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Abstrakt 
 

Övergången mellan förskola och förskoleklass är något som de flesta barn kommer att 

få uppleva. Det är förskollärarnas och förskoleklasslärarnas uppdrag att skapa bra 

samverkansarbete i samband med övergången för att skapa goda förutsättningar för 

barnens lärande och utveckling. Studiens syfte är att lyfta pedagogers upplevelser kring 

samverkan mellan förskola och skola. Undersökningens centrala frågeställningar är: 

Hur samverkar förskolan och skolan i överlämnandet ur ett lärarperspektiv? Hur ser 

förskollärarna och förskoleklasslärarna på sekretessen vid övergången? Vilka 

utvecklingsmöjligheter för samverkansarbetet ser lärarna i förskolan och skolan?  

 

Studien utformar sig utifrån en kvalitativa metod och det har genomförts intervjuer med 

verksamma förskollärare och förskoleklasslärare. Frågorna är öppna i sin utformning, 

vilket gör att svaren blir detaljerade. Det sociokulturella perspektivet är 

tolkningsansatsen av resultatet och analysen. Resultatet knyts också ihop med vad 

tidigare forskning säger om samverkan. Det som framkommer av undersökningen är att 

samverkan sker på olika sätt. Något som de flesta pedagoger generellt arbetar med är att 

göra personliga besök och ha trepartssamtal, vilket de upplever som ett smidigt sätt att 

kringgå sekretessen. Att få mer tid och fler pedagogiska diskussioner är något 

pedagoger eftersöker i samverkansarbetet eftersom det krävs för att tillfredsställa 

samverkan mellan förskola och skola. Undersökningen visar att samverkan är 

betydelsefull för barnets övergång från förskola till skola.  
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1. Inledning 
 

Som blivande förskolelärare och lärare mot fritidshem har vi valt att undersöka hur 

lärare arbetar och samverkar vid överlämningen av barn mellan förskola och skola. 

Samverkan och en bra övergång berör alla åldrar inom skola men den mest 

betydelsefulla övergången är mellan förskola och skola, just för att förskolan har en 

starkare sekretess än vad skolan har. När vi har haft våra verksamhetsförlagda 

utbildningar har vi till viss del fått insyn i hur överlämningen fungerar och fått en bild 

av att det ser olika ut i olika verksamheter. Vår nyfikenhet om detta ämne gjorde att vi 

valde att inrikta oss på hur samverkan och överlämningen går till ur ett lärarperspektiv. 

 

Både förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98 rev. 2010) och skolans 

läroplan (Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11) tar 

upp vikten av förskolans och skolans samverkan. Läroplanerna belyser att ett 

förtroendefullt arbete mellan verksamheterna ska finnas för att stödja eleverna i deras 

utveckling samt för att skapa ett lärande i ett långsiktigt perspektiv. Förskolan och 

skolan ska utbyta sina kunskaper samt erfarenheter av varje enskild individs behov av 

stöd och stimulans.  

 

Vår studie kommer undersöka hur man som pedagog arbetar vid överlämningen samt 

hur verksamheterna samverkar för att ge de blivande eleverna en trygg övergång.   
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2. Bakgrund 
  

Bakgrundskapitlet börjar med en kort sammanfattning om förskolans och skolans 

utveckling. Det beskrivs också om hur samverkans utveckling har sett ut över tid utifrån 

tidigare läroplaner. Kapitlet tar även upp om förskolans och skolans olika sekretesser 

och vilken problematik som kan uppstå vid samverkan.  

 

Under industrialismens framväxt blev behovet av barnomsorg viktigare, vilket lade 

grunden för förskolans etablering som under tid sedan också utvecklade ett pedagogiskt 

innehåll. Folkskolan infördes på 1800-talet och lade grunden för dagens grundskola då 

den erbjöd alla barn baskunskaper i ämnen som exemplevis räkning, skrivning och 

sång. Skolan hade undervisning som huvuduppgift och såg därmed till att barnen lärde 

sig det innehåll som var bestämt. Under 1900-talets mitt inleddes en diskussion om när 

barnen skulle börja skolan och hur det skulle gå till. Då uppkom ideerna om ett frivilligt 

förskoleklassår men det var inte förrän 1998 som det infördes en förskoleklass 

(Davidsson, 2002).  

 

2.1 Samverkans utveckling utifrån läroplanerna  
 

Övergången mellan förskolan och skolan har länge varit omdiskuterad, det har uppstått 

frågor av relationen och ansvarsfördelningen mellan verksamheterna. Hur förbereder 

man barnen för skolan och vad gör man med de barn som inte anses vara mogna för att 

börja skolan? Det finns brister i både förskolans och skolans metoder, exempelvis som 

att förskolan inte förbereder barnen tillräckligt vad gäller läs- och skrivinlärning och att 

leken inte används inom skolan som ett sätt att lära menar Davidsson (2002). Detta visar 

att ett samarbete mellan förskollärare och lärare i skolan skulle kunna leda till att det 

sker en förbättring vad gäller de båda institutionernas pedagogik. Enligt experter inom 

barnpsykologi behöver barn fasta rutiner i sin tillvaro. Om man arbetar på olika sätt 

(med regler samt val av metod) som lärare kan det därför bli problem för barnen. Både 

SIA- och Barnstugeutredningarna belyser att det är viktigt med en samsyn för lärarna 

gällande barns lärande samt val av metoder.  

 

I Lgr 62 samt Lgr 69 som är grundskolans två första läroplaner var det föräldern som 

var länken mellan förskola och skola, inte förskolläraren. Samarbetet var under denna 

tid svag och informationen som lämnades mellan institutionerna var till som ett 

underlag för bedömning av barnets mognad för skolan. Förskolläraren hade som ansvar 

att informera skolan om barnets individuella kunskaper och skolmognad, där syftet var 

att skolan skulle kunna bemöta barnet på det bästa sättet (Davidsson, 2002). 

”Samarbetet skulle ske om barnet och för skolan” skriver Birgitta Davidsson (2002:31).  

 

I läroplanerna för åren 1975 till och med 1987 blev samarbetet mellan förskola och 

skola av en annan innebörd. Större vikt lades vid att förbereda barnet för skolan 

samtidigt som skolan skulle ta vid där förskolan slutat. Samarbetet riktade sig mot barn 

och lärare och det skulle ske på många olika sätt genom bland annat; praktiska 
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aktiviteter, utbyte av information om barn samt arbetssätt, gemensam fortbildning samt 

studiedagar. Utgångspunkten för samarbetet var fortfarande en bedömning av enskilda 

individers skolmognad för skolans räkning. Det framfördes förslag på att förändra 

förskolans innehåll, dock inte arbetsformerna. Detta för att man menade på att 

förskolans fria arbetsformer gjorde det möjligt att arbeta med sådana moment som hörde 

till skolan. Ett annat ansvar som förskolan hade var att fostra barnen till självständiga, 

ansvartagande och samarbetsvilliga individer. Att förändra förskolans innehåll skulle 

göra barnen mer förberedda på att börja skolan samt minimera skillnaden i övergången 

mellan förskola och skola (Davidsson, 2002).  

 

Tiden mellan 1994-1998 utformades samarbetet utifrån att barnet skulle känna trygghet, 

glädje och kontinuitet via den pedagogik de möter i både förskola och skolan. 

Förberedelser inför barnens skolstart poängterades fortfarande och för att skapa 

kontinuitet för barnen vid övergången skulle lärare samarbeta och diskutera om 

arbetssätt, innehåll och fostransideologi. Under den här tiden sågs övergången mellan 

förskola och skola som ett stort steg för barnen att ta till skillnad från tidigare år. Det 

blev viktigare att lägga betoning på barnens mer egna aktiva deltagande i 

förberedelserna för övergången till skolan. Utgångspunkten för förberedelserna skulle 

ligga i barnens frågor (Davidsson, 2002).  

 

Samarbetet förstärktes mellan lärarna i grundskolan, fritidshem och förskoleklass, då 

det 1994 gjordes en gemensam läroplan för de olika verksamheterna (Lpo 94). 

Reformen genomfördes för barnens skull men man poängretade också att ett samarbete 

mellan lärarna skapade möjlighet för professionell utveckling. Under framväxten av 

Lpo 94 konstaterade man att sexåringarna skulle tillhöra en egen förskoleklass men 

samtidigt vara bundna till den allmänna skolan. Tanken med Lpo 94 var att skolans 

olika verksamheter skulle ha betydelse för integrationens genomförande. Då skolans 

verksamheter verkade under samma läroplan fick pedagogerna ett bredare synsätt och 

mångfald av metoder, vilket man ansåg stärka barnens utveckling och lärande. Man 

ansåg att förskolans aktiviteter skulle synliggöras i grundskolan, vilket också ledde till 

nya arbetssätt. Det nya arbetessättet utgick exempelvis från lekens betydelse för 

lärandet. Förskolan skulle också ta till sig de arbetssätt som grundskolan arbetade med, 

exempelvis ansåg man att förskolan skulle ta in mer läs- skriv- och matematikinlärning 

(Davidsson, 2002).  

 

I både Lgr 11 och Lpfö 98 (rev. 2010) belyses samverkan mellan förskola och skola 

som en viktig del för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt 

samarbete. De båda läroplanerna förespråkar att samverkan är betydelsefull för att 

kunna stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samverkan är 

också viktig för lärarnas del då de genom ett samarbete kan utbyta kunskaper och 

erfarenheter med annan kunnig personal. Förskolans styrdokument (Lpfö 98 rev. 2010) 

säger också att det är förskolans uppgift att finna former för att runda av och avsluta 

barnens förskoleperiod. Det är förskolechefen samt rektorn som bär det yttersta ansvaret 

att se till att samverkan utvecklas mellan de olika verksamheterna men förskollärarna 

ansvarar för att samverkan sker mellan personalen i förskoleklass, fritidshem och skola. 
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Tillsammans med lärarna ska de uppmärksamma varje barns behov av stöd och 

stimulans.   

 

2.2 Sekretess 
 
2.2.1 Vad innebär sekretess? 

Ordet sekretess kommer ifrån det franska ordet ”secret” som har betydelsen hemlig. 

Tystnadsplikt är ett annat ord för sekretess som har samma betydelse. Angivelsen får 

inte utnyttjas utanför den verksamheten där det råder sekretess. Innebörden råder förbud 

mot att yppa sig om att ge ut uppgifter som är sekretessbelagda eller som kan skada och 

ge men hos en människa, det gäller både muntligt och vid utlämning av en handling 

(Bengtsson & Svensson, 2011).  

 

Sekretessen är till för att skydda enskilda människors personliga integritet. Det gäller 

inte enbart skydd för den enskildt berörda utan också för de anhöriga. Inom förskola och 

skola ska också föräldrars och syskons personliga integritet skyddas (Svenska 

kommunförbundet, 2001). Alla olika nämnder tillhör en egen myndighet och råder 

under olika starka sekretesser. Myndigheterna emellan har också sekretess gentemot 

varandra. Idag finns det även lagar och regler som råder över sekretessen (Bengtsson & 

Svensson, 2011).  

 

Det finns tre huvudregler som är uppbyggda för att i den bästa mån ge skydd över 

individens integritet. Beroende på vilken verksamhet det rör sig om ser 

sekretessreglerna olika ut. Sekretess utan skaderekvisit innebär stark sekretess utan 

undantag och inom denna kategori verkställer rikspolisstyrelsens kriminalregister, 

myndigheters telefonväxel och kommunal familjerådgivning. Sekretess med omvänt 

skaderekvisit innebär stark sekretess med vissa undantag. Sekretessen kan få röjas om 

det inte finns tecken på att någon kommer lida men eller ta skada av de utlämnade 

uppgifterna. De som arbetar under denna sekretess är förskolan, skolhälsovård, hälso- 

och sjukvård, socialtjänst, handikappomsorg, polisens brottsutredning samt vissa delar 

av elevhälsan. Den sista sekretessregeln är sekretess med rakt skaderekvisit. 

Huvudregeln här är att allt är offentligt men ska försöka bi behållas hemligt om röjandet 

av uppgiften leder till men hos den berörde. Polisens verksamhet råder inför denna 

sekretess samt folkbokföringen. Myndigheterna existerar över de olika verksamheterna 

och du som verkar inom dessa måste se till vilken sekretess din myndighet tillhör 

(Bengtsson & Svensson, 2011). 

 
2.2.2 Sekretess i förskola och skola 

I skollagen finns det nämnt att allmän verksamhet råder under offentlighets-och 

sekretesslagens bestämmelser. Skollagen säger att varje barn eller elev som finns inom 

skolans och förskolans verksamheter befinner sig under tystnadsplikt. Det har ingen 

betydelse om personalen är utbildad eller inte, verkar du inom skolans verksamheter 

råder sekretessen och tystnadsplikten (Skollagen 2010:800).  
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I skolan finns det två sekretessgrader. Den starka sekretessen rör de uppgifter som hör 

till den psykologiska undersökningen. Exempelvis om en elev har genomgått ett 

begåvningstest som har samband med särskilt stöd eller placering i särskola. Den starka 

sekretessen berör också de uppgifter som finns hos psykolog eller kurator om en enskild 

elev (Rimsten, 2008). Den mindre starka sekretessen innebär att alla uppgifter är 

offentliga men ska hemlighållas. Den mindre sekretessen gäller inom förskoleklass, 

skola och på fritidshemmet. Behöver man röja den mindre sekretessen ska alltid 

föräldrarna eller eleven själv tillfrågas och godkänna detta (Svenska kommunförbundet, 

2001). Den mindre sekretessen tillhandahåller också de fall som det finns risk för den 

enskilda individen att bli trakasserad (Rimsten, 2008).  

 

Förskolan arbetar under omvänt skaderekvisit, såkallad stark sekretess. Förskolelärare 

eller andra pedagoger som är verksamma i förskolans verksamhet får inte föra vidare 

information om inte godkännande har getts ifrån vårdnadshavare eller annan anhörig. 

Däremot är det inget hinder i flesta fall för lärarna att diskutera sekretessbelagda 

uppgifter mellan varandra om det är relevant för arbetsuppgifterna. Vid situationer där 

uppgifter behöver föras vidare ifrån förskoleläraren och inget godkännande har gets, kan 

läraren göra en menbedömning. Det handlar hela tiden om att läraren måste överväga 

sina beslut och reflektera om huruvida utlämningen av information kan få negativa 

konsekvenser för barnets fortsatta utveckling eller om barnet kommer dra nytta av att 

förskoleläraren för vidare uppgifter om det enskilda barnet (Bengtsson & Svensson, 

2011).  

 

Alla som arbetar inom skolan oavsett vilken funktion man har inom verksamheten har 

sekretess om de uppgifter som rör den enskilda individen och föräldrars personliga 

förhållande. Sekretessen rör känsliga uppgifter om individens förhållande såväl mot 

allmänheten som mot andra myndigheter. Det kan i vissa fall vara att lärare har sekretess 

gentemot varandra beroende på vad ärendet gäller. Beroenden på att skolans personal 

råder under olika behörigheter när det gäller sekretess kan det många gånger påverka 

varandras arbete, exempelvis så har kuratorer och skolsköterskor starkare sekretess än 

den övriga personalen inom skolan. De olika sekretesstyrkorna som personalen har inom 

skolan ska inte påverka ett fortsatt samarbete personalen emellan menar Bengtsson & 

Svensson (2011).  

 
2.2.3 Problematisering kring sekretess 

Svårigheten i att behandla sekretessfrågor mellan de kommunala verksamheterna är att 

det står under olika starka sekretesslagar men trots detta är det viktigt att lärarna 

tillsammans finner en lösning på hur arbetet ska fortskrida för att ge barnen och 

föräldrarna möjlighet till utveckling utan att röja sekretessen (Rimsten, 2008). Enligt 

Bengtsson & Svensson (2011) och Lindelöw & Olsson (1991) handlar det om att som 

lärare överväga och titta djupare på vad som kan hända om sekretessbelagda uppgifter 

röjs. Vad blir konsekvensen av att sekretessen upphävs för barnet och dess närstående? 

Som lärare är det viktigt att reflektera kring om informationen har betydelse för elevens 

fortsatta utveckling innan man upphäver sekretessen. Samtidigt är det också viktigt att se 
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till hela sin elevgrupp. Kan klassen bli negativt påverkade om inte informationen förs 

vidare? Om så inte är fallet kan uppgifterna stanna hos den enskilda läraren.  

 

Ett hinder vid övergången ifrån förskola till skola kan vara att lärarna inom de olika 

verksamheterna inte känner till eller misstolkar sekretessreglerna, vilket resulterar i att 

förskolelärarna väljer att inte dela med sig uppgifterna om barnet till förskoleklassläraren 

trots att det verkar under samma myndighet/kommun (Rimsten, 2008). Finns det en 

osäkerhet om vilka uppgifter som får lämnas vidare från förskola till skola finns det en 

lagbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Generalklausulen som 

upphör att gälla under 2013 men som ersätts med nödvändigt utlämnande säger att 

sekretessbelagd information får lämnas ut till en myndighet om informationen har 

betydelse och intresse för den fortsatta myndighet som ska ta över. Informationen 

skyddas därefter utifrån den sekretessbestämmelse den nya myndigheten har.  

 

En annan viktigt del att tänka på när det gäller känsliga uppgifter som kan ge men eller 

annan skada hos den berörda, är att det krävs en kunskap hos lärarna inom 

verksamheterna om hur man ska gå tillväga samt agera när det kommer fram uppgifter 

av känsligare art om barnen. Om det är uppgifter som absolut inte kan lämnas vidare till 

andra är det till stor fördel om det finns en försåtlig motivering till varför uppgiften inte 

går att vidarelämna trots att man ser till sekretessreglerna (Bengtsson & Svensson, 

2011).   

 

Överlämning av sekretessbelagd information kan också skilja sig beroende på ifall 

förskolan och skolan verkar under samma kommun. Verkar de under samma kommun är 

de också samma myndighet, vilket underlättar överlämningen av sekretessbelagda 

handlingar så att det inte behöver uppstå en negativ effekt (Rimsten, 2008). Bengtsson & 

Svensson (2011) hävdar att det inte ska vara något problem att samverka förskola och 

skola emellan trots de olika sekretesslagarna så länge som föräldrarna har gett tillåtelse 

till att information om deras barn förs vidare. Vid tillåtelse från föräldrarna hävs 

sekretessen och viktig information om barnet kan delas vid överlämningen från förskola 

och skola. 

 

2.3 Begreppsdefinition  
 

2.3.1 Samverkan  

Samverka, samverkan är ett begrepp som innebär att olika parter har ett gemensamt 

syfte vid handlandet. Samarbete är en synonym för samverkan och betyder att man 

tillsammans med andra arbetar mot ett gemensamt syfte (Allén, 2004). Ytterligare en 

beskrivning av samverkan enligt Munkhammar (2001) innebär ett djupare samarbete 

mellan pedagogerna i verksamheterna och ett integrerat arbete mot samma 

gemensamma mål. I arbetet kommer vi att använda oss av ordet samverkan för att 

beskriva hur pedagoger i förskolan och i förskoleklass tillsammans arbetar  mot 

gemensamma mål.  
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2.3.2 Elev 

Elev är ett begrepp av en person som får undervisning och som också ansluter sig till en 

viss lära eller metod (Allén, 2004). I arbetet syftar vi definitionen elev till de individer 

som går i förskoleklass eller i grundskolan eftersom Lgr 11 använder sig av begreppet 

elev.  

 

2.3.3 Barn 

Ett barn är en människa som är under kontinuerlig tillväxt och utveckling. 

Benämningen barn används enda upp till pubertets- och straffmyndighetsåldern (NE, 

2000). När ordet barn förekommer i vårt självständiga arbete syftar vi till de individer 

som går i förskolan och som befinner sig i lekperioden. I lpfö 98 rev. 2010 benämns 

dessa individer som barn.  

 

2.3.4 Övergång 

Övergång menas med att man går över något, exempelvis att övergå från ett stadium till 

ett annat. I vårt fall innebär det från förskolans stadium till förskoleklassens (Allén, 

2004).   

 

2.3.5 Trepartssamtal  

Trepartssamtal betyder ungefär samma sak som utvecklingssamtal. Utvecklingssamtal 

innebär att skolelev, elevens vårdnadshavare och lärare för ett samtal om elevens 

kunskapsutveckling. Skillnaden mellan trepartssamtal och utvecklingssamtal är att 

barnet eller eleven inte närvarar vid ett trepartssamtal och samtalet handlar om barnets 

eller elevens övergång mellan skolans olika institutioner. I vår studie skrivs ordet 

trepartssamtal när vi syftar till samtalet som hålls i anslutning till barnets övergång från 

förskola till skola. Vid samtalet möts förskollärare, förskoleklasslärare samt 

vårdnadshavar för diskussion.  

 
2.3.6 Skola 

Då förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet arbetar utifrån samma läroplan så 

har vi i arbetet valt att benämna dessa verksamheter med ett gemensamt ord, vilket är 

skola.  
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3. Syfte och frågeställningar  
 

3.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan förskola och skola byggs upp 

utifrån ett lärarperspektiv. Syftet är även att undersöka hur förskollärarna och 

förskoleklasslärarna ser på sekretessen vid överlämningen från förskola till skola för att 

ge eleverna en trygg och utvecklande skolgång.  

 

3.2 Frågeställningar  
 

Hur samverkar förskolan och skolan i överlämnandet ur ett lärarperspektiv? 

 

Hur ser förskollärarna och förskoleklasslärarna på sekretessen vid övergången?  

 

Vilka utvecklingsmöjligheter för samverkansarbetet ser lärarna i förskolan och skolan?  
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4. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning  
 

I följande kapitel beskrivs utifrån tidigare forskning och litteratur om de olika uppdrag 

som förskolan och skolan har, som utvecklats utefter vad samhället har haft för behov. 

Vi beskriver också hur samverkan har sett ut över tid genom att blicka tillbaka till de 

tidigare läroplanerna. Läroplanerna tar upp vikten av att förskolan och skolan skapar en 

gemensam mötesplats, för samverkan är betydelsefull för barnens fortsatta utveckling 

och lärande. Hinder som kan uppstå vid samverkan mellan förskola och skola tas även 

upp i kapitlet.  

 

4.1 Förskolans respektive skolans uppdrag  
 

Både förskolan och skolan har olika uppdrag som utvecklats utifrån olika 

samhällsbehov. Hur en institution organiseras beror på de tankar, föreställningar, 

normer, samhällsregler och den samhällsmoral som råder i samhället vid en viss tid. 

Studerar man förskolan och skolan historiskt sätt kan man i varje tid se vilken 

människo- och kunskapssyn som är rådande eftersom föreställningarna ligger till grund 

för de institutionella traditioner som utvecklas (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 

 

Det finns tre gemensamma utvecklingslinjer mellan förskola och skola. Den första är 

upplysningen som sätter friheten i centrum. Synen på människan bygger på etik och 

moral i kombination med ett förnuftorienterat tankesätt. Idéerna om upplysningen kan 

kopplas samman med Fröbels pedagogik som innebär att man ser leken som en väg mot 

lärande. Gemenskapsbygget är den andra utvecklingslinjen som innebär att förskolan 

och skolan fungerar som ett instrument i medborgarfostran för samhället. Detta på 

grund av att barn socialiseras med andra människor än bara familjen när de börjar 

förskola och skola. Den tredje och sista linjen är det vetenskapliga barnet och 

utvecklades under 1930-talet och innebär att människosynen baserades på ett 

vetenskapligt tänkande. Man utgick från vetenskapen och psykologin för att både 

försöka förstå och forma barnet. Vetenskapen visade hur man på bästa sätt skulle 

bemöta barnet (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994).  

 

Dessa utvecklingslinjer har fått större inflytande i förskolan än i skolan på så sätt att 

förskolans tradition bygger på en syn om barnet som natur. Har man det synsättet tror 

man på att barn har en inre kraft som är vägledande för utveckling och lärande. Därför 

ska pedagoger se barnen utifrån en helhet och ha ett ”inväntande” förhållningssätt. 

Helhetssynen värnar om hela barnet. Det handlar om att man vill sträva efter att 

förmedla en helheltsförståelse av omvärlden samt ge barnet en möjlighet att se och 

förstå sammanhang. Inom förskolan är omsorgen viktig eftersom man med 

verksamheten ville återskapa något hemlikt. Förskolan skulle stå modell för hemmet 

och därför blev fostran och omsorgen betydelsefull. Förskolan strävar efter att utveckla 

fria och självständiga individer och använder den fria leken och det fria skapandet som 

verktyg för detta. Barn ska själva upptäcka för att lära (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

1994).  
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Anledningen till att dessa utvecklingslinjer har fått mer inflytande i förskolan än i 

skolan menar Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) beror på skolans tydliga tradition som 

samhällets kultur- och kunskapsåterskapare. Undervisningen i skolan bygger på idéer 

om att eleven lär för att kunna använda sig utav kunskapen i framtiden. Lärarens uppgift 

är att överföra kunskap till eleven och eleven ska kunna visa att han eller hon behärskar 

det (Davidsson, 2002). Skolan har som uppdrag att fostra barnen socialt och ge dem en 

intellektuell träning och utveckling. Den svenska skolan är barncentrerad jämfört med 

andra skolor i världen. Dock yttras inte barncentreringen i skolan likadant som i 

förskolan eftersom man vill anpassa innehållet till barnens kunskapsnivå och 

utvecklingsnivå. Det innebär att ett omoget barn jämfört med ett mer moget barn inte 

ska ställas inför lika svåra uppgifter och dessutom ska det omogna barnet få mer 

handledning av läraren. Skolans arbete ska också vara framtidsinriktad, alltså vara nytta 

för samhället. Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) samt Davidsson (2002) skriver att 

skolans tradition bygger på att förmedla ett visst läro- och kunskapsstoff medan 

förskolans lärare har en större frihet att själva utforma verksamheten. I skolan finns det 

också en uppdelning i ämnen och i lektioner och undervisningen ska anpassas till 

barnets utveckling, kunskap, mognad och samhällets krav. Ämnen har efter 

utvecklingens gång lagts till i skolan eftersom nya behov och idéer uppträtt i samhället. 

Ämnescentreringen gör att det blir tydligare i vad som ska göras och hur det ska göras i 

skolan. Dessutom blir det också mer synligt för barnen vad som är rätt respektive fel 

(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994).  

 

4.2 Samverkan – att skapa en möjlig mötesplats  
 

Samverkan har som syfte att föra samman de olika traditionerna inom förskolan och 

skolan så att de kompletterar varandra. Både förskolläraren och grundskolläraren ska 

ömsesidigt bidra med sitt professionella kunnande, kultur samt tradition så att 

respektive lärargrupp kan tillföra varandra det som fattas inom respektive institution. 

Det har gjorts försök med att samverka mellan förskola och skola sen 1970-talet men än 

idag är det problematiskt. Det finns skilda föreställningar om barns utveckling, om vad 

som är kunskap och metoder för lärande mellan förskolans och skolans lärare (Dahlberg 

& Lenz Taguchi, 1994).  

 

Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) menar att man som utgångspunkt måste försöka få en 

gemensam syn på barnet, lärande och kunskap för att kunna utveckla förskolans och 

skolans pedagogiska arbete. Det förutsätter en medvetenhet att sträva efter en 

gemensam mötesplats, vilket forskarna kallar för barnet som kultur- och 

kunskapsskapande. Idéerna bygger på en respekt för barnet som kompetent och nyfiket 

och som har lust att lära. Barnen är själva aktiva i den kunskapsskapande processen 

samt i skapandet av sig själv, personlighet och förmågor skapas genom interaktion med 

omvärlden. Det gör att pedagogen både ska vara medresenär och handledare. Det 

förutsätter att man är en reflekterande praktiker, som innebär att man via sin 

dokumentation tillsammans med sina kollegor diskuterar den pedagogiska praktiken och 

dess förutsättningar.  
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Förskoleklassen bildades för att man ville integrera förskolans pedagogik med skolans 

och influera skolan med förskolans arbetssätt och metod. Förskollärarna och lärarna i 

skolan skulle skapa något gemensamt samtidigt som förskoleklassen skulle vara en egen 

skolform och något nytt. Det visar att det finns en dubbelhet i uppdraget som skapar 

förvirring samtidigt som de olika lärarkategorierna inte tilldelas tid för utbyte av 

erfarenheter eller gemensam planering (Kärrby, 2000).  

 

För samverkan ska kunna ske mellan förskola och skolan i någon form krävs det att man 

skådar och tydliggör de värde- och maktrelationer som ligger till grund för de båda 

verksamhetsformerna. Det handlar om frågor som rör arbetslagstankar kontra ett 

privatiserat lärararbete. Det handlar om att diskutera lönesättning, status och prestige 

eftersom skolan har högre status än förskolan. Det beror på att institutionen betraktas 

som mer etablerad i samhället, vilket också har gjort att skolan varit föremål för fler 

regleringar och nationella utvärderingar än förskolan. Detta gör också att 

handlingsutrymmet är mer begränsat i skolan än i förskolan om man vill förändra det 

pedagogiska arbetet. Detta visar att det inte bara handlar om att få syn på traditionerna 

inom de olika verksamheterna utan också ta hänsyn till och anpassa befintliga ramar till 

de värden och mål som redan finns (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994). 

 

4.3 Varför är samverkan viktig? 
 

Ständigt går vi människor igenom någon form av övergång. Det kan vara från hemmet 

till förskolan, från förskola till grundskola, från grundskola till gymnasiet, från skola till 

arbete eller från ungdom till vuxen. Alla sorters övergångar präglas av utmaningar, 

osäkerhet och spänning (Kärrby 2000). Achanfou Yeboah (2002) menar på att det vid 

varje övergång från en utbildningsnivå till en annan alltid krävs en anpassning utifrån 

nya krav samt att det ställs helt nya krav på en som inte ställts i den förra 

utbildningsnivån. Vikten av en bra övergång kan ha en långsiktig effekt på barnets 

framtida utveckling och lärande, inte bara i grundskolan utan genom hela skolgången. 

En bra övergång gör att barnet kan befästa sina tidigare resultat.  

 

Övergången för barnet kan vara både skrämmande och utmanande. Barnen möts av ny 

fysisk miljö men också nya sociala och emotionella upplevelserna. Vissa barn har svårt 

för att anpassa sig självständigt och en del har svårt att anpassa sig till de förväntningar 

som läraren har och skolans rutiner. En skillnad verksamheterna emellan är språket. 

Lärarna inom förskola och skola använder sig av olika språk och termer, vilket skapar 

ytterligare oro hos barnen men också hos föräldrarna. Det främmande språket eller 

termer kan skapa missförstånd. Det behöver skapas en balans eller en tydligare 

anslutning mellan förskola och skola för att vid barnets övergång skapa en positivare 

inlärningsmiljö och inställning. Om det är bekant sedan tidigare hos barnet kan han eller 

hon tillämpa tidigare kunskaper och färdigheter till nya erfarenheter. Är det en stor 

skillnad mellan förskolans och skolans verksamheter blir det också större utmaning och 

mer stressande för barnet vid övergången (Skouteris m.fl. 2012). 
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Maria Cassidy (2005) har som titeln beskriver i sin studie: “They do it anyway”: a study 

of primary 1 teachers' perceptions of children's transition into primary education 

undersökt hur lärare uppfattar barns övergång till grundskolan. Studien genomfördes i 

Skottland där de flesta barnen i tre-fyra års ålder upplever någon form av 

förskoleundervisning. Grundskolelärare måste bilda sig en uppfattning om vilka 

erfarenheter och kunskaper barnen har, för att minimera eventuella störningar för deras 

lärande i övergången mellan förskola och skola. Studien visar vilka faktorer som lärarna 

menar har inverkan på en lyckad övergång från förskola till skola.   

 

Cassidy (2005) menar att barn som gått i förskola lär sig nyttiga erfarenheter som kan 

vara värdefulla för att uppnå goda resultat i skolan. Barnen får alltså pedagogiska 

fördelarna som blir betydelsefulla för dem vid senare skolgång. Även författaren David 

Achanfou Yeboah (2010) skriver att förskoleverksamheten har pedagogiskt värde för 

barn. Han menar på att de barn som får en lyckad övergång till skolan ifrån förskolan 

har större chans till att förbättra sina resultat i grundskolan. Samtidigt får de det lättare 

att förstå sig på skolans ”levnadssätt” till exempel, undervisning, lärande metoder, 

regler, förordningar och andra krav som grundskoleutbildningen har. Cassidy (2005) 

skriver att förskolan också är betydelsefull i den bemärkelsen att den innehåller andra 

lärandeerfarenheter så som självkänsla, motivation, självförtroende, vilket också får 

betydelse för barnens fortsatta utveckling. Det blir en utmaning för skolan att bygga 

vidare på dessa resultat men det är inte helt enkelt. Förskolan utgår från att barnet ska 

vara i centrum, vilket innebär att barnen ska få möjlighet att göra sina egna val och ta 

eget ansvar för sina handlingar. Förskolan uppmuntrar barn att själva utforska för att 

sedan vidareutveckla sitt lärande. Därför krävs det kompetenta och professionella 

pedagoger som vet hur man utmanar och stimulerar barn på bästa sätt.  

 

Att börja skolan är ett stort steg för barn på många sätt. Det är en vändpunkt i barnens 

liv samtidigt som det ökar barnens status, de blir ”stora”. När barnen flyttas från 

förskola till klassrumsmiljöer måste de anpassa sig efter miljön som råder i 

klassrummet. De måste visa att de har en förmåga att bete sig gentemot de regler som 

finns och styr klassrummet. Kontrasten mellan skolans sätt att lära samt pedagogik är 

stor jämfört med barnens tidigare inlärningsmetoder som de blivit uppvuxna med i 

hemmet och på förskolan. Dessutom bedöms barnens kunskaper och de betraktas av 

andra, vilket har en direkt inverkan på barnens egna sätt att se på sig själva. Dessa 

argument visar att det är viktigt med en kontinuitet mellan inställningarna i relation till 

erfarenheter av lärande hos både förskollärare samt grundskollärare (Cassidy 2005). I 

skolan är läraren till som ett stöd för barnet och det är upp till läraren att hjälpa barnet 

att anpassa sig till skolgången. I övergången till skolan är det förskolläraren som besitter 

kunskap om barnet, vilket ger ytterligare förklaring till varför dessa verksamheter bör 

samarbeta. Ett samarbete i slutändan gynnar alltid barnet när det börjar sin skolgång 

menar Skouteris m.fl. (2012). Förskollärarna har kännedom om barnens intressen, 

styrkor och utvecklingsbehov. Cassidy (2005) menar att denna information är 

betydelsefull för lärarna i grundskolan eftersom de i sitt pedagogiska arbete ska bedöma 

barnens kunskaper. Dilemmat är att det finns en variation mellan skolans och förskolans 

inställning om bedömning av barnet.  
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Cassidys (2005) studie granskade lärarnas rutiner för överföring av information om 

barns utveckling i förskolan samt hur grundskollärarna använde sig utav detta. Metoden 

hon använde sig utav var gruppdiskussion med sex grundskollärare. Där diskuterade 

man deras personliga erfarenheter samt vilka metoder de använde sig av vad gäller 

barns övergång från förskola till skola. Sedan gjorde hon också fem individuella 

intervjuer med grundskollärare där de pratade om deras individuella erfarenheter kring 

samverkan. De reflekterade över de metoder de använder sig av när de ska bekanta sig 

med nya barn som börjar skolan samt diskuterade om vilka orosmoment som finns 

likväl vilka problem man kan råka ut för som lärare i relation till ämnet. 

Grundskollärarna menade på att samverkan är viktig. Särskilt om det betyder personliga 

möten i förskolan. De betraktade mötet som ett effektivt sätt att bekanta sig med barnen. 

En personlig kontakt mellan förskola och skola är också bra just för att man tillsammans 

kan sätta sig ner och diskutera och dela åsikter, erfarenheter och tankar med varnadra 

för att undvika konflikter och missförstånd. Grundskollärarna menar också att det är 

viktigt med personlig kontakt mellan förskola, skola och föräldrar för att informationen 

inte ska tolkas fel.  

 

I rapporten som Skouteris m.fl (2012) gjorde undersökte man vilken effekt som blev om 

man integrerade grundskolans pedagogik i förskolan för man ansåg att det skulle 

underlätta för barnen vid övergången från förskola till skola. Lärarna uppskattade de 

diskussioner som skapades dem emellan men också att det kunde dra nytta av varandras 

inställningar och kunskap. Skouteris m.fl. (2012) hänvisar till den viktorianska DEECD- 

rapporten (2010) som hävdar att lärarna inom grundskolan vill få en kunskap och insyn 

i enskilda elever för att enklare kunna skräddarsy utbildningen.  

 

4.4 Hinder för samverkan 
 

Samverkan är också svårt och ibland problematiskt menade Cassidys (2005) 

intervjupersoner. Att besöka sina blivande elever ute på förskolorna kräver tid, vilket är 

svårt då lärare har en viss begränsad arbetstid. En del grundskollärare såg detta mötet så 

pass viktigt att de ibland tog sin egen fritid till att göra besöken om det inte fanns någon 

officiell tid, så att de fick ett möte med barnen samt kunde föra en dialog med 

förskolans personal. I vissa fall gjorde förskolebarnen besök med förskollärarna på 

skolan men då var också grundskollärarens nuvarande klass närvarande, vilket 

följaktligen gjorde att lärarens förmåga att tala enskilt med barnen begränsades. Alla 

grundskollärare i studien menade att besöken är bra på så sätt att de kan bekanta sig med 

sina blivande elever men syftet de hade i åtanke under dessa besök skiljde sig åt dem 

emellan. En del var eniga om att de ville ta reda på hur barnen var som individer samt 

som kunskapssökande medan andra tyckte det var viktigare att få reda på om barnen 

hade svårigheter med hälsan eller utvecklingen. Därför ansågs den muntliga kontakten 

så pass viktig. Muntlig överföring är bra särskilt om det gäller uppgifter om personliga 

behov och förmågor. Vid överföringen beskrevs aspekterna av barnens kognitiva, 

sociala och motoriska utveckling. Då får man som lärare en helhetssyn av vem barnet 

är.  
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Cassidys (2005) studie undersökte också grundskollärarnas kontakt med föräldrarna 

innan barnens övergång från förskola till skola. Oftast var det så att man kontaktade 

föräldrarna efter barnens inskrivningar i februari och då kallades de till föräldramöte. 

Under dessa möten beskrevs läroplanens innehåll och vilken pedagogik och skolpolitik 

som råder. Intervjupersonerna indikerade på att det var viktigt att föräldrarna blev 

informerade om skolans rutiner och läroplanens mål. Endast två i studien påpekade 

vikten av föräldrarnas delaktighet vid övergången och om värdet som finns i att 

informera om barnens intressen, förmågor eller hemmets pedagogiska erfarenheter. De 

påpekade också att det är viktigt med informella och formella möten med barnens 

föräldrar både för grundskollärarens del men också föräldrarnas. Detta hävdar även 

Skouteris m.fl. (2012) som skriver att ett samarbete inte bara ska ske mellan förskola 

och skola. Det är lika viktigt att föräldrarna involveras i barnens övergång, vilket gör att 

föräldrarna kan förmedla sina erfarenheter och kunskaper om sitt barns styrkor och 

intressen. 

 

Resultatet av studien visar också att grundskollärarna upplever att det finns för lite tid 

för att lära känna barnen och deras intressen samt förmågor eftersom läroplanen och 

myndigheterna över dem förväntar sig att lärarna ska hjälpa barnen att uppnå målen som 

finns. De upplever en press gentemot detta dilemma. Den barnsyn man har och de 

utvecklingsmässiga förväntningar man har på små barn påverkar de professionella 

metoder och pedagogik som en lärare utvecklar. Kraven från läroplanerna påverkar 

lärarnas förväntningar på barn socialt. Samtidigt är det så att barns individuella 

anpassning till skolan påverkas av deras självförtroende, självkänsla och även genom 

sin förmåga att bete sig på skolan. Därför ansåg intervjupersonerna att det var viktigt att 

ta reda på hur barnen betedde sig socialt med andra i grupp och om det fanns eventuella 

störningsmoment. Denna information användes sedan av lärarna för att kunna ge barnen 

det stöd de behövde (Cassidy, 2005).  

En ömsesidig respekt verksamheterna och yrkesrollerna emellan är ibland svår att 

skapa. Men det är viktigt då det skapar ett bättre samarbete och är av värde för 

övergången som sker för barnet mellan förskola och skola. Utan respekt för varandras 

yrkesroll och kategori blir det heller inget bra samarbete. När det infinner sig en respekt 

tyder det på att lärarna inom skolan kommer att ta tillvara på den kunskap som 

förskollärarna har och får därav en bredare insikt i sina elever. Samtidigt kommer också 

förskollärarna ta tillvara på de färdigheter och värderingar de blivande eleverna behöver 

ha innan de börjar den formella skolgången (Skouteris m.fl. 2012). Samtidigt skriver 

Kärrby (2000) att förskoleklassens lärare inte får möjlighet till att delta på de övriga 

lärarnas informella och formella mötesplatser, vilket är en annan anledning till att 

integration över gränsen förskola till skola blir svår att åstadkomma.   

Kärrby (2000) menar att de åtgärder som behövs för att förändra detta är att skolans 

ledning löser de schematekniska problemen samt de problem som rör tidsplaneringen. 

Lärarna i förskolan och skolan behöver gemensam tid till att planera och diskutera mål, 

innehåll och arbetsmetoder. Detta kan kräva extra resurser och stöd ifrån skolans 
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ledning eller utomstående. Det tar tid och är en svår process att som lärare förändra sitt 

arbetssätt men för att lyckas öka den pedagogiska kvaliteten krävs det vilja, 

engagemang, förståelse samt självreflektion.   

 

4.5 Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis har förskolan och skolan olika traditioner och använder därmed 

olika pedagogiska metoder för lärande. Förskolan har en barnsyn som innebär att man 

ser barnet som natur, vilket innebär att man tror på att barnen har en inre kraft och en 

vilja att lära och utvecklas. Därför är det vikigt som lärare att vara medforskare och utgå 

från barnens behov och förutsättningar. Samtidigt har förskolan det stora uppdraget att 

ge barnet omsorg och fostran, medan skolan ser barnet som kultur- och 

kunskapsåterskapare. Det innebär att undervisningen i skolan ska ge eleverna kunskap 

som de sedan kan använda i framtiden. Lärarnas uppdrag blir därför att överföra 

kunskap till eleverna och eleverna ska kunna visa att de behärskar kunskapen. 

Samverkan är viktigt därför att den skapar förutsättningar att lärare inom de olika 

verksamheterna kan tillföra varandra det som fattas inom respektive institution. För att 

skapa ett gemensamt pedagogiskt arbete är det vikigt att det finns en gemensam 

utgångspunkt i synen på barnet, lärandet och kunskap. Det är syftet med samverkan.  
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5. Teorianknytning 
 

I föregående kapitel tog vi upp vikten av att förskolan och skolan samverkar för att på så 

sätt skapa en gemensam mötesplats. Detta för att ge barn och elever en smidig övergång 

mellan verksamheterna och skapa förutsättningar för en mer effektiv lärprocess. Det 

visar att vår studie berör den sociala och kulturella kontexten då ett samverkansarbete 

inte går att utföra utan att dela tankar, kunskaper och åsikter med kollegor över 

gränserna (exempel från lärare i förskola till lärare i förskoleklass). Detta gör att vi 

finner det relevant att utgå från Vygotskijs tankar om det sociokulturella perspektivet. 

Perspektivet handlar om hur barn lär sig och om att utveckling och lärande sker i 

samspel med andra människor. Här beskrivs också vad kulturen har för betydelse för 

vilka redskap och verktyg barnen får med sig i sitt lärande. Vi beskriver också om att 

barnets vilja att utforska har betydelse för det egna lärandet. Nedan belyses också om 

den proximala utvecklingszonen och vad den har för betydelse för barnet samt hur 

pedagoger ska anvädna sig av den i det pedagogiska arbetet.   

 

5.1 Sociokulturella perspektivet  
 

Barn idag utvecklas och lär sig det grundläggande genom den kognitiva färdigheten i 

samspel och samarbete med andra, vilket kan ses till att den sociokulturella 

samhörigheten är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen hos ett barn 

(Evenshaug & Hallen, 2001). En utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv är att man 

intresserar sig för hur de kognitiva och fysiska resurserna utnyttjas av individer och 

grupper. Samspelet mellan individ och kollektiv är också något som är i fokus inom 

perspektivet (Säljö, 2000). 

 

Vygotskijs teori om det sociokulturella är att barnen kommer till världen med ett fåtal 

huvudsakliga mentala funktioner; uppmärksamhet, varseblivning och minne. Barnets 

kultur omvandlar det sedan till mer avancerade och högre mentala funktioner. Varje 

kultur ger barnen möjlighet till att utforma redskap för att sedan kunna utnyttja den 

huvudsakliga mentala funktionen på ett effektivt sätt som också är anpassat efter barnets 

situation (Evenshaug & Hallen, 2001). Det blir också en sociokulturell kompetens då 

man känner till sin egen kultur samt de gemensamma begreppen för att därigenom 

kunna förhålla sig till andras och också handla därefter. Det är en konst att ta 

användning av sin vardag, närhet och tillgång till information i sitt yrkesmässiga 

handlande (Bergström & Fog, 1996). Exempelvis lär sig de barn som har möjligheten 

till att lära sig skriva, notera minnesanteckningar medan de barn som lever i en kultur 

där man inte lär sig skriva istället lär sig använda olika minnesstrategier som redskap. 

Beroende på kultur lär sig barnen olika sätt att tänka, då kulturen överför till barnen 

specifika värderingar och innebörder blir det att kulturen lär barnen vad de ska tänka 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Säljö (2000) beskriver det som att det inte bara handlar 

om vad eller hur mycket som lärs, utan sätten vi lär oss på och hur vi tar del av 

kunskaper har betydelse. Dessa sätt ser olika ut i olika kulturer. Han beskriver också att 

redskap och verktyg inom sociokulturellt perspektiv, både det språkliga men också det 
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fysiska, är av användning när vi ska förstå vår omvärld samt agera i den. Vidare 

beskrivning är att många av de redskap inom det sociokulturella perspektivet vi 

använder oss av är redskap utvecklat för att människan ska kunna hantera vardagen, 

vilket leder till att vi neutraliserar betydelsen av människans personliga bristande 

förmåga.  

 

Vygotski beskriver barn som nyfikna och aktiva samtidigt som de mer än gärna 

utforskar. Genom sina utforskningar lär de sig och upptäcker nya principer. Men 

nyfikenheten och utforskningen kommer inte alltid ifrån barnet själv utan Vygotskij 

menade att det sker inom ramen för ett dialogiskt samarbete som är mellan barnet och 

en annan människa. Helst ska det vara en kompetent, vägledande människa som kan 

vara modell och via det verbala visa barnet hur det ska gå tillväga med utforskandet. 

Genom samspelet mellan barnet och den vuxne tar barnet till sig instruktionerna för att 

sedan styra det till sin egen aktivitet. Det går ifrån utveckling i det sociala till det 

individuella. Barnet kan alltså själv utföra en aktivitet eller utforskning om det har skett 

genom ett samspel med andra och helst då en kompetent vägledare (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Säljö (2000) beskriver att ett lärandet kan ske individuellt men också på 

en kollektiv nivå. Lärande på en kollektiv nivå är organisationer, företag, föreningar och 

samhället. Man får heller inte glömma att lärandet har utvecklats och är inte detsamma 

som det har varit under tidigare epoker. Vi får heller inte glömma att information, 

kunskap och färdigheter ges och fås på ett helt annat sätt idag än vad man fick förr. 

Kunskapen som blir funktionell och produktiv har ändrats genom åren och kommer 

fortsätta ändras beroende på omvärldens krav och möjligheter. Inom den sociokulturella 

teoriramen är det omöjligt med en ändpunkt eftersom det kulturella redskapen 

(psykologiska/språkliga och fysiska), de som vi kallar för artefakter ändras och 

utvecklas. Människornas kunskap och intellekt utvecklas och förändras över tid då det 

förfinas genom nya tekniker och nya kunskaper. Människan använder sig hela tiden av 

olika redskap som passar in i omgivningen, vilket också resulterar i att gränserna flyttas 

för den intellektuella och fysiska förmågan vi människor äger (Säljö, 2000).  

 

Ett dialogiskt samtal inom sociokulturella perspektivet sker innanför den proximala 

utvecklingszonen, det närmaste. Situationer och handlingar barnet skulle ha svårt för att 

klara av själv, klarar barnet av fall det får stöttning, hjälp och uppmuntran från erfarna 

personer. Den pedagogiska uppgiften blir att agera inom den proximala 

utvecklingszonen; stimulera barnet i att samarbeta, knyta kontakt till andra samt ge 

uppmuntran i att klara av och behärska nya problem. I den proximala zonen ska inte den 

erfarne endast vara inriktad på individens självständiga prestation utan också fokusera 

på det kognitiva förloppet. Vygotskij menar på att i bedömningen ska man istället för att 

ha produkt, normer och kvantitet som utgångspunkt utgå från process, kriterier och 

kvalitet. I den proximala utvecklingszonen menar Vygotskij att det skapas en dynamisk 

kontakt mellan lärande och utveckling, vilket också ger resultat av att undervisningen 

har en avgörande roll för barnets psykologiska utveckling. Det är genom undervisning 

det skapas läroprocesser som i sin tur styr fortsatt psykisk utveckling för barnet 

framöver. Vikten av en bra pedagogik har betydelse för barnets framtida utveckling 

(Evenshaug & Hallen, 2001). 
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Människor är i ständigt lärande och det går inte att undvika. Genom att delta i olika 

verksamheter delar människor med sig av erfarenheter som tas med vidare genom livet. 

Detta kan beskrivas som det den lärande situerat. Den sociala praktiken har en inbyggd 

pedagogik, vilket är utgångspunkten i alla samhällen. Utan denna inbyggda mekanism 

skulle det aldrig vara möjligt för samhället att bevara kunskapen eller nå någon form av 

komplexitet. Lärande och utveckling sker genom deltagande i den sociala praktiken. 

Man börjar med att gå från att vara en nybörjardeltagare, som bygger på sin erfarenhet 

och tillslut blir man en kompetent aktör (Säljö, 2000).    

 

Utveckling och lärande i det sociokulturella perspektivet kan ses utifrån två vinklar, det 

ena är att kulturens dynamiska samt de olika samhälleliga verksamheterna är under 

ständig utveckling. De olika redskapsmöjligheterna gör så att gränser flyttas utifrån vår 

intellektuella och praktiska förmåga. Det andra är, det som blir en konsekvens av det 

första att hur individen tar till sig de redskap som möjliggörs och hur man väljer att 

använda sig av redskapet. Den kulturella dynamiken ser till att vi individer ständigt 

utvecklas i att behärska nya praktiska mentala redskap. Inom det sociokulturella 

perspektivet utvecklas människan ständigt med hjälp av andra och med rätt redskap. Det 

finns heller ingen gräns för när man slutar att utvecklas i samspel med andra. Det är 

under samarbete med andra som det ständigt skapas nya redskap som senare kan vara 

till hjälp vid lösning av problem (Säljö, 2000).  

 

5.2 Sammanfattning 
 

Det sociokulturella perspektivets huvudtankar är att barns lärande sker i samspel med 

andra människor. Alla människor som barnen möter i sin omgivning påverkar deras 

fortsatta utveckling. Därför är det viktigt att lärare ser till barnens proximala 

utvecklingszon för att därefter kunna utmana och stimulera barnet på bästa sätt. Barn 

har en inre drivkraft till att vilja utveckla kunskaper men behöver möta kompetenta 

människor som vägleder, hjälper och stöttar dem i deras utveckling. Vygotskij menar på 

att vi människor aldrig kommer att sluta utvecklas så länge vi samspelar med andra 

människor.  
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6. Metod  
 

I metoddelen beskrivs och motiveras valet av den kvalitativa studien, valet av 

respondenterna samt hur genomförandet gick till. En presentation om hur den 

insamlande datan bearbetats beskrivs. Vi redogör även de forskningsetiska principerna 

och deras funktion. I metodavsnittet kommer vi även att kritiskt diskutera vårt val av 

metod. Där beskrivs bland annat vilka för och nackdelar vi såg med att göra en 

kvalitativ undersökning och så vidare.  

  

6.1 Val av metod 
 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerad intervju gör det möjligt för oss att få respondenterna att beröra 

området vi vill undersöka. Utifrån en kvalitativ undersökning har vi möjlighet att skapa 

oss en helhetsbild samt se sammanhang mellan intervjuerna. Holme & Solvang (1997) 

beskriver kvalitativ studie som en undersökningsmetod med möjlighet till att skapa en 

bättre uppfattning om den individuella respondenten. En kvalitativ metod är också 

möjlig att göra ur ett mer flexibelt perspektiv. Här upplever vi att med en kvalitativ 

undersökning gentemot en kvantitativ undersökning finns potentialen till att ställa 

uppfölningsfrågor eller ifrågasätta fall intervjurespondenten skulle kunna utveckla sitt 

svar. Bryman (2011) belyser att en kvalitativ intervju ger forskaren fylliga och 

detaljerade svar som också kan tolkas och uppfattas av forskaren själv. Vid 

transkriberingen är det möjligt att tydligt se likheter och skillnader mellan 

intervjurespondenterna som inte hade varit lika enkelt och tydligt med en kvantitativ 

undersökning. En kvalitativ metod är något som passar oss, då vi är mycket för den 

personliga kontakten som vi inte hade fått om vi hade gjort en kvantitativ undersökning.  

 

6.2 Urval 
 

Vi valde att använda oss av ett målstyrt urval som enligt Bryman (2011) innebär att man 

i sin studie väljer att intervjua kunniga och erfarna personen inom området. Det kommer 

också att bidra till att forskaren ska kunna få genuina svar på forskningsfrågan. Bryman 

tar upp vikten av att antal intervjuer ska vara anpassat utefter studiens syfte samt att den 

teoretiska mättnaden måste vara möjlig att uppnå också med hjälp av intervjuerna. Efter 

rekommendationer beslutade vi oss för att genomföra sex stycken intervjuer som också 

vi ansåg vara lagom i förhållande till vårt syfte med undersökningen samt en 

pilotintervju för att se hur svarbara frågorna var. Ahrne & Svensson (2012) menar att en 

pilotstudie gör det möjligt att få en inblick i hur väl forskningsfrågorna hänger samman 

med materialvalet, därför valde vi att utföra en pilotstudie utöver intervjuerna för att se 

hur svarsbarhete i våra frågor var. Vi intervjuade tre stycken förskolläraren och tre 

förskoleklasslärare (samtliga var kvinnor) i en mellanstor stad i Sverige. 
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6.3 Genomförande  
 

Innan examensarbetets påbörjades hade vi några respondenter klara för intervju då vi 

diskuterat samverkansarbetet i vårt befintliga nätvärk i kommunen. Vi skickade ut 

intresseanmälningar för intervju via mejl till förskollärare och förskoleklasslärare. Vi 

valde att medvetet söka personer som är verksamma i olika verksamheter i olika 

områden för att få en bredare inblick i hur övergången från förskola till skola kan se ut. 

Förskoleklasslärarnas mejladresser kunde vi enkelt hitta på kommunens hemsida men 

svårare var det att finna personliga mejladresser till förskollärarna, vilket gjorde att vi 

fick gå via förskolecheferna. Det blev ett  positivt gensvar från förskolecheferna som 

gärna såg sina medarbetare medverka i intervjuerna, trots det fick vi slutligen 

personligen ringa rekommenderad förskola för att få tag på en intervjuperson och boka 

tid för  intervju. När respondenterna var bestämda valde vi att skicka intervjuguiden 

(Bilaga A) och de etiska forskningsprinciperna (Bilaga B) till samtliga för att de skulle 

kunna förbereda sig samt känna till vilka deras etiska rättigheter är som respondent vid 

en intervju.  

 

Då vår pilotintervju gav användbart material valde vi att använda oss av den i resultatet. 

Och tackade nej till en förfrågad respondent som ändå inte var helt säker på om hon 

hade möjlighet att ställa upp på intervju. Under samtliga intervjuer valde vi att delta 

båda två. Detta gjorde vi dels för att vi kände att vi hade tid till det samt för att vid 

deltagande vid intervju får man en bredare förståelse än om man bara läser 

transkriberingarna. Stukát (2011) menar att det är positivt att vara två personer när man 

intervjuar eftersom man uppmärksammar och uppfattar olika saker. Det var 

respondenterna som gav förslag på tid som passade dem och vi anpassade oss. Alla 

intervjuer gjordes på respondenternas arbetssplats och på deras arbetstid, miljön vi satt i 

valdes av informanterna. Miljön var utvalad efter det som Stukát (2011) menar har 

betydelse för en bra intervju – ostörd och trygg.  

 

Vi började samtliga intervjuer med att fråga om de tagit del av de etiska 

forskningsprinciperna som vi tidigare skickat ut och därefter utförde vi intervjun enligt  

intervjuguiden. Då vi hade en semistrukturerad intervjuguide var det möjligt för oss att 

ställa följdfrågor, vilket vi också gjorde fall vi ville ha förtydliganden av respondentens 

svar. Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon för att därefter kunna 

transkriberas och på så sätt underlätta vårt fortsatta arbete. Under intervjuerna fick vi ta 

del av olika dokument och arbetsplaner som beskriver de olika verksamheternas 

arbetssätt kring samverkan och övergång. Det gjorde att vi hade möjlighet att gå tillbaka 

till dessa dokument efter genomförd intervju och där med få ett förtydligande i 

intervjurespondenternas resonemang om bestämda samverkansbeslut. Det gjorde att vi 

skapade oss en relativ klar bild av hur förskollärarna och förskoleklasslärarna arbetade 

för att skapa en övergång mellan förskola och skola.  

 

Parallellt med intervjuarbetet har vi arbetat fram övriga texter till arbetet utifrån 

litteratur och tidigare forskning som har hjälp oss att utföra intervjuerna.  
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6.4 Bearbetning och analys 
  

Efter varje avklarad intervju gjorde vi transkriberingarna direkt för att hålla intervjun 

färsk i minnet men också för att underlätta arbetsbördan. Vi valde att dela upp 

intervjuerna mellan oss, vi transkriberade tre var. Intervjuerna varade mellan 25-30 

minuter och kunde ta fyra timmar att transkribera. Intervjuerna skrevs ner ordagrant 

men vi valde att ta bort pauser och de meningar som respondenten valde att 

omformulera till nya meningar då vi ansåg att det inte skulle ha någon betydelse för vårt 

fortsatta arbete.  

 

Vi beararbetade intervjuena genom att läsa de om och om igen, vi tittade individuellt på 

vad som var det väsentliga i intervjusvaren. Därefter diskuterade vi tillsammans och 

hittade gemensamma mönster som vi har valt att kalla teman – samverkan utifrån 

pedaogogers erfarenhet, information att få och ge om barnet och potentiella 

utvecklingsmöjligheter i samverkansarbetet. Under bearbetningen och dess resultat 

jämförde vi våra frågeställningar till vårt resultat och det väcktes en ny fråga hos oss 

som vi valde att lägga till i frågeställningen. Det gjorde att vi valde att slå samman två 

frågeställningar som var likartade till en och samma fråga. Vid analysen valde vi att 

rikta det teoretiska ljuset mot den empiri vi fått ta del av, vad säger litteraturen vi 

tidigare läst och hur kan vi koppla den till vårt resultat samtidigt som det ska svara på 

våra frågeställningar?   

 

6.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 

Med en kvalitativ studie är det svårt att tala och bedöma reliabiliteten eftersom de 

aktuella sociala omständigheterna påverkar resultatet. Reliabilitet i en kvalitativ studie 

brukar benämnas som tillförlitlighet enligt Trost (2010) och Bryman (2011). Bryman 

(2011) beskriver att tillförlitlighet ser  i fall resultatet skulle bli liknande vid upprepade 

undersökning. Tillförlitligheten i vår studie ökade då vi valde att spela in och 

transkribera alla intervjuer. Vi korrekturläste och diskuterade varandras 

transkriberingar, vilket gjorde att skillnaden mellan våra olika tolkningar minskade. 

Informanter är verksamma på olika förskolor och skolor i olika områden, vilket också 

ökkade tillförlitligheten. Med hjälp av framträdande teman samt citat tagna från 

intevjuerna skedde en ökad tillförlitlighet då redogörelsen av temana blev mer 

lättförstårliga. Realibiliteten kan ändå ses som ganska låg eftersom vi endast valde att 

göra sex intervjuer. Dessutom kommer reliabiliteten minska med tiden eftersom att 

samhället ständigt förändras och utvecklas.  

 

Begreppet validitet kan enligt Bryman (2011) översättas till äkthet. Äkthet beskriver 

studiens giltighet samt hur frågorna är relevanta till studiens syfte. Vårt syfte med 

studien var att undersöka hur samverkan såg ut mellan förskolan och skolan ur ett 

lärarperspektiv, intervjuguiden utvecklades därför utifrån syftet och frågeställningarna 

för att äktheten skulle öka. Dessutom var alla våra intervjupersoner utbildade och 

erfarna lärare som i sina svar utgått från sina egna tidigare erfarenheter, vilket gav oss 
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en trovärdig bild av hur samverkan ser ut i dagens förskolor och skolor. Vi anser 

därmed att äktheten i vår studie är god.  

 

6.6 Forskningsetiska principer  

 

Bryman (2011) belyser att det inom svensk forskning finns etiska principer för de 

personer som deltar i en undersökning. De etiska principerna är fyra: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Författaren skriver vidare att det är viktigt som forskare att ta hänsyn och tänka på de 

etiska principerna för att inte förlora förtroende hos de deltagande som utgör en stor del 

av studien. De etiska principerna vill belysa att det är viktigt att informera 

intervjupersonerna (i vårt fall lärarna) om studiens syfte samt att intervjun är frivillig 

och kan avbrytas när som helst. Lärarna bestämmer själva ifall det finns ett intresse av 

att delta, ett samtycke kommer från den berörda läraren. Det är upp till oss författare att 

ge en garanti till läraren om att det som framkommit ur intervjun kommer erhållas av 

oss författare och alltså inte användas till något annat än studien som de samtyckt att 

medverka i. Läraren ska också vara medveten om att identitet och andra privata faktorer 

avidentifieras. Vi valde att skicka ut de etiska principerna till respondenterna innan 

intervjun för att de skulle ha möjlighet till att läsa in sig och fundera över deras 

rättigheter under intervjun. 

 

6.7 Metodkritik 
 

Den metod vi använde oss av i vår studie gav oss en bra bild av hur förskollärare samt 

förskoleklasslärare såg på samverkansarbetet i övergången från förskola till skola. 

Urvalet av respondenterna jämfört med studiens omfattning var bra ansåg vi, då fler 

intervjuer inte hade hunnits med. Det som vi kände var till en stor fördel i vår 

undersökning är att vi tidigt fick tag på våra respondenter, vilket också gjorde att vi 

kunde utföra intervjuerna i ett tidigt skede och i en sammanhängande period. Den 

sammanhängande perioden gjorde att vi kunde diskutera likheter och olikheter mellan 

intervjuerna samtidigt som vi hade  intervjuer färskt i minnet, samliga intervjuer 

spelades in. Inspelningarna underlättade för oss då vi kunde lägga allt fokus på 

intervjuns innehåll samt gjorde inspelningarna det enklare för oss att ställa eventuella 

följdfrågor. Valet av att spela in intervjuerna gjorde det också möjligt för oss att ”gå 

tillbaka” till intervjun under reslutat- och analysarbetet. En noggrann transkribering 

lönade sig också för  arbetet med reslutat- och analysdel. Vi var nöjda med att delta 

båda två vid samtliga intervjuer, då det gav oss möjlighet att erfteråt sammanfatta och 

diksutera väsentliga delar av det som vi precis hört. För att också få en bredare 

förståelse för hur samverkansarbetet kan se ut valde vi att i den mån det gick genomföra 

intervjuerna i olika områden i en och samma kommun.  

 

Generellt visar detta att studien är representabel inom den kommun studien gjordes i 

men resultatet kan inte styrka hur andra kommuners samverkansarbete ser ut. Vi kan i 

efterhand nu se att det hade varit intressantare och mer givande om vi valde att intervjua 

fler pedagoger verksamma inom andra kommuner, då det möjligtvis hade gett oss 
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bredare kunskaper om ämnet och kanske visat fler alternativa arbessätt vid 

samverkansövergången.Hänsyn bör tas till att resultatet hade blivit annorlunda om vi 

valde att ställa frågorna med annan formulering samt till andra pedagoger, då alla 

individer har skilda synsätt och värderingar. Hade vi idag gjort om studien skulle vi 

överväga att skicka ut intervjuguiden till respondentern då faktum var att många hade 

förberett sig och skrivit ner svar, vilket gjorde att de vid följdfrågor hade svårt att svara 

utförligt. I vissa fall kunde informanterna styra över intervjun istället för att låta oss leda 

den. 
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7.  Resultat och analys  
 

I kommande kapitel presenterar vi resultatet som framkommit ur de gjorda intervjuerna. 

Resultatet har vi valt att dela in i olika teman utifrån det syfte och de frågeställningar vi 

har – samverkan utifrån pedagogers erfarenhet, information att få och ge om barnet 

samt potentiella utvecklingsmöjligheter i samverkansarbetet.  Efter varje tema gör vi en 

analys av resultatet. För att skilja intervjurespondenter åt benämner vi lärare i förskolan 

för förskollärare och förskoleklasslärarna går under benämningen lärare och vid 

gemensamt tycke benämner vi de som informanter.  

 

7.1 Samverkan utifrån pedagogers erfarenhet  
 

Informanterna menar att arbetet med barns övergång från förskola till skola har 

utvecklats mer och blivit viktigare under de senaste åren. Numera har förskolor och 

skolor i hänvisningsområdet gjort samverkansplaner tillsammans för hur man praktiskt 

planerar samverkan. Genom utvecklingen av dessa planer upplever informanterna att 

det sker en bra samverkan mellan de förskolor och skolor som finns i samma område. 

Alla intervjupersoner hävdar att samverkan är viktig för barnens skull och för att skapa 

kontinuitet, lärarna ska ta vid det som förskolan har påbörjat. Förskollärarna menar att 

de är betydelsefullt för barnen om de får träna på att ta ansvar för det är något som 

kommer krävas i skolan. En förskollärare säger: 

 

… det är ju inte sådär att rätt var det är så pang, poff: nu ska ni bli stora  

utan det är en pågående process hela tiden… Vi har ju våra strävansmål  

och riktlinjer så vi ger barnen möjligheter och sen får ju dem ta lite ansvar. 

…Så all hjälp de kan få från oss är ju liksom bra för det gynnar ju ändå  

barnet i slutändan.  

 

Informanterna antyder att idag är barn relativt anpassningsbara så länge de känner igen 

miljön och är medvetna om vad som komma skall, vilket också utgör vikten av att 

förskola och skola samverkar.  

 

Alla tre förskollärare upplever att samverkan sker på ett naturligt sätt då de har nära till 

hänvisningsskolan i området och kan där med besöka skolan genom att låna 

gymnastiksalen eller biblioteket, gå på sagostund eller leka på skolans skolgård. En 

gemensam nämnare för förskolan är att de börjar med att förbereda barnen för övergång 

redan på höstterminen medan lärarna blir mer delaktiga under vårterminen. Lärarna 

beskriver att det inte finns tid under höstterminen för att träffa kommande elever i sin 

trygga miljö eftersom lärarnas fokus under höstterminen ligger på att hitta den optimala 

inlärningsprocessen för den befintliga nya gruppen.  

 

Trepartssamtal är ett arbetssätt vid övergången som många utav informanterna använde 

sig av. En del hade trepartssamtal med alla barnen och elever medan andra hade det 

endast vid behov, exempelvis om det fanns handlingsplaner eller om föräldrarna 

önskade ett trepartssamtal. Fördelen med trepartssamtal ansåg informanterna var att 

man kom förbi sekretessen då föräldrarna samtyckte i och med att de själva medverkade 
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i samtalet. Inför ett trepartssamlat hade förskolepersonalen oftast intervjuat barnet om 

dess förväntningar för kommande skolstart. Även föräldrarna hade fått förbereda sig 

med frågor som berörde deras barn. Trepartssamtalen är ett relativt nytt arbetssätt som 

många precis har påbörjat. Alla parterna är överens om att trepartssamtal är bra på så 

sätt att det minskar mängden av samtal och överförande av information mellan och över 

gränser. Gemensamt för informanterna är att de tycker det är viktigt att ha föräldrarna 

involverade i processen. De som arbetar med trepartssamtal är nöjda och de upplever att 

det är ett öppet och givande arbetssätt då informationen om barnet kan ges och fås utan 

några missförstånd eller komplikationer. 

  

En förskollärare berättar om sina erfarenheter och åsikter om trepartssamtal:  

 

...Då är alla på samma ställe och då är det liksom ingen information  

som man missar heller. För vi har ju lite skillnad mot sekretessen  

mot förskoleklassen. Vi har ju lite hårdare, lite tuffare men det man  

säger där och då det lämnar man över då. Och man lämnar över  

sådan information som ska hjälpa barnet eller gynna barnet…  

 

En lärare berättade om ytterligare ett sätt att samverka som tagit form då det inte fanns 

tid för ett trepartssamtal med varje enskilt barn. De hade såkallade arbetsplatsbyten, det 

innebär att en förskollärare och en förskoleklasslärare byter arbetsplats för en dag med 

varandra. Läraren får då en bra inblick i hur barnen samspelar och fungerar i grupp 

samtidigt som de även får möjlighet att knyta en bra första kontakt. Arbetsplatsbytet ger 

också en möjlighet till att se varandras verksamheter och se vad man arbetar med och 

hur, samt få en ökad förståelse för varandra.  

 

För att ytterligare skapa fler reflektioner samt möten mellan de olika institutionernas 

pedagoger berättar informanterna om att det oftast sker ett uppföljningsmöte där de 

tillsammans utvärderar samverkan. Mötet möjliggör pedagogiska diskussioner samt 

samtal om vad som behövs revideras och utvecklas för de kommande samverkansåren. 

   
7.1.1 Analys  

Intervjuerna visar på att det är viktigt att barnen förbereds  inför skolgången. Det kan 

knytas samman med vad Skouteris m.fl (2012) belyser om att det kan vara skrämmande 

för ett litet barn att möta nya fysiska men också sociala och emotionella upplevelser. 

Därför benämner förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2010) att förskolan ska fostra barnen 

till självständiga, ansvartagande och samarbetsvilliga individer då det kommer gynna 

barnet i den fortsatta skolgången, vilket även våra informanter indikerar. Davidsson 

(2002) menar att detta kan minimerar skillnaderna mellan förskola och skola. Samtidigt 

antyder några av informanterna att barn är bra på att anpassa sig till nya miljöer.  

 

Bengtsson och Svensson (2011) skriver att vid föräldrarnas samtycke är det godkänt för 

pedagogen att lämna vidare information om barnet, vilket också informanterna påpekar. 

Samtliga anser att trepartssamtal är bra för då kan vårdnadshavaren dela i samtalet och 

själva berätta eventuell känslig information. Skouteris m.fl. (2012) påpekar vikten av att 

göra föräldrarna involverade i sitt barns övergång då de har kunskaper och erfarenheter 
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om barnets styrkor och intressen. Ett samarbete ska alltså inte bara ske mellan förskola 

och skola utan föräldrarna ska vara delaktiga för ge barnet bästa resultat.  

 

Uppföljningsmötena möjliggör för förskollärare och förskoleklasslärare att mötas och 

diskutera samverkan. Möterna har betydelse för utvecklingen av ett bra samarbete, 

vilket krävs för att skapa en smidig övergång. Ett bra samarbete kräver respekt för 

varandras olika yrkesroller. Skouteris m.fl. (2012) hävdar att vid infinnande respekt tas 

också kunskapen om varandras verksamheter, arbetsätt och metod tillvara på. Kärrby 

(2000) påpekar att det krävs informella och formella möten för att en integration mellan 

gränserna ska kunna åstadkommas.  

 

7.2 Information att få och ge om barnet 
 

Informanterna är överens om att information som ska lämnas över från förskola till 

skolan är sådant som ska gynna barnet i slutändan, det är för barnets egen skull. 

Informanterna är eniga om att man inte ska benämna eller beskriva en individs 

kunskaper om de inte är i behov av särskilt stöd eller vid specifika fall där föräldrar eller 

förskollärare anser att kommande lärare bör veta något om det individuella barnet. I de 

flesta fall kan man benämna och beskriva gruppen i helhet. Förskollärarna syftar till att 

istället för att ”hänga ut” ett barn som ”stökigt” då de exempelvis inte klarar av att sitta 

stilla kan man berätta för läraren att hela gruppen tränar på att sitta stilla under 

samlingarna. Information som lärarna ansåg vara viktigt att få är hur barnen samspelar i 

det sociala, om dess trivsel och hur de brukar uttrycka sina känslor. De primära behoven 

såsom att kunna klara av toalettbesök själv eller klä av och på sig ytterkläderna påpekar 

lärarna också är till fördel att få reda på. En viktig kunskap som informanterna vill föra 

vidare men också vill få är vilka strävansmål man arbetar med i förskolan och hur man 

arbetat för att nå dem. Både förskollärarna och lärarna menar att det blir en bättre 

arbetsmiljö och utveckling för eleverna men också att det underlättar för lärarna att 

planera undervisningen om de har god insyn i vad förskolan arbetat med, eftersom att 

skolans uppdrag är att ta efter vad förskolan har arbetat med så att barnen inte behöver 

börja om från noll när de börjar skolan.  

 

All information som lämnas vidare om barnen ska ske med föräldrarnas godkännande 

även om barnen är i särskilt behov eller inte är informanterna eniga om. Detta är 

ingenting som förskollärarna eller lärarna har upplevt som ett problem. Man förklarar 

för föräldrarna att det som lämnas över är en fördel för barnet, vilket de förstår. Då 

förskolan har starkare sekretess än skolan är alla informanterna överens om att ingen 

information om individen ska lämnas eller fås utan föräldrarnas samtycke. Det är inte 

bara barnen som ska känna sig trygga i övergångsprocessen, informanterna menar att 

det är lika viktigt med trygghet för föräldrarna och att de är medvetna om det som sker i 

processen. Därför ansåg de som hade trepartssamtal att det var ett bra arbetssätt för då 

lämnas och fås information vid föräldrarnas närvaro så att ingenting missas eller 

missförstås. En förskollärare uttrycker det såhär: 
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…vi har ryggen fri för vad man ska säga och inte säga, utan då sitter  

man så tillsammans och de tycker det är kanonbra… 

 
7.2.1 Analys  

Informanternas ställningstagande gällande barns förberedelser inför skolgången kan 

koppplas till förskolans uppdrag utifrån läroplanen. Där det står beskrivet att 

förskollärarna ska finna former och medel för att avrunda förskoleperioden och på så 

sätt göra övergången till något naturligt (Lpfö 98 rev. 2010). 

 

Resultatet visar att pedagoger inom förskola och skola är eniga om att de i första hand 

intresserar sig av att få insikt hur barnen fungerar socialt, exempelvis hur de visar sina 

känslor och uttrycker sig i grupp. Lärarna menar att det är viktigt att ta del av vad 

förskolan har arbetat med för på så sätt få en insyn om vart barnen befinner sig i 

utvecklingen. Detta visar att utgångspunkten för samarbetet mellan förskollärare och 

lärare inte ska vara en bedömning av barnens individuella skolmognad utan 

informanterna har ett synsätt som påminner om det sociokulturella perspektivet, där 

barn utvecklas och lär sig i samspel och i dialog med andra människor. Genom att ta del 

av varandras verksamheter har lärarna möjlighet till att nå barnens proximala 

utvecklingszon, som innebär att barn kan behärska nya kunskaper så länge barnet får 

stöttning, hjälp och uppmuntran ifrån en person med erfarenhet. Den kontakt som 

skapas mellan lärare och barn gör det möjligt för läraren att få en kännedom om barnets 

potentiella utvecklingsmöjligheter så att man därefter kan ta vid det som förskolan 

påbörjat (Evenshaug & Hallen, 2001). Cassidy (2005) påpekar också hur viktigt det är 

att ta del av barnens sociala kompetens för att kunna ge det stöd barnet kan tänkas 

behöva ha.  

 

Det som framkommit ur resultatet är att pedagogerna är medvetna om sekretessens 

innebörd men i många fall har de sämre ”koll” på sekretessens olika upphävningslagar. 

Informanterna är medvetna om att verksamheterna står under olika stark sekretess och 

menar därefter att man inte överhuvudtaget kan lämna över någonting så länge inte 

föräldrarna samtycker trots att det finns lagar som gör det möjligt att kringgå 

sekretessen, det gäller om förskolläraren anser att informationen är viktig för kommande 

lärare och om överlämnandet av infomrmation inte ger barnet men (Offentlighets- och 

sekretesslagen 2009:400). Under intervjuerna fick en del informanter följdfråga 

gällande generalklausulen och vad den innebär. Ingen av dem hade hört talats om den 

och hävdade fortfarande att ingenting ska lämnas över utan vårdnadshavarnas 

godkännande.  

 

7.3 Potentiella utvecklingsmöjligheter i samverkansarbetet  
 

Informanterna samtycker att det för tillfället sker ett bra samverkansarbete vid barns 

övergång från förskola till skola. De flesta är väl medvetna om och påpekar att det alltid 

finns utvecklingsmöjligheter, att man ska reflektera över vad verksamheterna gör och 

varför för att hela tiden utvecklas. Medan en del menar på att man ibland måste stanna 

upp och nöja sig med det som man tycker är bra för att det inte ska ske överarbete.  
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Respondenterna anser att den personliga kontakten är viktig då de flesta efterlyser mer 

tid till att kunna göra fler besök på förskolor för att den naturliga kontakten ska kunna 

skapas. Besöken är tidskrävande på så sätt att lärarna måste tillsätta vikarier under den 

tid de blir borta från klassen under besöken de gör i förskolan samt den tid som avsätts 

för trepartssamtal. Lärarna påpekar att det  blir en nackdel för deras befintliga klass då 

undervisningstillfällena försvinner för att insättning av vikarier inte alltid är optimal. 

Mer tid är någonting som samtliga informanter efterfrågar för att kunna utveckla 

samverkansarbetet. En förskoleklasslärare uttryckte sin situation såhär:  

 

…Alltså allting handlar ju om tid… Jag har ibland svårt att se hur  

vi skulle hinna med mer med den arbetssituation vi har. Vi blir ju  

också färre personal. Det är ju det som drabbar hela verksamheten,  

från förskola och uppåt till skolan… 

 

Många intervjupersoner eftersökte fler möten och diskussioner om det pedagogiska 

arbetet verksamheterna sins emellan. Pedagogiska diskussioner med ett öppet 

samtalsklimat gör att förskollärarna och lärarna får möjlighet att delge tips och idéer 

utifrån erfarenheter om hur man kan arbeta för att utmana och stimulera barnen. En 

förskoleklasslärare menar att de är på god väg för att skapa dessa pedagogiska möten: 

 
…tanken och förhoppningen är att vi ska få en pedagogisk 

levande diskussion… och det måste jag säga att det samarbetet  

som vi är på väg att bygga upp är en väldigt viktig grej, att vi får  

kunskaper om varandras verksamhet för att det ska gynna barnet... 

 

Även detta visar att informanterna återigen behöver mer schemalagd tid för att kunna 

möjliggöra dessa viktiga möten.   

 

Alla förskollärare är överens om att samverkan fungerar bra med hänvisningsskolan och 

lärarna är eniga om att det sker en god samverkan med de förskolor som de tar flest barn 

ifrån. Det som de flesta informanterna vill utveckla är att det ska ske en lika bara 

samverkan med de övriga verksamheterna i området eftersom det blir vanligare att 

föräldrar idag gör sina skolval utanför hänvisningsområdet. Vilket resulterar i att 

förskollärare och förskoleklasslärare behöver bli mer medvetna om vilka som bär det 

yttersta ansvaret för att ta den första kontakten så samverkan blir möjlig mellan förskola 

och skola ska kunna ske. En delad mening mellan förskollärare och förskoleklasslärare 

är vem som ansvarar för att ta den första kontakten vid övergången. Det finns både 

informanter som är medvetna och omedvetna om att det är förskolan tillsammans med 

förskolecheferna som bär det yttersta ansvaret för att samverkan sker med skolan som 

Lpfö 98 rev. 2010. Av olika anledningar väljer förskoleklasslärarna att involvera sig i 

den första kontakten för att det vill boka tid för personligt besök på förskolorna där det 

tar barn ifrån.  

 

7.3.1 Analys  

Säljö (2000) skriver att vi befinner oss i ett lärandestadie där lärande utvecklas och 

ändras hela tiden. Den undervisningsstrategi man hade förr är inte möjlig att använda 
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sig utav idag då samhället har förändrats. Likvärdigt kommer dagens 

undervisningsstrategier inte vara möjlig i framtiden då det enligt det sociokulturella 

perspektivet ändras beroende på omvärldens krav och möjligheter. 

Utvecklingsmöjligheterna blir svåra att uppnå så länge pedagogerna inte är 

reflekterande. Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) menar att pedagogerna ska vara 

medresenärer och handledare, vilket kräver sin reflekterande praktiker. 

 

Våra informanter och tidigare forskning (Cassidy, 2005) visar att det tar tid för en lärare 

att besöka sina blivande elever på förskolan, då läraren har begränsad schemalagd 

arbetstid. Informanterna beskriver en uppenbar tidsbrist. Våra informanter, tidigare 

forskning (Cassidy, 2005) samt Kärrby (2000) är överens om ett gott samarbetsarbete är 

tidskrävande men avgörande för det fortsatta samarbetet mellan förskola och skola. För 

att processen ska påskyndas hävdar Kärrby (2000) att det ligger på ledningens ansvar att 

lösa de schematekniska problem som uppstår. Ledningen ska se till att lärare och 

förskollärare får gemensam tid för att diskutera mål, innehåll och arbetsmetoder. Genom 

dessa gemensamma möten menar författaren att pedagogerna har möjlighet att ändra sitt 

arbetssätt då de har mer vilja, engagemang, förståelse samt självreflektion än vad de 

hade haft om de inte fått mötas. 
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8. Diskussion  
 

I diskussionskapitlet lyfter vi våra kritiska tankar kring studiens metod och resultat. I 

metoddiskussionen berör vi vad som varit fördel för undersökningen och vad vi skulle 

gjort annorlunda om studien gjorts om. Resultatdiskussionen knyter samman vårt syfte 

och frågeställningar med resultatet och analysen. Vi problematiserar områden som vi 

anser varit betydelsefulla för  studien och vi ger förslag på fortsatt forskningsfråga.   

 

8.1 Metoddiskussion  
 

Vi är nöjda med vårt val av metod och att vi valde att ha en intervjuguide som gjorde 

det möjligt för oss att upprätthålla den ”röda tråden” vid de tillfällen då det uppkom 

samtalsområden som inte var relevanta för vårt studie. Valet av att ställa öppna frågor 

underlättade för oss att ställa följdfrågor, vilket vi hade nytta av. Vi upplevde att de 

öppna frågorna gav en möjlighet för intervjurespondenterna att svara fritt.  

 

Som tidigare nämnt valde vi att spela in samtliga intervjuer för att underlätta vårt 

kommande arbete. Vi hade möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger, vilket har 

gjort att det blivit lättare för oss att komma ihåg deras utlåtande. Att göra inspelningar 

var för oss en självklarhet men vid närmare eftertanke kanske det inte var det optimala 

sättet för våra informanter. Under intervjuerna upplevde vi att många av respondentern 

kände sig obekväma med situationen. Att få det bandat kan ha hämmat deras svar då de 

var rädda för att formulera sig fel. Deras osäkerhet kan även bero på att de inte var vana 

vid att bli intervjuade. Vi förstår att en intervjusituation kan kännas obehaglig för den 

som blir intervjuad speciellt när vi var två som intervjuade. Stukát (2011) menar att när 

två personer utför en intervju med en respondent kan respondenten känna av 

makskillnaden, vilket på så sätt kan tänkas påverka intervjusituationen. Trots det är vi 

nöjda med våra respondenters positivitet i att medverka och deras svar gav oss bra 

emperi för vårt examensarbete.  

 

Något vi funderat och diskuterat över efter utförda intervjuer är valet av att skicka ut 

intervjuguide i förväg till informanterna. Anledningen till att vi bestämde oss för det var 

för att vi ville att respondenterna skulle bli medvetna om intervjuns berörda ämne samt 

få möjlighet att mentalt förbereda sig och därmed minska oroligheten för vad som 

komma skall. Det vi i efterhand har kunnat reflektera över är vårt val gjorde att 

informanterna förbredde sig med anteckningar och så vidare som gjorde att deras svar 

blev korta och koncentrerade i vissa fall. Det vi funderar över är om svaren hade blivit 

mer spontana och utförliga om informanterna inte tagit del av frågorna innan intervjun. 

Vi hade velat se ifall svaren hade skiljt sig om informanterna inte varit förberedda med 

intervjuguide.  
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8.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med arbetet var att undersöka hur samverkan ser ut ur ett lärarperspektiv. 

Frågeställningarna vi har haft med oss under arbetets gång är: Hur samverkan förskolan 

och skolan i överlämnandet ur ett lärarperspektiv? Hur ser förskollärarna och 

förskoleklasslärarna på sekretessen vid övergången? Vilka utvecklingsmöjligheter för 

samverkansarbetet ser lärarna i förskolan och skolan? 

  

Samtliga informanter berättade om trepartssamtal som en del av deras 

samverkansarbete. Vi upplever att föräldrarna blir mer involverade i barnets övergång 

vid ett trepartssamtal. Vi ser det som en fördel då man öppnar upp för ett öppet 

samtalsklimat samtidigt som man kringgår sekretessen. Nackdelen som vi ser det och 

som en del av våra informanter hävdar är att trepartssamtal kräver mycket tid av både 

förskollärare och förskoleklasslärare. Ett arbetssätt som en informant beskrev som 

mindre tidskrävande är arbetsplatsbyten. Att som pedagog byta arbetsplats gör det 

möjligt att få en egen syn på antingen förskolans eller skolans verksamhet. Det i sin tur 

gör det möjligt att verksamheterna och yrkesrollerna emellan utvecklar en ömsesidig 

respekt, vilket Skouteris m.fl (2012) menar är viktigt för att överhuvudtaget ett 

samarbete ska kunna ske. Nackdelen vi ser med arbetsplatsbyte men som trepartssamtal 

möjliggör är föräldrarnas delaktighet och utlåtanden i övergången. Det våra informanter 

påpekar är att man gärna ger eller tar emot information om barnets tidigare erfarenheter 

samt deras sociala kompetens vid övergången. Detta är något som blir naturligt vid ett 

arbetsplatsbyte och som inte heller kräver föräldrarnas samtycke.  

 

Det viktigaste som samtliga informanter vill ge eller få vid överlämning är om vad 

barnen tidigare har arbetat med samt hur barnen fungerar i det sociala samspelet. Detta 

för att man som förskollärare och lärare blivit mer medvetna om att möta barnet på dess 

individuella utvecklingsnivå samt att man numera har en gemensam syn på barnet. 

Förskollärarna och lärarna belyser vikten av att ta del av varandras verksamheter. Det 

tror vi är anledningen till varför man som pedagog vill dela med sig eller ta emot 

information om barnets tidigare erfarenheter och deras sociala utveckling. Detta är 

viktig information som lärare inom förskoleklass kan ha användning för då de ska finna 

de optimala inlärningssituationerna. Cassidy (2005) hävdar att genom deltagadet i 

barnets sociala kompetens blir det lättare att stötta upp och ge den hjälp som barnet kan 

tänkas behöva ha.  

 

Något mer som vi belyst tidigare i arbetet är hur informantera ser på sekretessen. 

Informanterna hävdar att de aldrig ger ut information om barnet så länge föräldrarna 

inte givit sitt samtycke, trots att det finns vissa specifika upphävningslagar. Vi ställer 

oss frågan om hur bra kännedom pedagogerna egentligen har om offentlighets- och 

sekretesslagen. Den dagen man som pedagog stöter på vårdnadshavare som inte 

samtycker vid överlämnandet av information, har man då tillräcklig kunskap för att 

motivera varför man vill och tycker att information ska videralämnas från förskola till 

skola? 
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För att ett nära samarbete ska kunna ske och utvecklas krävs det att förskollärare och 

lärare genomför pedagogiska diskussioner där pedagoger i förskolan och skolan får 

möjlighet att beskriva och ta del av varandras verksamheter för att kunna utveckla sin 

egen institution, vilket våra informanter efterlyser. Förskolan ska förbereda barnen inför 

skolan men för det krävs det att förskolan har en förkunskap om vad skolan arbetar med 

och hur. Likväl är det viktigt att förskoleklasslärarna har en kännedom om hur förskolan 

arbetar med sina strävansmål, för att kunna ta vid där förskolan avslutar. För att ett 

utvecklingsarbete överhuvudtaget ska kunna ske krävs det att det finns utrymme för 

kritisk granskning och reflektion över verksamheternas förmågor till samarbete. Därför 

hade vi gärna sett att pedagoger får fler möten tillsammans för att skapa bra 

verksamheter för kommande barn och elever.  

 

Våra informanter är inte ensamma om att tycka att det krävs mer tid för samverkansarbe 

utan tidigare forskning (Cassidy, 2005) och vi samtycker i detta. Vi kan även se ett 

dilemma i att ge mer reflektionstid, eftersom det gör att pedagogerna ”förlorar” tid att 

utföra det pedagogiska arbetet i verksamheten. Det påverkar barnen negativt. Hur 

värderar man vart det är värt att ”plocka” tiden ifrån? Är man beredd att som pedagog 

exempelvis ta tid ifrån barngruppen eller sin egen planeringstid för att få ett bättre 

samverkansarbete? Kommer pedagoger någonsin att bli nöjda över den tid de får eller 

kommer frågorna om tid- och personalbrist ständigt vara en debatt i samhället?  

 

Något som vi har kunnat se ur resultatet men som inte våra informanter direkt har 

påpekat är att det finns delade åsikter om vem eller vilka som ska se till att det sker ett 

samarbete mellan förskolan och skolan. Trots att förskolans läroplan tydligt beskriver 

att förskollärarna tillsammans med förskolecheferna har ansvaret för att samverkan sker 

upplever vi utifrån informanterna att det inte alltid är de som planerar för en samverkan. 

Ansvaret och kontakten dem emellan ligger idag på vissa ställen på förskollärarna och 

på andra ställen på förskoleklasslärarna. Vi ställer oss frågan om det blir bättre 

samverkansarbete om det bestäms vem som alltid ska ta första kontakten, förskollärare 

eller förskoleklasslärare, eller inte? Vår fundering går in i det som våra informanter 

indikerar om att detta är något som bör förtydligas för alla pedagoger så att de blir 

medvetna och kan skapa ytterligare utvecklingsmöjligheter inom samverkansarbetet. 

 

8.3 Fortsatt forskningsfråga 
  

Efter studien har vi förstått att tid är något som eftersökes till samverkan i 

verksamheterna. Som vi diskuterat i diskussionen är tid något som våra informanter vill 

ha mer av men det vi ifrågasatte var om man är beredd att ”plocka” tid ifrån något 

annat. Reflektionen väcker en tanke hos oss om en eventuell fortsatt forskningsfråga 

som ser till hur verksamheterna idag väljer att portionera ut eller strukturera sin 

schemalagda tid. Är det så att tiden som avsätts i verksamheterna är för liten eller är det 

så att pedagogerna inte utnyttjar den väl? 
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A – intervjuguide  
 

Frågeområde 1: Erfarenheter 

Hur länge har du varit verksam som lärare i förskola/förskoleklass? 

 

Hur arbetar ni för att ge eleverna en bra övergång i överlämnande från förskola till 

skola?  

 

Vilka är dem största förändringarna som har gjorts i gällande övergången under den tid 

du varit verksam? 

 

Frågeområde 2: Samverkan  

Beskriv hur ditt uppdrag som lärare ser ut när det gäller samverkansarbetet i övergången 

mellan förskola och förskoleklass?  

 

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan vid övergången? 

 

Hur utvärderar ni er samverkan vid övergången? 

 

Frågeområde 3: Förberedelse 

Hur tycker du barnen bör förberedelsen inför övergången? 

 

Hur tas den första kontakten mellan förskola och skola inför övergången? 

 

Frågeområde 4: Sekretess 

Beskriv hur informationen lämnas om barnet mellan förskolelärare och lärare inom 

skolan med tanke på sekretessen? 

 

Vilken information är relevant att ge/få vid övergången? 
 

Frågeområde 5: Övrigt 

Hur ser din vision ut gällande övergången från förskola till förskoleklass? 

 

Har du något mer att tillägga vad gäller samarbetet mellan förskola och skola? 
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Bilaga B – forskningsetiska principer  
 

1. Informationskravet – forskaren ska informera intervjupersonen om deras 

uppgift i projektet och vad som gäller för deras deltagande.  

 

 I vårt examensarbete vill vi undersöka hur samverkan sker mellan förskola och 

skolan ur ett lärarperspektiv. För att få insyn i det så intervjuar vi både 

förskollärare samt förskoleklasslärare.    

 

2. Samtyckeskravet – Deltagandet är frivilligt och intervjupersonerna har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst.  

 

 Om du som intervjuperson känner att frågorna blir antingen för personliga eller 

känns känsliga har du rätt till att avbryta intervjun.   

 

3. Konfidentialitetskravet – Personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

 Materialet kommer inte att bearbetas av några andra än Erika och Sofia och 

raderas efter att vårt examensarbete är godkänt.  

 Personuppgifter eller uppgifter om verksamheten kommer att användas anonymt 

i arbetet. 

 

4. Nyttjandekravet - Uppgifterna som samlas in kommer inte att användas för 

något annat syfte än för vårt examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002).  

 


