få alla pedagoger på förskolan intresserade av att samverka 

med skolan även om de för tillfället arbetar med de yngre åldrarna. 
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•Lärarna i förskoleklassen är oftast konstanta medan förskolan ofta byter ansvarig 

förskollärare som ansvarar för de äldsta barnens övergång, denna organisation 

försvårar en samverkan. 

•Sekretessen nämndes som ett hinder då det gällde i vilken utsträckning man 

kunde lämna över information. 

•Stora barngrupper ansågs vara ett hinder då man både skulle finna tid att samtala 

om dem men också då man skulle träffas rent fysiskt. 

 

7.2.2 Analys 

Att utveckla samverkan genom arbetsbyten var något som särskilt nämndes av 

förskollärarna men även kunde ses som en del i ett förslaget utvecklingsarbete hos 

lärarna. Arbetsbyten som tillsamman med möten för att utbyta erfarenheter, 

diskutera barns lärande, arbetssätt och förhållningssätt bör ge en bättre bild av 

varandras olika kulturer och därmed skapa en mer enad diskurs om barns lärande. 

Det som Säljö (2000) menar alltid kommer att vara den viktigaste läromiljön är 

den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. ”Att lära är att succesivt 

skolas in i diskursiva system som man sedan tänker och kommunicera med i olika 

verksamheter” (2000;233) Här kan vi se att det finns små chanser till det som 

författaren menar är vardagligt och mer eller mindre spontant så länge våra 

förskolor och skolor är skilda åt i placering. Den konsiderationsmodell Granström 

(2003) beskriver är också en genomgående modell i intervjuerna då informanterna 

beskriver ett samarbete med huvudsakliga drag av att man visar hänsyn till 

varandra. Samarbetet går ut på att skapa lugn och ro och man vill undvika att 

hamna i konflikter. Deltagarna arbetar parallellt med varandra och de utbyter inga 

större erfarenheter som innebär att de måste tycka lika eller sträva åt samma håll. 

Detta framgick extra tydligt då lärarna i förskoleklassen upplevde farhågor med 

att det skulle upplevas som kritik mot förskolans arbetssätt om de ”gick ner” till 

förskolan på höstterminen för att få information om hur den pedagogiska 

personalen arbetet med den ev. problematik de såg hos ett barn.  

 

Informanterna nämnde att ett hinder för ett kontinuerligt samverkansarbete vara 

att förskolans pedagoger ofta byttes ut p.g.a. förskolans personalrotation. Det var 

sällan samma pedagoger år efter år som hade ansvarit för överlämnandet i 

förskolan. Lärarna efterlyste långsiktiga relationer för att bygga upp en struktur 
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som kunde utvecklas istället för att hela tiden börja om. Förskoleklassens lärare 

såg sig mer som konstanta då de arbetade med samma åldersgrupp och på 

liknande sätt år efter år. Pramling, Samuelsson och Mauritzson (2001) konstaterar 

att en stor omsättning av personal i arbetslagen liksom bland rektorerna, är ett 

hinder för att skapa en kontinuitet i samverkansarbetet. Likaså stämmer detta och 

flertalet andra hinder som nämns väl överrens med det Josefsson (2007) benämner 

som strukturella och kulturella hinder för samverkan. 

 

7.3 Barnens förberedelse inför övergången 

Informanterna beskriver flera olika slags möten där barnen ges möjlighet att träffa 

sina nya klasskompisar och lärare. I vissa fall är det förkolans pedagoger som är 

med barnen men i andra fall kan det vara föräldern som är med under viss tid av 

skoldagen. Ibland sker mötena utan förskoleklassens inblandning och syftar då på 

att gruppen ska ”komma ihop sig som en grupp”. Barnen gör besök i skolan där de 

får bekanta sig med lokalerna, skolgården och matsalen. Några informanter 

berättar om ett ”lill-faddersystem” där förskoleklassbarn agerar faddrar och detta 

upplever de som ett väldigt bra system som stärker det äldre barnet och ger en 

trygghet för det blivande förskoleklassbarnet. Det övergripande syftet med 

träffarna är att få barnen trygga och finna nya sociala relationer. 

 

7.3.1 Skolförberedande material och övningar 

Ingen förskollärare i förskolan nämnde att det arbetade med skolförberedande 

böcker eller liknande material utan alla påpekade att barns lärande skedde i ett 

helhetstänk där det tematiserade arbetssättet och lärandet genom reflektion och 

samspel var det huvudsakliga att fokusera på. Ingen förmedlade att det just var 

inför den stundande skolgången man till exempel arbetade med matematik, skriv 

och läs eller naturkunskap och teknik. Detta gjorde man för att det ingick i 

förskolans uppdrag, vilket indirekt kan kopplas som det sammanlänkande medlet 

av en förberedelse för att fortsätta uppåt i skolsystemet.  

 

7.3.2 Analys 

Under intervjuerna framgick det att skolförberedande verksamhet mestadels 

liknade den inskolning barnet gör i tidiga år i förskolan där fokus läggs på att 

känna sig trygg i gruppen, skapa relationer med pedagoger och barn samt lära 
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känna den fysiska miljön. Informanternas ställningstagande till skolförberedelser 

kan ses som en tydlig koppling till läroplanen för förskolans beskrivning av 

uppdraget att avrunda förskoleperioden och finna former för att övergången ska 

fungera så bra som möjligt. I ett långsiktigt perspektiv förmedlade pedagogerna 

likt det Siller (2000) kommit fram till i sina studier, att vikten läggs på att barnen 

tränas i sociala färdigheter där man t.ex. önskar att barnet ska klara av att 

samarbeta och leka med kamrater, lösa konflikter samt visa hjälpsamhet. Alla 

informanterna men särskilt en lärare i förskoleklassen påpekade att detta var det 

hon tyckte var det viktigaste att fokusera på i förskolan. Liksom Sillers (a.a) 

redovisade resultat så förmedlar förskollärarna att om man inte mår bra och 

fungerar socialt så är det ett hinder för att fortsättningsvis inhämta kunskap. Detta 

kan också kopplas till vikten av lärarnas yrkeskunnande i att kunna relatera sig till 

barnen och möta dem i dialogiska möten (Skolverket 2000), samt förmågan att se 

barnen och initiera samverkan. I de fall detta sker så framstår det klart och tydligt 

att barnen upplever övergången från förskola till förskoleklass positivt (Pramling, 

Samuelsson och Mauritzson 2001).  

  

Två förskollärare beskriver det tematiserade arbetssättet som en viktig del av 

förskolans verksamhet. Den pedagogiska dokumentation informanterna beskriver 

blir här ett redskap för att utveckla verksamheten och barnen ges en vana i att 

reflektera över sina kunskaper och sin vardag. Särskilt en förskollärare ansåg att 

de kunskaper barnen inbringar genom att kontinuerligt reflektera över sitt lärande 

inte togs tillvara på då barnet kom till förskoleklassen och där man mer arbetade 

efter invanda mönster och metoder som inte utgick ifrån individen självt. Siller 

(a.a) beskriver att det finns forskning som stödjer problemlösningsmodellen via 

dialog där barnens egna tankar bli föremål för reflektion och i informanternas fall 

samlades sådant material i barnens portfolio eller IUP. Ett reflekterande arbetssätt 

bidrar till att belysa olikheterna hos barnen och utifrån olikheterna gör man dem 

till ett innehåll i det pedagogiska arbetet, vilket ger en viktig förberedelse till 

eventuella senare studier. 
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8 Diskussion 

Under den här rubriken följer en diskussion kring resultaten som framkommit i mina 

intervjuer. Diskussionen utgår ifrån syftet och frågeställningarna. Därefter presenteras 

mina slutsatser där jag kortfattat svarar på studiens frågeställningar. Slutligen 

presenteras förslag på fortsatt forskning. 

 

Att befinna sig i verksamheter som förväntas samverka kräver inte bara en 

bakomliggande organisation som stöd. Det kräver så mycket mer. Kommunikativa och 

sociala egenskaper, engagemang och ork men framför allt handlar det om att vilja 

utvecklas som pedagog i en lärandemiljö tillsammans med andra. Förskolan och skolan 

har under lång tid varit hårt drabbade av stora nedskärningar med en kraftig ökning av 

att målskriva och dokumentera våra verksamheter. Därför förvånar det mig inte att den 

samverkan med samsyn som mål, som jag intresserade mig för, i stort sätt visade sig var 

obefintlig. Detta tror jag beror på ett flertal orsaker som dels handlar om tid och 

organisation, som också resultatet i studien visade. Men också om att det kanske är 

lättare att ”köra på” som man alltid har gjort och låta förskoleklassen landa i sin relativt 

nya verksamhet. Det som däremot förvånade mig var att alla informanter, trots en stor 

arbetsbörda, visade på ett stort engagemang för att utveckla ett samverkansarbete mellan 

de både institutionerna. Men framför allt slås jag av förskolans förskollärare som så 

energiskt i intervjuerna beskrev förskolans arbetssätt och som så gärna önskade 

förmedla den vidare till förskoleklassen. De beskrev ett arbetssätt där barnet sätts i 

centrum och där man utgick ifrån det enskilda barnet. Hur de dokumenterade 

verksamheterna och hur barnen gavs möjlighet att växa genom samtal. Precis det som 

tidigare forskning och litteratur beskriver är att arbeta skolförberedande. Däremot 

överraskade det mig att ingen nämnde detta som en särskilt stor del för att förbereda 

barnet inför skolan. Kanske ligger det så naturligt nedärvt i förskolans arbetssätt att man 

inte tänker på det, eller var det jag som intervjuare som inte ställde frågan tillräckligt 

tydligt. Jag tror att jag själv hade resonerat likadant som de om jag blivit intervjuad 

innan studien påbörjats. Jag tror också att jag hade sett övergången som något man gör 

på särskilda tidpunkter efter särskilt utformade rutiner på vårkanten.  

 

Det visades tydligt under intervjuerna att informanternas första tanke (utom i ett fall) 

när samverkan kom på tal relaterades det till de planerade fysiska träffarna mellan 

barnen, de nya lärarna eller den nya barngruppen. Ord som trygghet, lära känna nya 
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kompisar och hitta i den nya skolmiljö var exempel på ord man beskrev målet för 

samverkan med. Jag fick ändra mina frågeställningar och efter att jag förtydligat frågan 

eller beskrivit exempel så kunde man ana ett utvecklande resonemang som tidigare 

kanske inte varit så uttalat för informanten. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan även 

detta forum för lärande komma att vara ett bra exempel på hur pedagoger tillsammans 

utvecklar och skapar nya tankar att bygga sin verksamhet utifrån. Kanske hade frågan 

förr aldrig ställts eller hade informanten aldrig gjorts uppmärksammad på det ”dike” 

som faktiskt finns mellan förskola och förskoleklass. Återigen ser man hur en institution 

och en kultur bara ”är” i en kontext där man inte utsätts för en ”yttre påverkan” att 

behöva utveckla sina resonemang eller kritiskt granska den verksamhet som bedrivs. 

Jag tror och hoppas att intervjuerna gett ringar på vattnet och kanske kan ett frö vara 

sått. Jag tror i ett framtida perspektiv att diskusen om samverkan allt mer kommer att 

handla om en samsyn. Men jag ser det inte som ett lätt arbete att genomföra. 

Motivationen måste komma ifrån att man vill undvika det ”glapp” eller ”dike” som 

beskrivits i studien och att man intar ett barnperspektiv där barnets lärande kommer i 

fokus.  

 

Då integrationens målsättning inte är att blanda in barnen rent fysiskt och låta dem 

samverka i praktiken, så finner man det kanske inte heller vara prioriterat att utveckla en 

samverkan mellan lärarna i de olika verksamheterna. Men, jag tycker man bör ha i 

åtanke att det finns studier som visar att det är positivt om barnen ges möjlighet att 

träffas och leka med både yngre och äldre kamrater och vara varandras förebilder. 

Därför skulle man i en framtidsversion önska att alla förskolor och skolor utformas med 

en arkitektur som stödjer ett spontant umgänge mellan barnen utan att lärare behöver 

planera och organisera för det. Men i detta resonemang vill jag också påpeka att jag inte 

en enda gång av informanterna fick uppfattningen av att de upplevde sina förskolors 

eller sin skolas geografiska läge som ett problem. Det var till och med så att den 

förskollärare som arbetade på den förskola som överlämnade barn till fler än en 

förskoleklass, samt hade sämst geografiska läge i förhållande till skolorna, var den 

informant som enligt mig förmedlade den största önskan om att utveckla 

samverkansarbetet. 

 

Samverkan i form av att mötas i pedagogiska diskussiner och utbyta erfarenheter känns 

som en konstruktiv åtgärd för att få till en ökad förståelse för varandras verksamheter. 
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Men frågan jag ställer mig är om detta tillför något i den dagliga praktiken? Jag tror att, 

som den tidigare forskningen också visade så är, kulturen och traditionen så hårt befästa 

i institutionens väggar att det behövs fler åtgärder än så för ett utvecklande av en 

gemensam samsyn och en kontinuitet i arbetssätt. Det arbetsbyte några av informanterna 

ställde sig positiva till kanske skulle vara att ta samverkansidén ett steg längre. Detta 

byte anser jag har flera syften, dels det ovan beskrivna men också en möjlighet att 

återkoppla till sina ”gamla barn”. Ta del av deras idéer till förbättring då det gäller 

överskolningen till exempel. Men med förskolan och skolans ansträngda ekonomi och 

resursmässigt illavarslande organisationer så ser jag små möjligheter till utveckling av 

detta arbetssätt idag. 

 

Det finns en tanke som slår mig under skrivandets gång som rör organisationen av hur 

barnen i förskola, förskoleklass och skola är indelade. Detta berörde även förskollärare i 

förskoleklassen under intervjun då de menade att de endast hade ett år på sig att möta 

barnen. Även om förskollärarna samverkar om barnet inom t.ex. skolbarnomsorgen eller 

inom andra ramar för hur skolan är organiserad så kanske det finns en hake i att de 

endast har ett år på sig att skapa något eget, unikt och ”sär-skilt” från övriga 

verksamheter. Kanske är denna ettårsstress ett hinder för att utveckla en samverkan. 

 

Den pärm som man på förskolan kallar för portfoliopärm (även IUP av en representant) 

borde kunna vara något symboliskt material för ”den röda tråden” vid övergången från 

förskola till förskoleklass. Både i organisation i form av att man upprättar gemensamma 

ramar för hur pärmen ska utformas men också för att se det enskilda barnets utveckling i 

ett längre perspektiv. Det finns säkerligen ett hinder i att det blir väldigt mycket material 

att förvara men idén, som kom fram i intervjuerna, där barnen själva fick berätta för 

mottagande förskollärare om sig själva med hjälp av pärmen tilltalar mig. Barnet och 

förskolläraren bör i detta skede också tillsammans kunna välja ut enstaka 

dokumentationer som ska följa med över till förskoleklassen. I en sådan arbetsgång bör 

barns delaktighet/inflytande också utvecklas och kunna kopplas till kontinuitet och 

progression. Av den nationella kvalitetsgranskningen (2000) framgick det att de 

viktgaste förutsättningarna för att arbeta med ledord som kontinuitet och progressison, 

delvis var vikten av samsyn mellan olika lärare men också elevinflytande och att det 

fanns en kontinuerlig dokumentation. 
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Under skrivandets gång har jag funderat över Ackesjös (2011) slutord i sin bok 

Förskoleklassen- en ö eller en bro mellan skola och förskola. Där hon menar att det 

kanske till och med är så att förskoleklassen är ”en plats där vissa ”förskolekunskaper” 

måste raderas för att barnet ska kunna anpassa sig till skolans normer och rutiner” 

(s.141). Jag har funderat mycket på detta och försökt förstå hur hon menar. Vad är 

”förskolekunskaper”? Och hur ska man nu gå vidare med att försöka få en kontinuitet i 

arbetsätt som grundar sig på en samsyn i barns lärande? Dessa frågor låter jag vara 

obesvarade och lämnar till en fortsatt forskning. Men de stämmer dåligt överrens med 

att kontinuitet mellan och inom skolsystemet ger förutsättningar för ökad förståelse och 

meningsfull kunskap. Och som litteraturen också visade så är avbrottet i arbetsätt 

riskfyllt att experimentera med då tidigare erfarenheter lätt kan gå förlorade. 

 

Ett hinder som nämndes av informanterna var att man var rädd att ”trampa någon på 

tårna” eller att det skulle upplevas som kritik om man ifrågasatte varandras arbetssätt. 

Detta kan enligt mig bara vara tecken på att en samsyn saknas och där olika kulturer 

”krockar” med varandra. Men det som får mig att tycka det är ännu konstigare är att 

förskolan och förskoleklassen ändå har fördelen i att vi rent praktiskt aldrig samarbetar 

om samma barn, likt den inom skolan. Men vänder jag på det så kanske det också är där 

knutpunkten ligger då vi aldrig behöver konfronteras och samverka om samma barn. 

Återigen så ser vi att det kanske måste finnas ett praktiskt arbete om en gemensam 

”sak”, i detta fall barnet, som förenar människan för att finna motivation för att utveckla 

samverkan.  

 

Jag kan inte undgå att faktiskt ransaka mig själv i detta slutskede av studien och erkänna 

att jag också vill arbeta för en samverkan och samsyn mellan förskola, förskoleklass och 

skola för att stärka förskolan som institution i skolsystemet, inte enbart för våra barns 

skull. Förskolan ”brottas” fortfarande med att finna en plats i samhället i ett 

utbildningsmässigt perspektiv. Också i denna diskurs finner vi hur svårt det är att ändra 

på något som har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden och kanske är det så 

att även förskolan har svårt att förklara sin verksamhet, vilket också litteraturen visade 

att förskoleklassen hade. Båda verksamheterna står kanske i ett underläge till skolan och 

dess traditioner där samhället fortfarande förmedlar en monopolliknande verksamhet 

som har ensamrätt på barns lärande. Men jag tror att desto fler man är i detta arbete med 

att förtydliga våra samstämda läroplaners uppdrag så går det också lättare att ändra på 
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den kommande historien. Därför finner jag samverkansarbetet viktigt ur ännu ett 

perspektiv. 

 

Hur ser förskollärare i förskola och förskoleklass på samverkan och samsyn mellan 

förskola och förskoleklass?  

 

För att ge ett klart svar på detta så bör man först utreda vad samverkan för de olika 

förskollärana innebär och vilket syfte den ska ha, då detta visade sig innebära olika för 

informanterna. Samverkan under tiden barnen skolas över i den nya verksamheten var 

en självklar del i alla representanters svar. Barnen skulle bli trygga i gruppen och i 

miljön. Det ansågs också väldigt viktigt av alla informanter att det lämnades över 

information om barnet från förskollärare till mottagande lärare. Det fanns en önskan om 

en ökad kontinuitet i vilka av förskolans pedagoger som skolade över barnen, allt för att 

bygga långvariga relationer.  

 

När det gällde samverkan i ett längre perspektiv, där syftet var att arbeta för en 

gemensam samsyn i arbetssätt och förhållningssätt, visade sig intresset vara delat. Det 

delade intresset misstänker jag till största delen handlar om okunskap, en bristande 

organisation eller att arbetsbördan redan idag var allt för ansträngd. Men i ett längre 

resonemang, med utgångspunk i progression och kontinuitet, kom barns lärande att 

diskuteras i ett mer långsiktigt perspektiv då det ansågs vara en fördel om det 

utvecklades en samsyn i arbetssätt, förhållningssätt och på vilket sätt man såg på barns 

lärande.  

 

Hur förbereds barnen inför förskoleklass/skola och hur tänker förskollärare runt 

övergången mellan förskola och förskoleklass? 

 

Förskollärarna beskrev strukturerade och väl utarbetade planer för hur fysiska träffar 

skulle organiseras. Målsättningen var att barnen skulle känna trygghet i den nya miljön, 

med nya lärare samt skapa nya bekantskaper med andra barn. Även det 

informationsutbytet mellan förskollärarna om barnen var i denna organisation 

inplanerat.  

 Skolförberedande arbetssätt kan sammanfattningsvis nämnas som något som inte 

finns i förskolans värld. Men desto mer en strävan efter att få förmedla delar av 
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förskolans arbetssätt och att barns lärande skedde i ett helhetstänk där det tematiserade 

arbetssättet och lärandet genom reflektion och samspel var det huvudsakliga att 

fokusera på. 

 

Vad upplever förskollärarna som positivt respektive problematiskt i processen? 

 

Det positiva i samverkansarbetet ansågs vara att det utvecklats åt det positiva hållet de 

senaste åren. Dörrarna var, enligt de flesta informanter, nu mer öppna och lärarna i 

förskoleklassen ansåg förskolan vara mer villig att dela med sig av information som 

gagnade barnen inför skolstarten. 

 Dålig struktur och styrning var upplevda hinder i samverkansprocessen, liksom 

psykologiska hinder som att man hade respekt inför varandras arbetsätt och ville 

bibehålla goda relationer istället för att ifrågasätta varandras verksamheter. 

 

Vad ser förskollärarna för utvecklingspotential i samverkansarbetet? 

 

Fler inplanerade fysiska träffar som skedde regelbundet under sista terminen på 

förskolan. Dessa möten skulle ha en dubbel effekt av att dels mötas för att utveckla nya 

relationer men också för att mer regelbundet få en insyn i varandras verksamheter. 

Arbetsbyten och träffar där skolan och förskolans pedagoger träffades för att utbyta 

tankar och idéer om arbetssätt och förhållningssätt var utvecklingsområden som 

nämndes i intervjuerna. 

 

8.1 Fortsatt forskning 

Jag återvänder till det som jag i diskussionen ansåg vara obesvarat i den skolkontext jag 

känner till, att man enligt Ackesjö (2011) kanske måste se på förskoleklassen som ”en 

plats där vissa ”förskolekunskaper” måste raderas för att barnet ska kunna anpassa sig 

till skolans normer och rutiner”(2011;141). Hur kan detta komma i uttryck rent konkret 

i verksamheten, samt hur väl stämmer detta in i målsättningen för den 

integrationsprocess som förskola, förskoleklass och skola ingår i? I denna forskning 

skulle man mer djupgående kunna studera hur verksamheterna arbetar för att uppbringa 

en kontinuitet i förhållningssätt till normer och värden, barns inflytande eller lärare och 

förskollärares tillit till barns kompetens.  
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Bilagor 

Bilaga A 

 

De tre förskolorna där informanterna är verksamma har olika geografiska och 

strukturella förutsättningar, vidare ges en kort presentation av dem:  

 

Förskola ”Gemenskapen” har på grund av platsbrist samlat alla sina femåringar i den 

närliggande skolan och har där en egen avgränsad gård på skolgården. I övrigt består 

förskolan av sex avdelningar där de övriga avdelningarna är 1-4 årsavdelningar. Den 

enda förskolan som skolar över barn till skolans förskoleklasser. 

Skolan ”Gammelgården” jobbar åldersintegrerat i två spår där de två förskoleklasserna 

tillhör varsitt spår. De tar emot barn ifrån förskolan Gemenskapen och från närområdets 

dagbarnvårdare.  

Förskolan ”Perrongen” består av två s.k. syskonavdelningar, en eller två ansvariga 

pedagoger arbetar med de äldsta barnen i en femårsgrupp viss tid i veckan. Det är också 

den/de pedagoger som är ansvariga för överlämnandet till förskoleklassen. Förskolan 

lämnar i barnen till en skola som ligger någon kilometer bort, i detta samverkar de 

också med områdets dagbarnvårdare och ett föräldrakooperativ som ligger någon mil 

därifrån.  

Förskolan ”Linbanan” består av fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar och två 4-5 

års avdelningar.  Det finns en femårsgrupp som träffas vid några tillfällen varje vecka. 

Förskolan ligger granne med skolan och det finns två andra förskolor i närheten som 

också lämnar sina barn till den skolan. 



  
 

 

 

Bilaga B 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag är tacksam för att du har möjlighet att ta emot mig för en intervju! 

 

Jag heter Emma Netz och studerar sista terminen till förskollärare på lärarprogramet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Den intervju jag ska genomföra är en del av mitt 

examensarbete som ska bli klart under sommaren 2012. 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka förskolans/skolans lärares förhållningssätt 

och hur de planerar samverkan då barnen går från förskola till förskoleklass. 

Intervjun kommer att ha formen av ett samtal runt några frågeställningar kring 

ovanstående syfte där ditt perspektiv blir intressant för undersökningen. Jag beräknar att 

intervjun tar 30-45 minuter och jag kommer att banda samtalet som stöd för att kunna 

bearbeta materialet och referera tillbaka till intervjun. Uppsatsen kommer att publiceras 

och därför anonymiseras alla medverkande personer och verksamheter. Materialet 

behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas tillgängligt för annan 

forskning eller bearbetning. 

 

Intervjun är helt frivillig och du kan avbryta den när som helst och även välja att inte 

svara på frågor utan att motivera varför. 

 

Om du är intresserad att ta del av det färdiga examensarbetet så skickar jag gärna ett 

exemplar till dig. 

 

Vid ytterligare frågor eller funderingar går det bra att ringa eller maila mig. 

 

Vänliga hälsningar 

Emma Netz  

Mobil: xxx 

Mail: xxx 



  
 

 

 

Bilaga C 

 

Intervjuguide 

Frågeområde 1-Erfarenheter 

Hur länge har du/ni varit verksam/verksamma som lärare i förskola/förskoleklass?  

Kan du/ni berätta för mig om dina erfarenheter som lärare att samverka med 

förskolan/förskoleklassen under barnens övergång mellan förskola och förskoleklass?  

 

Frågeområde 2- Samverkan 

Kan du/ni beskriva hur ditt uppdrag som lärare ser ut när det gäller samverkansarbetet i 

övergången mellan förskola och förskoleklass? Beskriv vad som fungerar bra respektive 

mindre bra i processen? 

Kan du/ni se några utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan vid övergången?  

 

Frågeområde 3- Övergång 

Vilka likheter respektive olikheter ser du/ni mellan förskolan och förskoleklass? Hur 

förbereds barnen i övergången? 

 

Frågeområde 4-Trivsel 

Brukar ni få synpunkter från barn och föräldrar om hur övergången går till? Hur 

utvärderar ni er samverkan vid övergången? 

 

Frågeområde 5- Information 

Kan du/ni beskriva hur information om barnet lämnas mellan lärarna och vilka som är 

delaktiga i den processen? 

 

Frågeområde 6- Delaktighet 

Vilka andra aktörer än ni som lärare har inflytande över processen? 

 


