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The curriculum of the Swedish school system explains how the transitions between the preschool class 

and the pre-school should be. The co-operation between the organisations should aim for a long term 

perspective with the students learning process in mind.(Lgr11) 

The pre-school has almost the same aim in their curriculum, as the curriculum of the Swedish school 

system. 

The aim with my study is to examine how the teachers from the different organizations relate to 

knowledge and how they look at the students social interactions. Also how the transition between the 

pre-school and the pre-school class is viewed from their point of view.  

 

 How do the teachers from the different organisations comprehend knowledge?  

 How do the teachers from the different organisations comprehend the social abilities?  

 How do the teachers from the different organisations work and interact in terms of the transition 

between the pre-school and the pre-school class? 

 

 

The study that has been made is about the transitions between the pre-school and the pre-school class. 

It´s been investigated by doing interviews with teachers from both the pre-school and the pre-school 

class. The result from these is that the teachers from the different organisations have the same view 

about knowledge and social interactions. They didn´t have the same view at Co-operation this because 

their organizations was structured in a different way and also they hadn´t any guidelines to follow.  
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1 Inledning: 

 

Förskolan har inte alltid haft en så stark anknytning till skolan som den har idag. Detta har skett i och 

med att förskolan har flyttat ifrån en omsorgsförvaltning till Skolverket. I och med detta skifte kan man 

tro att diskussionen kring samverkan mellan förskola och förskoleklass tog vid. Men den diskussionen 

började mycket tidigare än så. 

Kärrby skriver att redan år 1930 var skola och förskola en viktig fråga. Det var Makarna Myrdal som 

utformade tankar om en skola för alla. Vid denna tidpunkt bildade man även en uppfattning om vad 

förskolan skulle ha för funktion. Den skulle ha en omsorgsfunktion men den skulle sträva emot att vara 

skolförberedande. (Kärrby 2000:13)  

Så man kan säga att redan för 80 år sedan började man i viss mån upprätta riktlinjer ifrån statligt håll hur 

en samverkan skulle gå till, men även hur man skulle förbereda barnen för skolan. Under åren har olika 

läroplaner och dokument formats för förskolan och skolan om samverkan. Tanken med att utveckla 

samverkan är som Kärrby skriver att det skulle ge barnen mer pedagogisk kontinuitet. Med detta menar 

hon att man strävar emot samma mål, har liknande arbetsmetodik och får inte något avbrott emellan de 

två olika organisationerna. (Kärrby 2000:16)  

Alltså från början har man haft ett tänk att förskolan skulle vårda om barnen och skola in dem emot 

skolan som en del av deras utveckling. Man har alltid haft en vilja att utvecklingen skulle gå som en röd 

tråd ifrån de olika stadierna. Detta är något som även pedagogen Fröbel skrev om i sina texter som hade 

sina influenser i början av 1900talet. Att om barnens utveckling får ett avbrott då hämmas de och 

utvecklingen avtar ett tag. (Fröbel:64-65) 

Nu återstår endast frågan hur långt har vi nått idag och vad säger egentligen lgr11 och lpfö98 om 

samverkan emellan de två organisationerna? 
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2 Bakgrund: 

Nyligen har den nya läroplanen för skolan kommit och även förskolans läroplan har reviderats. Detta 

betyder att nya riktlinjer har satts upp för hur ett samarbete ska ske. 

I lgr11 skriver man om samverkan och övergång mellan förskola och förskoleklass. Det står att 

samarbetsformer mellan de olika organisationerna ska utvecklas för att elevens utveckling och lärande 

ska berikas. För att kunna stödja eleven i sitt lärande och utveckling måste man ifrån skolan ha ett 

långsiktigt perspektiv och ett förtroendeingivande samarbete med förskolan. Det står även skrivet att 

man ska utgå ifrån de nationella mål och riktlinjer som angår de både organisationerna. Läraren ska följa 

vissa riktlinjer, dessa är att man ska utväxla kunskap och erfarenhet med pedagogerna ifrån förskola 

samt uppmärksamma de elever som kan vara i behov av särskilt stöd. Man ska även utveckla 

samarbetsprocessen med förskolan. (Lgr11:16) Denna samarbetsprocess ska hela tiden syfta till att man 

strävar emot en övergång utan avbrott. 

I lpfö98 reviderad ifrån 2010 står det ungefär samma sak som i Lgr11, det vill säga att man ska försöka 

uppnå ett förtroende ingivande samarbete och detta för att stödja barnets utveckling och lärande. 

Samarbetet ska ske på de principer som satts upp, vilka är de nationella och lokala mål samt riktlinjer 

ifrån de olika organisationerna. Men sedan har lpfö98 delat upp uppgifterna till att förskoleläraren ska se 

till att en samverkan sker emellan förskoleklassens pedagoger medan resten av arbetslaget ska utväxla 

erfarenheter och kunskap om elever med förskoleklassen. Det sista målet som arbetslaget i förskolan har 

är att de ska lägga märke till varje barns behov av stimulans och stöd.(Lpfö98:12) 

 

Riktlinjerna ifrån både Lgr11 och lpfö98 är snarlika vilket kanske kan ha resulterat i att man har en 

grund att gå efter. Med detta menar jag de dokument som både är från Socialstyrelsen och Skolverket 

som har byggt upp vårt utbildningssystem.  

Detta är något som Birgitta Davidsson tar upp i boken Skolan möter förskolan och fritidshemmet.  

Här diskuterar hon hur läroplaner och styrdokument vuxit fram i skola och förskola. Hon menar att för 

att kunna studera detta fenomen så kan man inte enbart se på läroplaner. Detta eftersom förskolan inte 

haft några läroplaner förrän 1998. Dem har enbart arbetat efter Socialstyrelsens rekommendationer i 

form av olika rapporter från studier av barn och dokument som ska hjälpa pedagogerna mot en viss 

riktning.  

 

 Davidsson har valt att fokusera på begreppen samverkan, integration och samarbete när hon studerar de 

olika läroplanerna/dokumenten ifrån skolan och förskola.  
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Jag har valt att grovt dela in de olika läroplanerna och förskolans dokument i tre stora block detta för att 

visa hur förskolans dokument och skolans dokument har följt varandra. 

2.1 Första blocket 

 

I det första blocket är Lgr62 och Lgr69 med. Det finns inte under detta block några direktiv ifrån 

Socialstyrelsen hur dåvarande förskolan skulle hantera sin samverkan med skolan. 

 

Det första blocket som hon studerar är Lgr62 och Lgr69 där det står inte särskilt mycket om samarbete 

mellan förskolan och skolan. Enligt henne kan detta bero på att förskolan inte var lika utbredd och 

genomarbetad vid denna tidpunkt. I Lgr62 finns inga generella direktiv på hur ett samarbete skall gå till 

utan man ger snarare en rekommendation om så behövs ska skolan ta kontakt med förskolan. Däremot 

står det i Lgr69 att man ska arbeta med elevens tidigare erfarenheter och att de inte ska bli något avbrott 

ifrån förskola upp till skola. Här startar även idén om att eleven ska få hälsa på skolan i sexårsålder i 

form av en lunchmåltid och även träffa skolsköterskan som ett första besök i skolvärlden. Det står även 

att man mellan förskola och skola ska lämna information om den berörda eleven. Under detta block 

finns inga generella direktiv ifrån förskolan utan förskolans första officiella direktiv kom först 1975 

därför har jag valt att sätta det i block två. 

 

2.2 Andra blocket 

 

I detta block kommer jag beröra lgr69, lgr 80 och även ett dokument ifrån Socialstyrelsen som kom ut 

1981. Detta för att visa hur samverkan fortsatte utvecklas. 

 

Det andra blocket innehåller förskolan första officiella direktiv ifrån Socialstyrelsen. Detta är enligt 

Davidsson något som man skulle kunna likställa med en läroplan för förskolan. I detta dokument ligger 

fokus på att integrera förskolan och skolan. Målet med samarbetet mellan förskola och skola ska 

resultera i att eleven inte känner någon lucka mellan dessa organisationer. I detta dokument ger man 

även råd till pedagogerna hur de ska arbeta i förskolan för att förbereda barnen för skolgång. De tre råd 

som ges är att man som i Lgr69 ska på vårterminen besöka skolan, man ska ha gemensamma 

konferenser förskola och skola emellan för att diskutera elevernas utveckling. Det finns även ett 

organisatoriskt råd; ge pedagogerna ifrån båda organisationerna ledigt samtidigt för att kunna samverka. 

Fem år efter detta dokument kommer skolans nästa läroplan ut, Lgr80. I den har man ännu tydligare 

förklarat samverkan mellan förskolan och skolan. Där har man valt att titta på samverkan på två sätt dels 
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samverkan för individen och dels samverkan i grupp. I detta dokument lägger man vikt vid att även 

föräldrarna ska vara med och möta skolan.  

Det andra dokumentet ifrån Socialstyrelsen gällande förskolan kom år 1981, detta kan man se som en 

direkt respons på Lgr80. I denna står det bland annat att förskolan ska ha inflytande i skolan, detta skall 

ske genom införandet av förskolepedagogiska arbetsformer i skolan. Det står även att förskolan ska till 

lite av skolans arbetsmetoder för att förhindra eventuella avbrott mellan förskola och skola. Men 

författaren påpekar att i dokumentet står även att vissa skillnader fortsatt ska finns mellan skolan och 

förskolan, detta på grund av att de har olika samhälleliga uppdrag. (Davidsson 2000:43-44) 

2.3 Tredje blocket: 

Tredje blocket består av Lpo 94 och även Lpfö 98. Men vi börjar med två andra dokument ifrån 

Socialstyrelsen, det första kom ut 1987 och hette Pedagogiskt program. Där började man diskutera den 

enskilda individens inskolning i skolan. Nästa dokument kom år 1990 som hette ”Lära i förskolan” och 

det innehöll ännu mer konkreta idéer på hur man skulle skola in eleverna i skolan. Här diskuterar man 

att förskolan skall tillgodose barnets lärande utifrån deras tidiga erfarenheter och dokumentet 

förespråkar även att man inte ska använda sig av prefabricerat läromedel då de inte knyter an till barnens 

egen livsvärld.  

 

Davidsson skriver om hur Lpo94 lägger vikt vid att individens behov är tillgodosedda. Här lägger man 

även vikt vid att ingå ett samarbete med förskolan för att kunna ha en bra informationsöverföring mellan 

organisationerna angående eleverna. I Lpo94 beskriver man vad läraren ska göra för att ett bra 

samarbete ska ske. Även rektorn har ett ansvar att skapa olika förutsättningar för att ett samarbete 

mellan förskola och skola skall ske.  (Davidsson 2000:51)  

 

När lpfö98 fastställdes sommaren 1998 så fanns, enligt författaren ett underliggande budskap som var 

att man ska integrera förskola, grundskola och fritidshem. Detta skulle ske både administrativt och 

pedagogiskt. (Davidsson 2000:50-52) 

Författaren menar att grunderna för denna integration fanns i olika utredningstexter såsom ”Växa i 

lärande” där integration skrivs som ett komplext begrepp med många olika tolkningar. Därför är det 

viktigt att arbetslaget tillsammans kommer överrens om vad integration är och arbetar fram hur de ska 

göra i sin organisation.(Davidsson2000:50-52) 

 

Efter genomgången ovan om hur övergången mellan de båda institutionerna sett ut historiskt sett vill jag 

nu titta närmare på hur den enskilda organisationen ändrat profil under årens lopp. 
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Paula Bentsson skriver i sin artikel att när förskolan bytte namn från daghem till förskola och även blev 

en del av Skolverkets reglemente så kan man se det som att regeringen ville påpeka att förskolan inte 

längre endast fyllde en omvårdnadsfunktion utan även hade ett pedagogiskt ansvar. Författaren skriver 

att Skolverket tog bort idén om att förskoleläraren skulle ha det pedagogiska ansvaret utan att det istället 

skulle delas i arbetslaget oavsett utbildning. Denna idé hade tidigare Barnomsorg-och skolkommittén 

fört fram men i och med att man bytte reglemente blev de andra åsikter och denna uppdelning blev inte 

av, vilket gjorde att förskolelärarkåren ansåg att man inte tagit deras yrkeskår på allvar. Till skillnad från 

förskolan läroplan så står det redan så tidigt som i Lpo94 att lärarna har ansvaret i skolan. Medan man i 

förskolan syftar till att hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar. Detta kan  göra att det kan ha negativ 

effekt på förskollärarutbildningens värde. (Berntsson 1999:198-199) 

Författaren menar att för att en yrkeskår ska anses ha professionell status är en av de viktigaste delarna 

att man har kunskap inom sitt område. Effekten av denna icke pedagogiska uppdelning av förskola kan 

ses som ett steg ifrån en yrkesprofessionalisering för förskollärare. Med detta menar författaren att 

kunskapen som förskoleläraren erhållit under sin utbildning inte räcker till utan denne måste även ta in 

läroplanen som inte endast denna ska tolka utan även resterande av arbetslaget och även som förälder 

kan man ha en önskan på den pedagogiska verksamheten vilket gör att autonomin försvinner. Med 

autonomin menar författaren att kunna ha kontroll över sin egen yrkesutövning och kunna ta egna beslut 

för att driva en verksamhet framåt. (ibid:202-205)  

 

När denna artikel skrevs hade inte den nya om reviderade skollagen kommit fram. I den nya skollagen 

står de skrivet att lärare och förskolelärare ska bedriva undervisningen avsedd för deras utbildning och 

detta ska verkställas genom deras huvudmän, som är rektor eller förskolechef.(SFS2010:813)  

Det står även vidare att utöver de lärare och förskolelärare som finns kan de finnas annan personal som 

har en bakgrund eller annan utbildning som gör att elevernas lärande och utveckling gynnas.(2010:814)  

 

Huvudmännens, det vill säga förskolechefens eller rektors, uppdrag är att leda den pedagogiska 

verksamheten och även se till att undervisningen utvecklas.(2010:809) Det står vidare att de är dessa 

huvudmän som beslutar om sin organisation och även har ett ansvar för att särskilda föreskrifter, lagar 

följs.(2010:810) 

Med denna bakgrund jag angivit har jag valt följande frågeställningar: 
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3 Frågeställningar: 

 

 Hur ser pedagogerna ifrån de olika organisationerna på kunskap? 

 Hur ser pedagogerna ifrån de olika organisationerna på den sociala förmågan? 

 Hur ser pedagogerna ifrån de olika organisationerna på samverkan mellan övergången ifrån 

förskola till förskoleklass? 

 

4 Syfte: 

Mitt syfte med denna studie var att se om och vilka föreställningar pedagogerna ifrån förskola och 

förskoleklass hade om kunskap och social förmåga. Detta för att sedan kunna se hur samarbetet påverkar 

dem i övergångarna mellan klasserna. 

 

4.1 Avgränsning: 

Detta är en fallstudie där jag har intervjuat två stycken pedagoger ifrån en förskola och två pedagoger 

ifrån en förskoleklass. Jag vill påpeka att min studie innefattar endast dessa två organisationer. 

 

5 Metod och material: 

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod detta för att mina frågeställningar syftar till att försöka 

förstå pedagogernas egen uppfattning av hur övergången emellan förskola och skola går till men även 

vad hur de ser på kunskap samt hur de ser på sociala färdigheter hos eleverna. 

Monica Dalen skriver i boken ”Intervju som metod” om den kvalitativa forskningstradition som lägger 

sin fokus på att försöka förstå en annan människas livsvärld. Med livsvärld menar man hur en människa 

upplever sitt liv och inte enbart vilka förhållanden en person lever i. Författaren skriver att begreppet 

livsvärld är något som filosofen Edmund Husserl myntat och som ofta förekommer i diskussion kring 

förklaring av vad kvalitativ forskning kan vara. Med livsvärld menar författaren den värld vi uppfattar 

och förstår.(Dalen 2008:11) 

 

Ann Kristin Larsen berättar i boken ”Metod helt enkelt” om fördelarna och nackdelarna med att göra en 

kvalitativ studie. Fördelarna enligt författaren är att man som forskare möter intervjupersonerna och på 

så sätt kan få en djupare diskussion med person då kvantitativ studie inte kan gå på djupet då frågor i 

form av enkäter oftast skickas ut och man får inte en personlig relation till forskaren. Dessutom kan 

bortfallet på en kvantitativ studie bli större då det är lättare för intervjupersonen att inte genomföra 

studien. (Larsen 2009:26-27) 
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Detta med att få en djupare diskussion är även något som Dalen tar upp.  Hon menar att intentionen med 

den kvalitativa intervjun är att få fram en beskrivande och informativ bild av hur andra människor 

upplever sin livssituation. Det som den kvalitativa intervjun kan ge insikt om är hur människor ser på 

sina egna erfarenheter i form av tankar och känslor. (Dalen 2008:9) 

 Larsen skriver vidare att forskaren kan under sin intervju ställa följdfrågor om man inte tycker att man 

har fått tillräcklig information kring det område man studerar. Detta gör att forskningen underlättas då 

man får följdsvar snabbare än med en kvantitativ undersökning. Nackdelar med kvalitativ forskning är 

att man inte kan generalisera materialet på samma sätt som i en kvantitativ studie och det är mer 

tidskrävande att behandla den data man har fått fram efteråt. Forskaren som ställer frågorna kan även 

den påverka materialet med hur man lägger fram frågorna och intervjupersonen kanske inte svarar lika 

sanningsenligt som den hade gjort i en enkätundersökning då den sitter mitt emot forskaren. Sedan kan 

även intervjupersonen svara det den tror forskaren vill höra och därför kan materialet bli vinklat och 

därmed till viss del inte sanningsenligt. (Larsen 2009:26-27) 

Dalen beskriver detta fenomen att intervjun inte blir helt sanningsenligt med att förklara hur detta går 

till. Hon menar att när en forskare har intervjuer tolkar man direkt intervjupersonernas uttalande sedan 

byggs denna tolkning vidare. Detta för att forskaren arbetar i en slags dialog med det empiriska 

materialet. Sedan gör forskaren ytterligare en egen tolkning som bygger på dennes förförståelse i direkt 

anslutning till den aktuella teori man valt att belysa. (Dalen 2008:13) 

 

5.1 Avgränsning Intervjuer:  

Jag har valt att intervjua två pedagoger ifrån förskola och två pedagoger ifrån förskoleklass. Intervjuerna 

varade i snitt 30 minuter. Förskolan är ansluten till förskoleklassen och det är ifrån denna förskoleklass 

de flesta av eleverna kommer ifrån. Det är en kommunal skola och förskola. Förskolan samverkar endast 

med denna skola och vill barnen flyttas till en annan skola får de besöken ske med föräldrarna. 

De två pedagoger ifrån förskola var båda utbildade förskollärare och hade arbetat inom förskola i minst 

fem år vardera. De hade även under sin tid på förskolan fått gå fortbildningar i kommunens regi. De 

pedagoger jag intervjuade i förskoleklass arbetade i samma förskoleklass. Där ena var utbildad 

förskolelärare som var relativt nyutexaminerad och hon var även nyanställd sen två månader tillbaka. 
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Den andra pedagogen i förskoleklassen hade gått barn och fritid som gymnasieutbildning, men har 

arbetat i förskoleklass i 12 år.   

 

5.2 Forskningsetik: 

Forskning är viktigt för ett samhälle och även individens utveckling. Detta på grund av att man kan 

uppfatta skiftningar på de olika områden som man forskar inom. Det man kan se är exempelvis om det 

finns en felande länk för att området inte kan utvecklas. Så kan man upptäcka den och hitta en annan 

väg.  

Under min fallstudie använder jag mig av individskyddskravet. Detta innebär att jag kommer att följa 

fyra riktlinjer som det vetenskapliga rådet har arbetat fram. Dessa är samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra riktlinjer i sammanfattad 

form innebär att man ska meddela personen att det är frivilligt och om att denne kan avbryta sin 

medverkan. Man ska även informera personerna vilken studie man gör och vilket syfte den fyller.  Det 

är också viktigt att man avidentifierar personen i studien.(Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet 2002) 

Under min studie har jag informerat personerna i form av ett utskick där jag skrivit ned varför jag gör 

denna studie och även vilket syfte jag har med den. Eftersom intervjuerna är med pedagoger ifrån en 

särskild förskola och skola har alla pedagoger fingerade namn. I vissa delar där de pratar om olika 

arbetsmaterial har jag även valt att fingera dessa också eftersom detta skulle kunna härledas till den 

förskola eller skola som jag studerat.  
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6 Tidigare forskning: 

Det finns ytterst lite forskning om området övergångar emellan förskola och förskoleklass. De flesta 

forskningar som finns har ett annat huvudämne och berör endast lite kort övergångarna och hur en 

samverkan ser ut emellan förskola och skola. Tillskillnad ifrån de högre stadierna där man har flera 

studier som påvisar att övergångar är något kritisk och påverkar en människa. Men en övergång kan 

både exkludera och integrera en elev(Garpelin2003:25-27) 

Detta med att förskolan och förskoleklassens övergångar inte har studerats lika djuplodande kan ha flera 

orsaker, en av huvudorsakerna kan vara att förskoleklassen är frivillig och det är inte förrän de senaste 

åren som fler föräldrar har valt att barnen ska delta i förskoleklassens verksamhet. Helena Ackesjö 

skriver att 1997 var det hela 96% av alla sexåringar i Sverige som deltog i förskoleklass 

verksamheten.(Ackesjö 2001:23) Så först nu börjar det bli ett aktuellt ämne att forska inom.  

En som har gjort en forskningsansökan inom detta ämne är Kenneth Ekström, lektor på Umeå 

Universitet. Hans forskningsansökan går ut på att undersöka hur barns övergångar ser ut emellan olika 

utbildningsinstitutioner. Han kommer inte att undersöka detta själv, utan med hjälp av andra forskare 

genomföra detta. De vill speciellt se närmare på vilken betydelse en övergång har för ett barns liv.  Han 

skriver  att övergångar har i alla civilisationer utgjort en viktig del i en människas liv. Därför vill han 

studera fenomenet övergångar närmare för att man ska få en förståelse på hur utformningen och 

villkoren av hur förskolan, skolan organiseras inverkar på barns liv. (Ekström2010:7-11)  

En annan som studerat övergångar är Carina Fast som skrivit avhandlingen ”Sju barn lär sig läsa och 

skriva” som namnet antyder har hon sin huvudfokus på skrift- och språkinlärningen. Men under ett 

kapitel har hon berört övergången emellan förskola och förskoleklass. Hon skriver om övergången som 

en stor förändring inte enbart för barnen utan även för föräldrarna och pedagogerna på förskolan. Hon 

berättar om föräldrarnas oro över att de är en annan struktur på förskoleklassen och om de kommer 

kunna ha samma förtroendeingivande samtal som de har på förskolan.  

Förskolelärarna i förskolorna skriver hon, att de tar på sig ansvaret för att upprätthålla kontakt med 

skolan och barnen får vid flera tillfällen följa med. Dock menar Fast att förskolelärarna ansåg att de inte 

blev tagna på allvar av skolan, exempelvis deras material som de använt berördes inte i fortsatt 

undervisning i förskoleklassen. Detta menar Fast kan ses som att gamla splittringar mellan förskola och 

förskoleklass finns kvar. Förskoleklassens lärare berättade istället att de tycker de är inklämda emellan 

skolan och förskolan. 



 

10 

 

 De menade att lära känna en ny grupp på våren när man precis lärt känna sin egen barngrupp kändes 

oerhört stressande och trist att hela tiden få byta barngrupp. Fast beskriver en förvirring kring innehållet 

i förskoleklassens verksamhet då en del lutar sig mer åt lek och fantasi medan de andra 

förskoleklasslärarna anser att de ska vara en mer skollik miljö. (Fast 2007:) 

Eftersom de finns lite forskning inom ämnet har jag valt att ta med ytterligare en synvinkel på 

samverkan emellan förskola och förskoleklass. Författarna Ingrid Pramling Samulesson och Ulla 

Mauritzson menar att ytterligare något som kan försvåra situationen för att samverkan ska kunna ske är 

att pedagogerna har olika kompetenser. 

Att olika utbildningar och olika synsätt stör samverkan. De står även fast vid att om en samverkan ska 

ske måste de olika organisationerna ha en diskussion om hur de ska ske och en tydlig struktur som alla 

är medvetna om.(Pramling 1997:52) 

7 Teori: 

Teori syftar till att se verkligheten abstrakt. Den tar bort oväsentliga aspekter av en situation och kan 

hjälpa till att se samband mellan olika företeelser. Teorin hjälper en att se de fenomen man studerat och 

ordna den fakta man insamlat så att det blir något meningsfullt. Teorier är att öka förståelsen om 

verkligheten.(Thomassen 2007:32-33) 

 

Jag har därför valt att arbeta med två typer av teorier, den ena är läroplanskoder och den andra är två 

olika begrepp Collection code och Integrative code. Dessa begrepp kan man säga sammanfattar två sätt 

hur man kan arbeta inom skolvärlden.  

 

7.1 Läroplanskoder : 

Förskolan och skolan använder sig av läroplanen i sitt dagliga arbete för att föra den pedagogiska 

verksamheten vidare. En som har tittat närmare över hur man kategoriserar läroplaner eller snarare se 

olika skiftningar av vad som står i dem är Göran Linde som skrivit boken ”Det ska ni veta!”. 

 

Göran Linde skriver om teoretikern Ulf P Lundgren som har introducerat begreppet läroplanskoder. Via 

detta begrepp har Lundgren analyserat fram fyra olika läroplanskoder. Dessa är Klassisk läroplanskod, 

Realistisk läroplanskod, Moralisk läroplanskod och Rationell läroplanskod som även kan kallas 

Utilistisk läroplanskod. Dessa fyra har olika vinklingar och ingen av dessa är renodlad i skolan utan de 
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kollaborerar med varandra. Nedan ska jag förklara de olika läroplanskoderna med en tolkning av Göran 

Linde angående Ulf P Lundgrens begrepp: 

 

- Klassisk läroplanskod: Handlar om att människan ska självhjälpa sig till en bättre bildning. 

Detta skall ske via att man själv har studerar flitigt och att man studerar mot ett visst 

ideal. Exempel på något som kan förekomma i klassisk läroplanskod är klassiska språk 

som latin. 

 

- Realistisk läroplanskod: betyder att man har en förståelse för världen ur en vetenskaplig 

synvinkel. Detta handlar inte om att man ska lära sig om något som kan hjälpa en inför 

framtida arbeten utan mer ge en grundkunskap i hur världen är uppbyggd. 

 

 

- Moralisk läroplanskod: Handlar om att hjälpa medborgarna till en bättre moral och 

solidaritet gentemot samhället. Man menar att man vill förmedla vissa värderingar som 

samhället står för. I vissa stater som har haft diktaturer har det förekommit läromedel 

som enbart inriktat sig på att fostra eleverna till det samhälle som de har velat ha. 

 

- Rationell/Utilistisk läroplanskod: Här fokuserar man på nyttotänkandet att skolan ska vara 

nyttigt för ett framtida arbetsliv. Som exempel har svenska blivit obligatoriskt i alla 

praktiska gymnasielinjer.  

Linde skriver att dessa läroplanskoder som Ulf P Lundgren skrivit om inte är de enda utan att det finns 

fler. Två till som Linde tar upp är Aristokratisk läroplanskod och Demokratiska läroplanskoden som 

även kan kallas för den Medborgliga läroplanskoden. (Linde 2006: 34-35) 

Aristokratiska läroplanskoden skiljer sig i den bemärkelsen att den handlar mer om hur man uppför sig 

och hur man använder sitt språk. Man kan koppla denna läroplanskod till olika riddarakademier och till 

vissa engelska internatskolor. Kunskapen anses inte räcka som en konkurrens i samhället, därför har 

man lagt vikt vid språk och vissa manér för att kunna skilja sig ifrån resten.  

Linde fortsätter med den demokratiska/medborgliga läroplanskoden som menar att utbildning inom 

offentliga organisationer är motsägelsefull då man menar att utbildning kan vara frigörande för 

medborgaren och även hjälpa en att kunna välja på ett kompetent sätt. Men utbildningen är å andra sidan 

en maktutövning då någon annan har bestämt vad du ska lära dig och hur du kan se på världen. Man 
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menar inom denna läroplanskod att man ska arbeta efter att lära eleven göra demokratiska 

överväganden.  

Med detta menar Linde att via kommunikation kan elever och lärare göra olika avväganden om hur man 

ska fortsätta undervisningen. Det är via en dialog som man kommer framåt och vet vad man skall 

studera.(Linde 2006:36) 

 

Linde skriver vidare att det inte är en läroplanskod som färgar skolan fullständigt utan att det finns olika 

stoff av dem i varje skola. Man kan dock som han skriver studera hur alla dessa olika påverkar varandra 

och varför vissa saker sker. 

 

7.2 Integrative Code och Collection code. 

Jag har valt att använda mig av dessa två begrepp för att kunna beskriva organisationens struktur i 

förskola och förskoleklass. Detta för att påvisa att organisationens struktur kan innebära problem för 

samverkan. 

 

Göran Linde skriver vidare om vad som kan påverka hur pedagoger ser på undervisning. Där beskriver 

han filosofen Basil Bernstein som har myntat två begrepp som är Collection code och Integrative code. 

Dessa två begrepp används för att förklara hur lärarna/pedagogerna väljer att arbeta beroende på hur 

man har byggt upp undervisningen.  

Collection code är att man separerar de olika ämnena man vill beröra. Under detta begrepp har 

lärarna/pedagogerna mer ansvar för elevernas lärande. Skolledningen lägger sig inte i 

lärarnas/pedagogernas arbete utan de får arbeta mer självständigt och pedagogiken de väljer kan variera 

beroende på vem som håller i undervisningen. Det är heller inte så att skolledningen tvingar dem att 

samarbeta med sina kollegor då de anser att personen i fråga är kompetent nog att klara de själv. Det 

finns en viss statusordning lärare/pedagoger emellan och den bestäms via vilken utbildning man har.  

 

Det andra begreppet är Integrative code som menas att lärarna/pedagogerna arbetar gemensamt 

tematiskt med undervisningen och ämnet som sig självt står inte i fokus utan mer pedagogiken.  

Här bestämmer skolledningen mer vilket gör att lärare/pedagoger är mer beroende av dem i sitt arbete. 

Man planerar exempelvis i arbetslag hur man ska lägga upp undervisningen och här finns inte 

statusordningen i form utav utbildning. (Linde 2006:39) 
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7.4 Teoretiska begrepp: 

Jag har valt tre teoretiska begrepp för att beröra min studie. Dessa tre begrepp är kunskap, socialt 

samspel och samverkan.  

 

7.5 Kunskap: 

Kunskapsinhämtning och förvärvning av kunskap är något som är dagligen återkommande i en förskola 

eller skola. Därför har jag valt detta begrepp för att kunna se och urskilja hur de olika organisationerna 

arbetar med kunskap och hur pedagogerna förstår kunskapsbegreppet. 

 

Pedagogen Paulo Freire berättar i sin bok ”Kulturell kamp för frihet” om hur en människa via den 

kontext hon är bunden till kan erhålla viss kunskap. Han menar att människan är bunden till sin egen 

värld där hennes tänkande är starkt kopplat till det samhälle hon lever i, och vilka normer som 

reproduceras där.  Freire menar att det är samhället som bestämmer vad som är kunskap och för att 

denna skall kunna förändras så måste kollektivet reflektera över sig själva och sitt återskapande av 

normer. Det är när man går emot dessa man finner ny kunskap och även nya 

samhällsstrukturer.(1974:20-21) 

 

Freire berättar vidare om något som han kallar för kunskapsakten som innebär att man har ett dialektiskt 

rörelsemönster för att kunna tillfoga sig kunskap. Detta går ut på att man går ifrån en handling till en 

reflektion för att sedan gå från reflektion till en annan handling. Eleven måste själv sätta sig in i 

processen och visa ett engagemang för att kunna reflektera över sitt intag av den nya kunskapen. 

Relationen är viktigt mellan elev och lärare då kunskap förmedlas i en dialog som samarbetar med 

reflektion och handling.(ibid:37) 

 

En annan som tolkat och förstått kunskapsbegreppet är Friedrich Fröbel som menar att om människor 

ska kunna förvärva kunskap så måste de hela tiden vara i en ständig framåtskridande utveckling. Om 

man börjar dela upp utvecklingen och tappar det fullständiga sambandet så stör man barnets inhämtning 

av kunskap och utvecklingen av sig själv. 

Fröbel anser att om man ser på utvecklingsstadierna som livet gör, vilket betyder att det inte finns något 

avbrott utan man går ifrån spädbarn till pojke, till ungdom för att sedan gå till vuxen. Det är när vi som 

vuxna delar upp utvecklingsstadierna som brottet sker och utvecklingen hämmas.(Fröbel1995:45,64-65) 
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Han skriver vidare att när barnet självt hittar ett föremål och studerar det, för att sedan fråga den vuxne 

vad det är måste vi som vuxna anse detta som ett kunskapsintagande. Barnet kommer att naturligt 

studera föremålet genom att bita i det eller ta isär det. Oavsett vilket föremål det är och vilken funktion 

det fyller ska man låta denna process ha sin gång, för det är en naturlig process som är skapad från första 

start. 

Även om det är för oss ett obetydligt föremål är det för barnet ett föremål som leder till att barnet 

utvidgar sin livsvärld. (Ibid1995:45,64-65) 

 

Jag har valt i min undersökning att använda mig av Fröbels beskrivning om hur man tar till sig kunskap.  

 

7.6 Socialt samspel:  

Det sociala samspelet är en viktig del av en individs vardag. Därför har jag valt detta begrepp för att se 

hur pedagogerna se på barnens sociala utveckling och interaktion.  

 

John Dewey skriver i sin bok ”Demokrati och utbildning” om begreppet social kompetens. Han menar 

att social kompetens är något som kan kopplas till medvetandets socialisation, som betyder att man 

utbyter olika erfarenheter med varandra och suddar ut eventuella hinder för att en interaktion ska kunna 

ske emellan individerna.  

En aspekt som Dewey anser vara viktigt i social kompetens är deltagande och god vilja. Med detta 

menar han att man som människa känner samförstånd med andra människor. Och om man i något läge  

inte känner samförstånd så gör man inte resning mot detta. Det kan även beskrivas som välvilligt 

intresse och man menar att människorna medvetet eller omedvetet försökt att undanhålla om de anser att 

något är bättre för den andre individen. Istället försöker man uppmuntra dem att göra egna val.(Dewey 

2009:163) 

 

Dewey skriver i en annan bok ”Individ, skola och samhälle” om hur individernas handlingar formas 

igenom den totala situationen som de inryms i. Detta är ett fenomen som han väljer att förklara som 

social kontroll. Som exempel på social kontroll berättar han om en skolgårdssituation när barnen leker 

en viss lek med uppförda regler. Reglerna bestämmer hur barnen beter sig och om det uppstår en 

konflikt finns det en domare(pedagog) till hands, annars får barnen själva ha en slags förhandling för att 

lösa konflikten. Med detta exempel kan man röna ut vissa saker såsom att reglerna är specifika för leken 

och finns inte utanför leken. Man kan även se ett mönster som upprepas i och med att leken är den 

samma som alltid. När en dispyt sker är det någon enligt Dewey som försöker tvinga på denne sin 

önskan.  
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Ett annat exempel som inte är i den bemärkelsen format av regler i samma utsträckning är familjelivet. 

Där upprätthåller inte individen en ordning utan det är atmosfären i familjen som håller ihop 

gemenskapen. Detta menar Dewey är ett exempel på en ordning som är skapad av gemenskap och där 

kontrollen är social. Istället för att ordningen skapas av social kontroll i form av osynliga reglementen. 

(Dewey 2004:190-194) 

7.7 Samverkan: 

För att kunna belysa hur pedagogerna i de olika organisationerna arbetar sinsemellan har jag valt att 

beskriva ordet samverkan. Detta för att kunna förstå vilket komplext begrepp det är men även förstå hur 

olika föreställningar om samverkan spelar in. 

 

Författarna Gummeson mfl har i boken ”Samverkan för utveckling” beskrivit vad ordet samverkan 

betyder. För dem innebär det att man arbetar åt samma håll och har samma generella syfte. De menar att 

samverkan kan ske på olika plan alltifrån att hålla kontakten och informera varandra till att man arbetar 

inom samma organisation.(Gummeson mfl 1992:220) 

 

En annan som beskrivit begreppet samverkan är författaren Birgitta Davidsson som skriver att 

samverkan har många olika synonymer. Ett av de förslag hon tar upp är att man kan se de som något 

man ska gemensamt sträva emot. Men hon förtydligar även komplexiteten av att begreppet har så många 

synonymer vilket gör det svårt att veta vad samverkan egentligen är. Därför rekommenderar hon att vid 

starten av ett så kallat samarbete att man slår upp ordet och försöker gemensamt enas utifrån allas olika 

föreställningar om hur ett samarbete ska gå till, så att alla i arbetslagen är medvetna om åt vilket håll 

man vill.(Davidsson 2000:42) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

8 Analys och resultat: 

Jag har valt i min analysdel att dela upp det i tre segment dessa är: kunskap, socialt samspel och 

samverkan.  

8.1 Kunskap ett svårfångat begrepp: 

Under mina intervjuer frågade jag ett antal frågor som berör hur barn inhämtar kunskap och hur de 

arbetar för att främja lärandet. Men även om de hade konkreta kunskapsmål som barnen skulle uppnå.  

Under de två intervjuer som jag hade med förskolepedagogerna berättade båda att de konkret arbetar 

med en metod som går ut på att man har barnet i fokus och försöker få till ett lärande utifrån deras 

intresse. Man startar med att observera barnet för att sedan reflektera över det som pedagogerna 

upptäckt och när de har gjort detta så sätter de upp läroplansmål för projektet. De bildar sedan en 

projektgrupp som består av en mindre skara barn runt fem till sju stycken och projektet som de startar är 

byggt på dessa barns intressen. De berättade för mig att de kan handla om exempelvis hur man bygger 

ett kugghjul.  

Denna typ av projektgrupp ser lite olika ut beroende på vilken avdelning man går på. 

Förskolepedagogen Linda berättade att vissa avdelningar arbetar tätt tillsammans med de övriga 

avdelningar medan hennes avdelning har man inte ett sådant samarbete. Detta påverkar självklart urvalet 

och hur många olika projektgrupper man kan ha.  

Det är upp till pedagogerna på avdelningarna att bestämma om ett samarbete emellan en annan 

avdelning ska ske. Projektgrupperna är tre gånger i veckan och fokuset ligger hela tiden på barnet. 

Projektet avslutas alltid i samband med att pedagogen ser att de inte finns något intresse ifrån barnen. 

Denna typ av process är något som starkt kan anknytas till den demokratiska läroplanskoden som syftar 

till att man tror eleven själv kan göra sådana val som främjar dennes utbildning. Därför är dialogen 

mellan elev och pedagog ett viktigt instrument för att få ett framåtskridande lärande.(Linde 2006:36) 

 

Den andra förskolepedagogen Sandra berättar att på deras avdelning har de femårgrupper när de andra 

barnen har vila. Denna femårsgrupp innebär att barnen får pröva på och träna på vad vi skulle kunna 

säga är skolförberedande aktiviteter. Med detta menar hon att de får träna på att klippa, klistra, 

penngreppet och arbeta med språket. Man kan se detta som ett nyttotänk där man förbereder barnen 

inför kommande skoluppgifter.  

Här kan man se att de arbetar efter en rationell läroplanskod som menar att man fokuserar på att lära 

barnen inför nästa steg i livet. Oftast kopplar man detta till att de ska vara nyttigt för arbetslivet. Men 

om man tar ned det till en förskolenivå kan vi även se att det ska vara nyttigt för kommande år i 

förskoleklassen.(Linde 2006:34-35). 
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När vi väl kom in på kunskapsområdet under förskoleklassens intervjuer så använde pedagogerna inte 

lika många exempel ur sin verksamhet som gör att de främjar kunskap. Utan dem diskuterade mera 

kring vad begreppet kunskap var. 

 

Förskoleklassen vittnar om att de barn som kommer till hösten ifrån förskolan är välförbereda. Ena 

förskolepedagogen Malin berättar att barnen kan vara på olika nivå men just i denna grupp som de har 

fått har alla barnen varit duktiga. Men om barnen skulle vara på olika nivå så anser hon att utveckling är 

något som sker med tiden. Som exempelvis ena månaden kan de inte skriva sitt namn och nästa månad 

har de lärt sig skriva sitt namn och även andras. Detta är något som har anknytning till Fröbels teori om 

kunskap. Där kunskap är något som man förvärvar ständigt och om man börja dela upp utveckling så 

stör man barnets kunskapsintag. Det är som Fröbel skriver, att det är när brottet sker och man delar upp 

de olika utvecklingsstadierna som utvecklingen hämmas.(1995:45,64-65)  

Detta sätt som förskolepedagogen ser på kunskap kan ju var ett sätt att försöka hämma att ett avbrott 

sker när barnen går ifrån förskola till förskoleklass. Och även ta vid där barnet är i sin kunskap. 

 

Förskolepedagogen Malin berättar vidare att de inte har direkta skolämnen i förskoleklassen men hon 

har infört lite naturorienterade ämnen. Dessa inslag är att de har olika lådor som berör naturämnet, varje 

låda berör en viss del av naturämnet exempelvis flyta och sjunka. Dock så är dessa lådor inte anpassade 

för förskoleklass utan Malin berättar att hon själv får anpassa dessa för att kunna ha med dem i sin 

undervisning. Denna typ av undervisning sker minst två gånger per vecka. 

Eftersom hon tidigare berättat att hon lägger upp sin undervisning efter läroplanen kan denna typ av 

aktivitet kopplas till realistisk läroplanskod. Det man menar med denna kod är att man får en viss 

förståelse för omvärlden ur ett vetenskapligt perspektiv. Till skillnad ifrån den rationella läroplanskoden 

där man hela tiden ser aktiviteten som ett nyttotänk inför yrkeslivet eller vardagen så ses detta mer som 

ett sätt att lära barnen förstå omvärldens uppbyggnad.(Linde 2006:36) 

 

8.2 Sammanfattning av kunskapbegreppet: 

Man kan säga att till stora delar har denna förskola och skola en samsyn vad de gäller kunskap. I den 

mening att ingen av organisationerna la upp mål för vad barnen skulle klara av utan man ansåg att en 

slags utveckling av kunskap sker konstant. Eftersom de inte lagt upp några mål kan vi även se en annan 

aspekt av detta och det är att dem inte vill urskilja barnens kunskapsnivå tidigt. 

Det som skiljde organisationerna åt, i form av inhämtning av kunskap var att förskoleklassen hade det 

mera uppdelat i lektionsform och förskolan utgick mera efter barnets intresse.  
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8.3 Olika arbetsmetoder påverkar barns utveckling av det sociala samspelet men även 

pedagogernas syn på den?: 

När jag gjorde intervjuerna som handlade om det sociala samspelet. Riktade jag in mig på att se hur de 

hanterar olika situationer emellan barn som uppstår men även se hur pedagogerna själva såg på sociala 

samspelets betydelse. 

 

Sandra berättar att något som de på sin avdelning arbetar för är att man kan förhålla sig till sina 

medmänniskor. De har ingen konkret arbetsplan för hur de arbetar med den sociala förmågan, men 

Sandra beskriver att vissa situationer på förskolan leder till att man kan arbeta med den sociala förmågan 

såsom; Hur är man som en kompis? Hur fungerar det när man ger och tar?  

Sandra menar att de hjälper till mycket i situationer som handlar om kompisskap men låter även barnen 

själva få försöka reda ut sina relationer. Man pratar även mycket om hur man beter sig emot andra 

människor. Denna typ av socialt samspel kan man även se i Deweys begrepp social kontroll. Han menar 

att individens sätt att handla formas utifrån den specifika gruppen som individen är i.(Dewey 2004:194-

195) Man kan säga att gruppens osynliga regler uppfostrar individen vilket leder till att gruppen blir som 

en tredje pedagog. Detta gör att när någon utmanar gruppen regler så påvisar de andra i gruppen att det 

beteendet som personen håller på med är inte acceptabelt.  

 

Förskolepedagogen Linda berättar även hon att man arbetar på ungefär samma sätt som föregående 

pedagog berättat om. Men att på hennes avdelning har man mycket fokus på att man som pedagog 

lyssnar, men även låter barnen själva komma fram till lösningen. Man strävar efter att varje barn ska lära 

sig att lyssna på sin kamrats känslor och få förståelse för den.  

Detta kan ses ur två perspektiv det ena är det som jag skrivit om innan vilket är Deweys begrepp social 

kontroll där man låter situationen hjälpa individen i rätt riktning. Men man kan även se detta som ett sätt 

att uppfostra en individ till en god samhällsmedborgare. Moralisk läroplanskod förespråkar att man som 

pedagog ska förmedla vissa värderingar som samhället står för och även hjälpa individerna till en bättre 

moral. Denna typ av diskussion som barnen får ha med varandra med stöd av en pedagog kan ses som 

att pedagogen förmedlar ett rätt och fel värde till barnen. (Linde 2006:36) 

 

Pedagogen Kajsa berättar att i förskoleklassen så arbetar de mycket med den sociala förmågan. De har i 

förskoleklassen två konkreta arbetsmetoder den ena är något som vi kan kalla för social kunskap och 

den andra är forumteater. Social kunskap går ut på att man i olika steg och övningar arbetar med 
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självkänslan samt gruppkänslan. Den andra metoden är forum teater och det är något som Kajsa har 

införlivat. Hon arbetar med detta för att tydliggöra olika konfliktsituationer.  

Ett exempel kan vara att det har varit bråk ute på rasten och då spelar Kajsa upp detta med sin kollega. 

Men innan konflikten slutar så frågar hon alltid barnen vad man ska göra för att konflikten ska lösa sig.  

Detta är något som kan kopplas till social kompetens som Dewey har skrivit om. Han menar att om alla 

vill vara deltagande och har en god vilja så bortser man som människa ifrån eventuella hinder med 

motparten för att kunna ha en interaktion med varandra. Detta är något som de flesta har inom sig och de 

sker oftast omedvetet men kan även ske medvetet.(Dewey 2009:163) 

 

Pedagogen Malin berättar även hon om hur de arbetar med det sociala samspelet i förskoleklassen. Hon 

utgår ifrån värdegrunden ifrån Lpo94. Och hon fortsätter berätta att något som de eftersträvar är att alla 

ska respektera varandra och att man ska kunna få alla olika åsikter och idéer men ändå förstå varandra. 

Värdegrunden som Malin pratar om är något som återkommer ur en av läroplanskoderna, detta är den 

moraliska läroplanskoden som syftar till att vissa värderingar ska genomsyras i verksamheten. Man ska 

som pedagog förmedla värderingar som samhället står för. (Linde 2006:36)  

 

8.4 Sammanfattning sociala samspelet: 

I förskolan arbetade man inte lika medvetet med den sociala förmågan. Utan man hade mer diskussioner 

med barnen när konflikter uppstod. Dock fick barnen i vissa fall lösa diskussionerna själva och 

pedagogen stod endast vid sidan som ett stöd.  

I förskoleklassen däremot hade man en arbetsmetodik som man utgick ifrån. Denna metod och 

värdegrunden i åtanke så arbetade dem vid tre tillfällen i veckan med den sociala förmågan. En av 

pedagogerna berättade även att när de skett konflikter kunde de använda sig av forumteater på 

samlingarna för att barnen skulle få se situationen mer konkret. Men tanken med forumteater var också 

att barnen skulle kunna få vara med och bestämma hur händelseförloppet skulle gå till för en viss 

diskussion. Detta gör att barnen själva kan styra hur upplösningen ska vara och tanken är att barnen i 

framtiden ska koppla till detta när de hamnar i liknande situationer. 

 

8.5 Samverkan en komplex process?: 

Under åren har övergångarna skett lite olika emellan denna förskola och skola som jag har studerat. 

Detta vittnar tre utav de fyra pedagoger som jag intervjuat om. Nedan kommer jag beskriva de olika 

pedagogernas uppfattning om hur en övergång har skett emellan förskola och skola. Jag har valt att 

fokusera på den senaste övergången som de har gjort. 



 

20 

 

Ifrån förskolan beskriver båda pedagoger snarlikt hur denna övergång har skett. Det är enligt dem ett 

samarbete som inte sker över en dag utan sträcker sig igenom hela vårterminen.  

 

Pedagogen Sandra beskriver att övergången sker i flera steg. Det första steget är att en pedagog ifrån 

varje avdelning samlas i skolan för att diskutera förskolans verksamhet och även få information om 

förskoleklassens verksamhet. Efter detta möte går man till skolan med alla femåringar ifrån förskolan 

och där får de träffa förskoleklasslärarna. Det sista mötet med förskoleklasspedagogerna innan 

femåringarna slutar sker på förskolan. Då samlar man alla femåringar i ett konferensrum och så berättar 

förskoleklasspedagogen om sig själv men även femåringar får berätta om sig själva och visa sin 

avdelning.  

Denna typ av samverkan som pedagogerna vittnar om är något som Davidsson tar upp. Hon menar att 

samverkan är en komplex term med många synonymer, därför måste man mellan två olika 

organisationer diskutera vad termen betyder. Detta måste göras för att alla ifrån de olika 

organisationerna får en tydligare bild emot vilket mål de ska sträva. (Davidsson 2000:42)  

 

Linda som även hon är pedagog i förskolan vittnar även hon om samma typ av överlämning till 

förskolan. Hon berättar även att under ett personalmöte så har förskolechefen gått ut med vissa riktlinjer 

för vad barnen ska ha med sig upp till förskoleklassen. Men hur de vill lägga upp arbetet kring vad 

barnen skall få med sig ifrån förskolan får de välja själva på varje avdelning. Denna typ av uppdelning 

av arbetsuppgifter där förskolechefen inte styr vad de ska göra utan mer ger antydningar kan ses som att 

man lägger ansvaret på pedagogen. Det är alltså pedagogen som bestämmer vilken typ av pedagogik 

eller vilken undervisning som skall ske. Denna typ av undervisning kallas för Collection code och den 

förutsätter att pedagogen självständigt tar på sig att undervisningen sker utifrån en viss pedagogik. 

(Linde 2006:39) 

 

I förskoleklassen berättar pedagogen Kajsa samma sak som ovanstående pedagoger berättar om hur 

övergången emellan förskola och förskoleklass sker. Dock berättar hon att rektorn har gett ut tydliga 

riktlinjer för hur ett samarbete ska ske. I förskoleklassen arbetar de till viss del styrt ifrån rektorn. Detta 

på grund av att de måste arbeta i arbetslag med olika teman som arbetslaget tilldelas och de har även på 

sitt schema gemensamma lästimmar med arbetslaget.  Detta arbetssätt är något som kan kopplas till 

Integrative code och med det menar man att pedagogerna arbetar tematiskt med sin undervisning. 

Skolledningen har en större roll och pedagogerna är beroende av deras beslut för att verksamheten ska 

kunna fortskrida. (Linde 2006:39)  
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I och med att de två olika organisationerna har olika strukturer och uppbyggnad kan detta påverka det 

som Kajsa berättar om övergångar. Kajsa tycker att de finns ett avbrott emellan de två organisationerna. 

Hon menar att det känns som ett avbrott eftersom barnen inte får med sig några uppgifter av hur de har 

arbetat innan. Det hon menar med uppgifter de inte får med sig ifrån förskolan så hade de förut ett 

system där de fick med portfolios som barnen hade gjort. Dessa innehöll de barnen hade arbetat med 

under sin tid på förskolan. Kajsa menar att när hon fick dem var de lättare för henne att lägga upp 

lektioner för då visste hon vad de hade haft för typ av undervisning. 

 Detta gör att hon tycker de försvårar arbetet när man ska starta upp förskoleklassgruppen på hösten.  

 

8.6 Sammanfattning av samverkan: 

Eftersom båda organisationerna har gjort flera olika försök till integration så har de fått upp vissa 

riktlinjer för hur det ska gå till. Det som är tydligt kring samverkan är att datum sätts upp för varje år 

och de även diskuterar barnen organisationerna emellan.  

 

Dock kan det som pedagogen Kajsa vittnar om, att det känns som ett avbrott mellan övergångarna Detta 

kan bero på två olika saker den ena är att de inte får något material ifrån förskolan och den andra är de 

olika uppbyggnaderna av organisation. Det som kan störa samverkan med att de inte får med sig något 

material ifrån förskolan är att pedagogen inte vet vart de kan ta vid någonstans. Men även att barnen 

kanske får göra samma uppgifter två gånger. Den andra aspekten som kan störa en slags samverkan är 

hur de olika organisationerna är styrda.  Där förskolan är mer en Collection code som låter pedagogerna 

arbeta självständigt utan så mycket inflytande ifrån förskolechefen medan förskoleklassen är en mer 

Integrative code som betyder att de är mer styrt ifrån rektorns håll. Detta gör att deras olika tankesätt 

kan stå i vägen för en god samverkan. Eftersom förskoleklassen har ett mer statiskt schema än vad 

förskolan har kan dem inte på samma sätt hitta plats för nya aktiviteter.  
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9 Slut diskussion 

Mitt syfte med denna studie var att se om och vilka föreställningar pedagogerna ifrån förskola och 

förskoleklass hade om kunskap och social förmåga. Detta för att sedan kunna se hur samarbetet påverkar 

dem i övergångarna mellan klasserna. 

 

De frågor som jag utgick ifrån när jag utarbetade en intervjuguide var: 

 Hur ser pedagogerna ifrån de olika organisationerna på kunskap? 

 Hur ser pedagogerna ifrån de olika organisationerna på den sociala förmågan? 

 Hur arbetar och samverkar pedagogerna ifrån de olika organisationerna med övergången mellan 

förskola och förskoleklass? 

 

Dessa frågor är kopplade till mina teoretiska begrepp därför kommer jag att dela upp svaren efter mina 

tre teoretiska begrepp som är kunskap, socialt samspel och samverkan.  I det sista begreppet samverkan 

har jag även lagt till övergångar detta för att de i nära förbindelse till varandra. 

 

9.1 Förskolan och förskoleklassens olika upplägg i kunskapsinnehåll: 

De olika pedagogerna ifrån organisationerna hade till viss del en samlad kunskapssyn. Där man såg 

barnets utveckling i ett skede istället för avbrott och uppdelningar.  Detta är i linje med de Fröbel också 

anser att kunskap är. Att man inte ska dela upp stadierna mellan de olika åldrarna utan de gå som en röd 

tråd ifrån första början.(Fröbel 1995:64-65) 

 

Det som skiljde var hur verksamheten var planerad. I förskolan gick man mer efter barnens nyfikenhet 

och vad de ville göra för att utveckla deras sinnen. Förskolan arbetade i projektgrupper som var 

uppdelade efter barnens intresse och de avslutades även när barnens intresse försvann ifrån ämnet. 

Medan man i förskoleklassen hade vissa lektioner med vissa ämnen dock tog inte det upp hela dagen. 

Man hade även en mer uttalad idé om vad kunskap var och hur man förvärvade sig kunskap.    

Så de man kan utröna är att alla fyra pedagoger ansåg att barnets utveckling inte borde få något avbrott 

som är linje med hur Fröbel tänkte. Men skillnaden var att förskoleklassen hade mer skol liknande form 

alltså lektionsundervisning med olika ämnen. 
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9.2 Pedagogernas syn på sociala förmågan ett hinder för en övergång?: 

 Alla pedagoger belyser vikten av det sociala samspelet och menar även att det är något som är en viktig 

del av barns utveckling.  

 

 I förskolan arbetar man med det sociala samspelet när väl situationer uppstår såsom olika diskussioner 

barnen sinsemellan. Detta avspeglas även i  Deweys tänk när han skriver om social kontroll. Han menar 

att gruppens oskrivna regler lär barnen hur de ska bete sig om ett barn bryter emot reglerna så 

exkluderas denne ifrån gruppen. (Dewey 2004:190-194) Dessa situationer som uppstod på förskolan var 

endast vad man skulle kunna kalla tillfällessituationer vilket gjorde att om inga situationer uppstod 

arbetade man inte aktivt med den sociala förmågan.  

Tillskillnad ifrån förskolan arbetade förskoleklassen i större utsträckning med den sociala förmågan. 

Med detta menar jag att man hade olika arbetsmetoder för att belysa olika slags problem såsom 

familjesituationer eller kamratsituationer. Så det man skulle kunna dra som slutsats är att båda 

organisationerna i viss mån arbetar med den sociala förmågan, men det först inte förrän i 

förskoleklassen som man börjar använda sig mer av en viss metod för att arbeta kring ämnet. 

 

 

9.3 Samverkan mellan de olika organisationerna en komplex process: 

Tre av pedagogerna berättar att de har skiftas mellan åren hur samarbetet har byggts upp. Detta har gjort 

att inför varje nytt år har alltså något nytt skett i integrationsprocessen.  

I tidigare forskning har jag skrivit om Pramling som skriver om svårigheter för samverkan inom 

arbetsgrupper. Hon skriver att två saker som försvårar en samverkan är olika utbildningsbakgrunder och 

olika synsätt på hur barnen förvärvar kunskap och hur en dagsstruktur ska se ut. (Pramling 1997:52)  

 

Det finns fler aspekter för att en samverkan inte kan fungera optimalt dessa är att man inte har 

gemensamt diskuterat vad samverkan betyder för de olika organisationerna. Men även att man inte har 

gjort några riktlinjer för hur ett samarbete ska ske. Detta utgör en grund för ett gott samarbete skriver 

Davidsson.(Davidsson 2000:42)  

Eftersom varken förskolan eller förskoleklassen vittnat om att några riktlinjer har dragits upp för ett 

samarbete. Så kan man anta att detta försvårar deras övergångar.  

En annan aspekt som kan försvåra samarbetet är hur organisationen är uppbyggd. Med detta menar jag 

hur stor roll pedagogen har i verksamheten/undervisningen.   
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I förskolan hade pedagogen en större roll och kunde lägga upp sin undervisning hur den ville. Det fanns 

inga teman som behövde följas och förskolechefen lät pedagogerna själva på avdelningen få bestämma 

om sin dagsstruktur. 

Medan i förskoleklass så behövde pedagogerna följa skolans arbetsstruktur i form av olika teman och 

fasta lektioner med läsning. Detta är något som går i linje med begreppen Collection code och 

Integrative code. Eftersom förskolan är en Collection code där pedagogen får arbeta mer självständigt 

och utveckla undervisningen hur den vill. Den har även förskolechefens förtroende att man utvecklar 

den pedagogiska verksamheten kontinuerligt. 

Medan förskoleklassens pedagoger som går under begreppet Integrative code vilket menar att man är 

mer låst till sitt arbetslag och undervisningen är toppstyrd ifrån rektor. Det jag menar med låst till sitt 

arbetslag i denna förskoleklass var att de hade teman som de övriga i deras arbetslag arbetade med. 

Vilket gjorde att de också behövde arbeta med detta. De hade även lästimmar på schemat dessa låg tre 

gånger i veckan och de fick inte flytta på dem.  

Dessa två olika begrepp kan både ha fördelar och nackdelar för en verksamhet. 

Men om man tänker ur en samverkan synpunkt försvårar detta arbetet med övergångarna. Detta på 

grund av att de har olika uppbyggda skikt i organisationen. 

De tre aspekter jag har tagit upp vilka är synen på samverkan, riktlinjer för samverkan och de olika 

arbetssätten kan jag utröna att deras övergångar inte går så smärtfritt som pedagogerna skulle vilja att de 

gör.  

Därför borde man eventuellt ha fler möten och sätta upp riktlinjer för hur en samverkan ska ske. Men 

även diskutera upp ett visst ramverk som alltid är densamma ifrån år till år. För som Davidsson skriver 

är de viktigt att få kontinuitet i samverkan för att den skall fungera.(Davidsson 2000:42) 

 

9.4 Vilken betydelse har mina resultat för forskning och skola? 

De resultat som har framkommit är att till viss del har de samsyn vad de gäller kunskap, social förmåga 

och samverkan. Men att de finns vissa differenser som påverkar övergångarna för pedagoger och barn 

negativt.  

 

Med tanke på att ingen omfattande undersökning således har gjorts inom området. Så finns de ett 

kunskapsgap.  De studier som har berört ämnet övergångar har ofta haft en annan synvinkel på sin 

forskning men lite snabbt berört ämnet. Detta är något som stämmer överrens med Fasts avhandling om 

”Sju barn lär sig läsa och skriva”. Hon har skrivit om barns läs-och skrivinlärning men i ett stycke 

berört hur övergångarna mellan hennes förskolor och skolor var som hon studerade. 
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I ett stycke har hon behandlat hur själva samverkan går till. Hon som jag kommit fram till att den är 

komplex. Hon skriver att förskoleklasspedagogerna tycker de känns uppsluppet att endast ha en 

barngrupp per år. Medan förskolans pedagoger beskriver överlämningssituationen som problematisk för 

att de anser att förskoleklassens pedagoger inte lyssnar eller tar till sig de idéer som de har. Varför denna 

typ av situation uppstår har inte Fast undersökt hon tror att en av de underliggande orsaker till att de sker 

kan vara gamla motsättningar emellan förskola och skola som ligger kvar. (Fast 2007:146-150)  

 

Dessa motsättningar som Fast skriver om kan ju vara en del av att förskolan alltid har haft 

omsorgsstämpeln på sig så pass länge. Det var ju inte förrän i lpfö98 som denna tog borts detta kan göra 

att de finns en svacka emellan förskola och skola. Denna svacka eller om man vill kalla det avbrott kan 

bli problematisk då och frågan är ju i slutändan hur de påverkar barnen. 

Någon som vill studera detta närmare är Kenneth Ekström som vill se hur barn reagerar på hur 

utformningen och villkoren är för en övergång. Han menar att övergångar har varit ett kritiskt skede i en 

människas liv och därför behövs en större studie som behandlar ämnet övergångar emellan förskolan 

och förskoleklass. I sin forskningsansökan skriver han att de endast har varit äldre åldrars övergångar 

som studerats därför är förskolan och förskoleklassen något som blivit bortglömt.(Ekström 2010:7-11) 

 

Ekströms studie som inte än har genomförts kan vara behjälplig för skolor och förskolor i den mån att de 

kan få hjälp med att sätta upp riktlinjer för hur ett samarbete ska ske. Den kan även konkretisera 

problematiken som pedagogerna kan stöta på när de arbetar emellan olika organisationer.(ibid:2010:7-

11) 

 

Avslutningsvis vill jag diskutera att de resultaten jag kommit fram till i min forskning kan belysas ur 

den synpunkten att trots pedagogerna i stort har samsyn kring kunskapsinhämtning och sociala 

förmågan i viss mån. Och även kring samverkan berättade de även nästan identiskt hur deras övergångar 

ser ut. Dock så vittnade tre av pedagogerna om att de fanns otydliga rutiner kring samverkan. 

Med detta menar jag att trots att man har som pedagoger vissa uttalade tänk sinsemellan räcker inte detta 

för att övergångarna ska fungera. För trots de riktlinjer som finns både i Lgr11 och Lpfö98 som är 

snarlika varandra måste det till något mer för att övergångarna ska fungera. 

Övergångar är komplex i den bemärkelsen att det är två olika organisationerna som ska samverka, flera 

pedagoger ifrån vardera organisationer och även flera olika arbetsmetoder.  

Samt olika tolkningar kring riktlinjerna ifrån de olika läroplanerna. Detta gör att varje skola och förskola 

gör en tolkning av hur en övergång ser ut. Och denna tolkning blir kontextbunden och förhoppningsvis 

sammanlänkad emellan förskola och skola. Detta gör att om en skola eller förskola inte klarar denna 
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process så blir barnen lidande. Därför borde övergångarna diskuteras på en politisk nivå där man kan 

göra en mall om hur en övergång i stora drag ska se ut. Samt kan man lagstadga att förskolan och skolan 

som samverkar ska ha minst en till två dagar per år där de kan sitta ned och diskutera sina specifika 

övergångar och arbetsmetoder för att få mer kontinuitet. Jag tror att med mer forskning på området för 

att hitta de delar där det brister kan göra att man i framtiden kan få så bra övergångar som möjligt. 
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