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Förord

Vi vill tacka de rektorer och pedagoger som delat med sig av sin tid och deltagit i vår 
undersökning, trots en stressig vardag har alla varit enormt tillmötesgående. Utan dessa hade 
vi aldrig rott arbetet i land. Vi vill även tacka vår handledare Marja-Liisa Lejon som bidragit 
med kloka råd och hänvisningar som gjort vårt arbete till vad det är idag. 
Ett stort tack vill vi även ge varandra, för att vi peppat varandra de dagar de känts tungt, och 
för att vi alltid lyckats hålla engagemanget uppe! Trots blod, svett och tårar under vägen är nu 
vårt arbete klart!

Skellefteå, 12 maj 2009 

Linnea Lundberg Lovisa Eriksson



Abstrakt

Syftet med detta examensarbete var att beskriva och undersöka hur samverkan fungerar, vad
det är och varför samverkan mellan pedagoger inom förskola, förskoleklass och skolans
tidigare år utförs. Studien började med en litteraturstudie som behandlade historia och teorier 
rörande samverkan. Utifrån litteraturstudien utformades en enkät som skickades ut till 64 
pedagoger och 15 rektorer i Skellefteå kommun, av dessa utskick fick vi svar från 20 
pedagoger och 5 rektorer. Undersökningens resultat visade att långt ifrån alla verksamheter 
använder sig av samverkan och att ännu fler inte utvärderar den. Vi fann dock att de som 
använder sig av samverkan ser en stor nytta i arbetet genom att det tillför nya kunskaper och 
tankar. Pedagogerna hjälps åt och bildar en röd tråd genom barnet/elevens hela skolgång, 
samverkan bidrar till utveckling både för pedagoger och elever. En del av de pedagoger som 
arbetar med samverkan delgav i undersökningen att de ofta har svårt att se syftet med 
samverkan, vilket i sin tur bidragit till att samverkan varit svår att både planera och utföra. 
Vår undersökning visar att rektorernas önskemål om samverkan endast uppfylls till viss del, 
något vi kan koppla ihop med den bristande rutinen av utvärdering och pedagogernas 
bristfälliga förståelse kring samverkans syfte.
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1. Inledning
Vi har valt att göra en studie kring samverkan mellan pedagoger i förskola, förskoleklass och 
skolans tidigare år. Några frågor som vi vill få svar på genom denna studie är; Vad är
samverkan? Vad är syftet med samverkan? Hur går samverkan mellan pedagoger inom 
förskola, förskoleklass och skola till? I hur stor utsträckning arbetar verksamheterna med 
samverkan? Vi är även intresserade av att veta hur rektorerna upplever samverkan, vilka
önskemål de har och om dessa uppfylls. Genom detta examensarbete hoppas vi kunna fylla de 
kunskapsluckor vi har inom ämnet och studera samverkan ytterligare med stöd av våra 
frågeställningar. 

Anledningen till att vi valt att inrikta oss på detta område är för att Lovisa kommer att arbeta 
inom förskola, förskoleklass och Linnea inom skolans tidigare år. Vi kommer i vår 
kommande profession att möta denna typ av samverkan och vill därför skapa oss en större 
förståelse kring hur arbetet är upplagt och hur samverkan går till i praktiken. Vi anser att 
samverkan är en väldigt viktig del i det pedagogiska arbetet, vi tror även att samverkan utgör 
en viktig del av elevernas skolgång, både kunskapsmässigt och socialt. Under våra 
verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi i väldigt liten utsträckning mött på samverkan 
mellan förskola, förskoleklass och skola. Därför känns de nu viktigt för oss att fördjupa oss i 
samverkan. Stöd till våra tankar om att samverkan är viktigt i vårt kommande arbete har vi 
hittat bland annat hos Davidsson (2002) som menar att samverkan har en stor betydelse för att 
kunna forma en ny verksamhet där pedagogernas konkreta erfarenheter ligger som grund för 
det nya tänkandet. I samverkan är det viktigt med öppna diskussioner, reflektioner och 
dialoger mellan pedagogerna för att de ska hitta och forma ett gemensamt synsätt att arbeta 
utifrån. Genom samverkan mellan pedagogerna och olika kompetenser kan ett flexibelt 
arbetssätt skapa en bättre inlärningsmiljö för eleverna, till skillnad ifrån om det skulle ske på 
olika håll för de olika barngrupperna. ”Man tror också att samverkan kan leda till ökad 
pedagogisk kontinuitet genom att man i de olika verksamhetsformerna arbetar mot samma 
mål och med liknande arbetsmetoder” (Kärrby, 2000, s. 16)

1:1 Styrdokument
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] och läroplanen för förskolan [Lpfö
98] står det väl förankrat och utförligt skrivet om samverkan mellan förskola, förskoleklass
och skola.

 ”Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 
respektive verksamhet.”

 ”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga
Utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.”
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 ”Arbetslaget skall utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass,
Skola och fritidshem och samverka med dem.” (Lpfö 98, s. 12)

I Lpo 94 kan man läsa att syftet med samverkan är att det skall utveckla och berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. För att detta skall ske på ett långsiktigt perspektiv ska 
skolan också sträva efter att skapa ett kontinuerligt samarbete mellan förskola, förskoleklass 
och skola. Pedagogerna skall utbyta kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter till alla 
pedagoger inom alla verksamheter. Ett förtroendefullt arbete skall finnas mellan de olika 
verksamheter och utbildningar som eleven möter under hela sin skolgång. I Lpo 94 kan man 
även läsa att samverkan ofta skapat en större förståelse mellan pedagogerna och de olika 
verksamheterna. Samverkan har suddat ut de förutfattade meningar och fördomar som funnits 
både kring olika typer av pedagoger och verksamheter. En större förståelse och insikt har 
sedan i sin tur bidragit till ett bättre och trevligare arbetsklimat inom verksamheterna. 
I stora drag finns fyra olika anledningar till att samverkan utförs mellan förskola, 
förskoleklass och skola. Dessa fyra anledningar är:

 Samverkan för att hjälpa barnen att anpassa sig till skolan

 Samverkan för att knyta samman verksamheterna

 Samverka för att få verksamheterna att överlappa varandra

 Samverka för att skapa kontinuitet för barnens utveckling (Lpo 94)

Dessa fyra skäl har hjälpt oss i vår process att komma fram till ett tydligt syfte i vårt arbete. 
Det är just dessa punkter som gör att vi tycker att samverkan är viktigt.

1:2 Pedagogernas uppdrag
I styrdokumenten finner man många riktlinjer om samverkan mellan förskola, förskoleklass 
och skola. Vad skiljer uppdragen åt? Vad har de gemensamt?

Skillnaderna i uppdragen:

Vid en första anblick ser uppdragen väldigt lika ut, tittar man närmre ser man att skolan och 
förskolan faktiskt skiljer sig åt. Lpfö 98 står för grunden, en bas som byggs upp och som 
skolan sedan tar över och utvecklar. 

Exempelvis menar vi att

 Lpo 94 går djupare in på hur omsorg, fostran och lärande bildar en helhet och mening i 
olika sammanhang, jämfört med Lpfö 98 som endast lägger grunden för dessa tre 
delar.
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 Lpo 94 skriver om möjligheter att öka eleverna till att ta eget initiativ, ansvar och att 
arbeta självständigt, något som vi inte kan hitta i läroplanen för förskolan.

 Lpfö 98 skriver i läroplanen mer om lekens betydelse än vad det gör i Lpo 94, även 
fast det står i Lpo 94 att leken har stor betydelse under de tidigare skolåren.

Likheterna i uppdragen:

 Pedagogernas strävan efter att nå ett samarbete mellan förskola, fritidshem och skola.

 Pedagogerna ska utbyta kunskaper och erfarenheter mellan varandra.

 Pedagogerna ska lägga grunden för det livslånga lärandet för barnen/eleverna.

 Verksamheterna ska präglas av omsorg.

 Verksamheterna skall anpassas till alla barn/elever för att de ska kunna lära och 
utvecklas på bästa sätt.

 Barnen/eleverna skall uppmuntras till att göra framsteg och övervinna svårigheter.

 Vikten av daglig fysisk aktivitet.

 En trygg miljö skall erbjudas inom verksamheten.

 Trots att det står mer I Lpfö 98 om lekens betydelse för lärande, så finns det även 
poängterat i Lpo 94 om lekens betydelse.

Enligt Lpfö 98 har förskolan två uppdrag, ”att lägga grunden för ett livslångt lärande” och att 
”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande” (s. 8)

Skolans uppdrag handlar om att lägga en grund för kunskap och lärande som hjälper barnen 
att verka i samhället. Eleverna skall få den grund som krävs för att för att främja lärande och 
inhämta kunskaper. Skolan skall även vara ett stöd för hemmet gällande fostran och social 
utveckling. (Lpo 94, s. 5)

I vårt examensarbete har vi ett väl förankrat stöd i läroplanerna och vi känner oss inspirerade 
till att utforska och lära oss mer om vad samverkan innebär för pedagog, verksamhet och 
barn/elev. I kommande avsnitt får du som läsare en inblick om vårt syfte med studien.

2. Syfte
Syfte med denna studie är att undersöka pedagogers och rektorers tankar och erfarenheter 
kring samverkan mellan förskola, förskoleklass och skolans tidigare år, utifrån följande 
forskningsfrågor:
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 Vad handlar samverkan om?

 Hur utförs samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola?

 Varför utförs samverkan? 

2:1 Nyckelbegrepp
Samverkan, Förskola, Förskoleklass, Skola.

3. Bakgrund

3:1 Begreppet samverkan
Vi börjar med att definiera begreppet samverkan och kommer senare i arbetet att presentera 
olika samverkansformer (3:4)

”Samverkan definieras som; samarbete, gemensamt uppträdande och gemensamt handlande.”
(Strömberg 1994, s. 373) Samverkan är en del av ett kollegialt arbete. Kollegialt arbete 
benämns enligt Svenska akademins ordlista som kamratskap. Beslut som fattas tillsammans 
och ett samarbete mellan kollegor. En självförnyande skola kännetecknas av samarbete, 
trygghet, kunskap och framåtsyftande arbete. För att detta ska fungera krävs engagerade 
pedagoger som har kunskap inom sitt område, de krävs även en förståelse för andra 
verksamheter och en vilja att samarbeta. ”Personalens förmåga till kollegialt samarbete 
omkring det pedagogiska uppdraget har stor betydelse för möjligheterna att utveckla den 
optimala gransknings- och förbättringskultur som kännetecknar en självförnyande skola”
(Skolverket, s. 78). Hargreaves (1998) menar att samarbete och kollegialtarbete kan ses som 
en tillgång och en möjlighet till en givande lärarutveckling. Genom samarbetet och 
kollegialtarbete kan pedagoger komma längre i sitt eget arbete jämfört med att arbeta enskilt. 
Genom att dela med sig av sitt arbete och sina kunskaper utvecklas man i gemenskap. 
Hargreaves (1998) skriver vidare att forskning ofta tytt på att samarbete leder till ökat 
självförtroende hos pedagogerna, ett självförtroende som gjort att man vågar mer, tar risker 
och att pedagogerna vågar gå utanför sina vanliga ramar och utveckla sitt eget arbete. Detta 
har i sin tur gjort att pedagogerna sett utveckling som en naturlig del av sitt arbete.
Danermark (2000) beskriver samverkan som medvetna, målinriktade handlingar som alla 
leder till samma mål. Han anser att samverkan och samarbete är en naturlig del av vår vardag, 
att hela vårt sociala liv handlar om samarbete med andra människor. Danermark anser att all 
samverkan har ett objekt, att man samverkar om något. (Ibid, s. 15)

Med samverkan avser vi i denna studie det gemensamma arbete som pedagoger på förskola, 
förskoleklass och skola utför. Samverkan för oss handlar om att hjälpas åt att nå gemensamma 
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mål, med hjälp av delmål under vägen. Vi anser att under arbetet med samverken är det 
viktigt att vara medveten om hur, vad och varför man som pedagog arbetar på det valda sättet.

3:2 Tidigare forskning

Under 1940 talet började dialoger föras mellan förskola och skola om samverkan, men det 
blev inte förrän 1970-talet som de första försöken med samverkan gjordes. (Kärrby, 2000)
Betänkandet i barnstugeutredningen, som senare låg till grund för förskolelagen, fastställde
rätten till allmän förskola för alla barn från 6 års ålder. Detta gjorde att tanken och idén lyftes 
om arbete i arbetslag. Att det skulle blir en utveckling för personalen, som i sin tur leder till 
barnens utveckling. Samverkan fungerade emellertid inte bra eftersom de olika 
verksamhetstraditionerna var för starka för att kunna samarbeta. Kärrby menar att forskning 
visar att tankar om barns utveckling, kunskap och metoder för lärande skiljer sig mellan 
pedagoger som arbetar i de olika verksamheterna, det är därför problemen vid en integrering 
kan uppstå. Det behövs gemensam tid för verksamheterna för att kunna planera och diskutera 
mål och innehåll i en samverkan för att de ska kunna arbeta tillsammans. Att förändra 
arbetsformer för pedagoger kan vara en arbetssam process som fordrar att pedagogerna 
verkligen vill samverka med varandra. Pedagogerna behöver i samverkan exempelvis prova 
nya arbetssätt, de måste reflektera med varandra för att det ska bli en utveckling mot ökad 
pedagogisk kvalité.

Munkhammar (2001) skriver att samverkan på 1970-talet hade till syfte att skapa trygghet och 
kontinuitet för barnen i övergången till skolan och att bygga vidare på den grund som 
förskolan har lagt för barnen. Hon skriver att samverkansförsöken som gjordes på 1970, -80 
och -90 talet inte visade på några reella förändringar i samarbetet mellan pedagogerna. Dessa 
försök till samverkan visade istället bara på organisatoriska förändringar. På 1990 talet 
övergick dessa samverkans försök från att skapa trygghet och kontinuitet till att ge en 
gemensam syn på kunskap och lärande. Davidsson (2002) skriver att samverkan under åren 
1975-1987 skulle inkludera både pedagogerna och barnen i förskolan. Samarbetet skulle ske 
på olika nivåer; praktisk aktivitet, utbyte av information om barn och arbetssätt, även genom 
fortbildning och gemensamma studiedagar. 

Gummesson, Flising, Qvarsell & Wener (1992) menar att en ökad samverkan har utvecklats 
mellan förskola, förskoleklass och skola under de senaste decennierna. Olika modeller har 
provats men de var först på 1990-talet som kommunerna började planera och genomföra en 
allmän samverkan mellan skola och barnomsorg. Kärrby (2000) anser att det är kommunens 
ansvar att skapa goda betingelser för samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola. Hon 
menar att samverkan tidigare bara bestod utav att förskoleklassen på vårterminen före 
skolstart fick besöka skolan och lära känna dess miljö. Samarbetet mellan lärarna blev större 
när Lpo 94 kom och i samband med att förskoleklasserna tillsattes i skolväsendet. Det sades 
att samverkan var för barnens skull, men värdet av lärarnas samarbete betonades även. Syftet 
för samarbetet skulle vara att minimera problemen inför övergången från förskola, 
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förskoleklass till skola och vikten av att uppmärksamma barn med särskilda behov. 
(Davidsson, 2002) Utifrån Davidsson ser vi hur problematiken i samverkan har varit och även 
hur problematiken har uppkommit till något bra när verksamheterna kommit på vad 
samverkan bör lägga sitt mål och syfte på.

3:2:1 Några exempel på samverkans projekt
För att belysa de problem som finns i samverkan vill vi redovisa två olika exempel på 
samverkans projekt som tidigare gjorts. Anledningen till att vi valt ut just dessa två projekt är 
för att deras syfte stämmer överens med vår uppfattning kring samverkan. Det är även dessa 2 
projekt som har skrivits om i den flesta litteraturen vi läst till detta examensarbete.

Första projektet vi vill belysa är ”Bäckby projektet” som gjordes år 1971-72 i stadsdelen 
Bäckby. Bring (1974) berättar att man i detta projekt ville skapa både en lokalmässig och 
pedagogisk samverkan mellan förskola och skolan så det byggdes upp en skolbyggnad i och 
med detta. Syftet var att förskolebarnen skulle få förberedande kunskaper i matematik och 
svenska och tidigt mogna förskolebarn skulle få undervisning på lågstadiet. På samma sätt
skulle lågstadielever få tillfälle att vistas i förskolans lokaler. Målsättningen med detta projekt 
var att genom samverkan ta bort gränserna för miljön och pedagogiken, för att skapa ett 
sammanhang för barnen. På så vis ville man att övergången till skolan för förskolebarnen 
skulle göras mjukare. I rapporten av projektet konstaterade man att samverkan hade varit 
mycket arbetskrävande för de inblandade pedagogerna. Det visade sig även att det inte skett 
någon ömsesidig anpassning eller utveckling i arbetet och att det fanns en motsättning mellan 
verksamheternas personal om metoder och mål för samverkan. Motsättningen fanns i hur man 
såg på hur inlärning skulle ske. Man konstaterade dock att det fanns en gemensam tanke när 
det gällde de övergripande och officiella målen.

Det andra projektet vi vill belysa kallas för FÖL projektet. Detta projekt påbörjades i mindre 
skala redan 1968 men drog inte igång på riktigt förrän samma år som ”Bäckby projektet”, år 
1971-72. Med ”FÖL projektet” menas; förskola-lågstadium i samverkan. Gran (1979) skriver 
att detta projekt gick ut på att man ville skapa en stadielös samverkan för förskolan sexåringar 
och upp till barnen i åk 3. I detta projekt förväntades det att pedagogerna kunde föra en 
helhetssyn på barns utveckling under en fyra års period när projektet skulle drivas. Detta 
medförde att alla de inblandade pedagogerna tillförde sina värderingar och traditioner till 
denna verksamhet och att de kunde komplettera varandra. I och med detta hoppades de på att 
gränserna skulle suddas ut, samtidigt som de fanns en risk för konflikter mellan pedagogerna. 
Projektet handlade om att pedagogerna skulle öka sin medvetenhet och insikt om de skillnader 
som fanns och även varför de uppstått. Resultatet i detta projekt visade att de endast lyckades 
åstadkomma organisatoriska förändringar i gemensamma lokaler, dock så lyckades de inte 
komma närmare varandra i tänket gällande arbetssätt och pedagogik. Dessa projekt bekräftar 
den tidigare problematik kring samverkan vi skrivit om.
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3:2:2 Den gemensamma praktiken - miljö för lärande
Vikten av den gemensamma praktiken enligt forskningen visar på samverkans betydelse för 
pedagogernas kommunikation, kunskapsutveckling och gemensamma syn på lärande. Kärrby 
och Lundström (2004) anser att lärare med olika utbildningar, förhållningssätt och synsätt 
skall samarbeta och i praktiken skapa förutsättningar som leder till högre pedagogisk kvalitet. 
Förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger möts och de två helt skilda 
verksamheterna skall tillsammans utforma en gemensam praktik som förhoppningsvis ger 
barnen/eleverna i förskoleklassen och skolans tidigare år en mer gynnsam lärandemiljö. För 
att gynna barnens/elevernas lärandemiljö och det fortsatta lärandet är det viktigt att 
pedagogerna gör vad de kan för att stimulera och intressera barnen i sitt eget lärande. Ett 
samarbete mellan pedagoger och verksamheter kan vara en stor hjälp i arbetet kring detta. 
Samverkan förenar två olika verksamheter och hjälper både elever och pedagoger i sitt arbete. 
Två olika verksamheter med olika traditioner och arbetsätts möts och skapar tillsammans ett 
nytt arbetssätt och nya förutsättningar. Samverkan har även en gynnsam effekt på skolans 
hållbara utveckling. Samverkan skapar en röd tråd genom hela skolgången och pedagogerna 
har ett gemensamt synsätt på utveckling och en gemensam syn på lärande. Tillsammans hjälps
de åt att skapa en trygg och hållbar lärandemiljö för eleverna, något som ger god insikt i 
lärandeprocessen, både för elever och pedagoger. ”I samspelet mellan lärare med olika 
utbildning och erfarenheter kan gemensam praktik vara den grund för kunskapsbyggande som 
på sikt kan bidra till hållbar skolutveckling.” (Kärrby & Lundström, 2004, s. 202)
Danermark (2000) menar att samverkan ofta kan innehålla både positiva och negativa vinklar. 
Det negativa handlar ofta om press och oro inför en ändrad arbetssituation, man måste planera 
mer och strukturera arbetet mer än vad man gör om man bara arbetar ensam. Det positiva med 
samverkan handlar ofta om att man får ta del utav kollegors erfarenheter, kunskap fördelas 
och alla tar med sig något nytt. Kärrby (2000) menar att samverkan förväntas leda till en ökat 
pedagogisk kontinuitet genom att man i de olika verksamheterna arbetar mot samma mål och 
med liknande arbetsmetoder. Kärrby menar att samverkan mellan vuxna som har olika 
perspekt och kompetens kan en bättre inlärningsmiljö för eleverna skapas jämfört med om 
verksamheterna skulle arbete var för sig. Davidsson (2002) anser att samarbetet har funktioner 
för den enskilda pedagogen; man utvecklas i sin proffesion, möjlighet att öka sina argument 
och man får idéer som man kan prova i praktiken. Davidsson hänvisar till Ohlsson (1996) som 
studerat barnomsorgspersonal i grupp. Ohlsson menar att det ”kollektiva lärandet sker genom 
att pedagoger utvecklar gemensamma strategier för sitt handlande och det utifrån 
gemensamma exempel” (s. 39) Han menar att samtal i grupp mellan personalen kan utveckla 
olika strategier för bemötandet av barnen. Ohlsson visar i sin studie att pedagogerna både låter 
sig påverkas och påverkar sina kollegor i arbetslaget. Det pedagogerna måste vara överrens 
om i samverkan är att man ska bilda sig en gemensam syn på barnen/eleverna, lärandet och 
kunskapen. För att någon form av samverkan ska vara möjlig mellan förskola, förskoleklass
och skola krävs att frågor om status, prestige, lönesättningar och andra avtal tas upp för att 
samarbetet ska fungera bättre. Eftersom att det i samverkan har visat sig tydligt att skolans 
kultur har en överhand över förskolan, förskoleklassen när det handlar om status och prestige.
Kärrby (2000) berättar att det första steget för samverkan i skolan togs när 
sexårsverksamheten flyttade in i skolans lokaler. Därigenom började förskolan och 
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förskoleklassen automatiskt integreras i skolans verksamhet och delta i dagliga aktiviteter. 
Kärrby anser att detta leder till en ny syn på lärande och ett nytt sätt att arbeta. Lek och 
omsorg blir en naturlig del av verksamheterna.

Dahlberg & Lenz Taguchi (1994) menar att eleverna i skolan hittills varit mer synliga än 
förskolebarnen och att det har sin förklaring i skolans traditionella ämnescentrering och 
utvärderingsbar kunskap. Ämnescentreringen innebär att det blir tydligt vad man gör och hur
man gör. Vad som är rätt eller fel är även något som styr i skolan, annat än vad det gör i 
förskolan. Barnet som natur kan beskrivas som att allt finns i barnet och barnet behöver få tid 
att uttrycka och bearbeta för att utvecklas. Dahlberg & Lenz Taguchi (1994)  skriver också att 
dagens förskola genomsyras av Rousseaus idé om att barndomen är en oskuldsfull period. 
Barn ska fritt få ge uttryck åt sina tankar och känslor och leva i en ”här och nu” verksamhet, 
såsom inte skolans framtidsinriktade pedagogik arbetar med (Dahlberg & Lenz Taguchi, 
1994, s. 18). I skolverksamheten bestäms ämnena och hur eleverna ska arbeta av 
pedagogerna, men i förskolans barncentrerade verksamhet så är det barnet som mer är i 
centrum och bör få välja och ha inflytande i verksamheten.

3:2:3 Problem kring samverkan
Att förändra en verksamhet och starta upp ett arbete kring samverkan kan ibland vara en svår 
process. Både skola och förskolan, förskoleklassen har många fasta rutiner och traditioner. 
Det krävs att alla pedagoger har en vilja att förändra, ett engagemang och en positiv 
inställning till nytänkande. En förståelse för varandra och en vilja att samarbeta är en väldigt 
viktig del i att skapa en fungerande samverkan. Det krävs flexibilitet och tålamod av alla i 
arbetslaget om verksamheten skall bli en del av framtiden och erbjuda barnen ett lustfyllt och 
livslångslärande (Kärrby, 2000).

Danermark (2000) anser att problem som kan uppstå vid samverkan oftast handlar om 
bristande planering och målsättning. Tar man allt för lätt på uppgiften är det lätt att allt faller 
samman, detta kan i sin tur vara en lärorik upplevelse och som ger nya tankar och idéer inför 
kommande projekt. Danermark skriver att om rätt förutsättningar skapats kan samverkan bli 
en stimulerande och berikande process. Utbildningsdepartementet (1994) skriver att 
skillnaden mellan misslyckande och framgång vid en integration mellan förskola, 
förskoleklass och skola mest handlar om hur väl ledningen lyckats motivera sin personal. Det 
gäller att ta vara på och lyfta fram den kompetens som finns på skolan, att pedagogerna verkar 
efter samma synsätt och att de vill utveckla sin kompetens.

Danermark (2000) skriver att när man ska arbeta mellan olika verksamheter kan det uppstå 
problem eftersom att det kan finnas prestige och makt mellan de olika yrkesgrupper och desto
större skillnader det är desto större kan problemen bli. Det kan vara svårt som pedagoger att 
förstå varandra och varandras agerande om man inte har någon insikt om varför man tycker på 
ett visst sätt och varför man anammar olika problem på olika sätt. I en samverkan mellan 
verksamheter så pratar man ibland olika språk, man använder sig av olika ordval och begrepp. 
Detta kan innebära att lyssnaren inte förstår vad talaren menar och känner sig i underläge. 
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Därför är det en fördel om pedagogerna lär sig varandras ord och begrepp, det är dels en 
läroprocess men också ett sätt att visa respekt för varandra.

Maltén (2002) skriver att det finns 6 olika typer av maktformer som används när en person 
ska samspela med en grupp som denne leder. Av dessa finns det tre modeller som är att 
föredra när man ska samarbeta i grupp; legitima makten, expertmakten och den personliga
makten. Den legitima makten innebär att ledaren agerar efter sin roll och position som är 
förknippad med uppdraget från exempelvis rektorer eller ännu högre ledning. Expertmakten 
innebär att ledaren verkar som resursperson och inte avvisa andra gruppmedlemmars 
kunskaper, här är två eller flervägs kommunikation viktig. Av dessa tre anses den personliga 
makten vara det bästa alternativet, den agerar med pondus och de personliga egenskaper som 
medlemmarna vill ha av sin ledare, alltså en ledare som andra kan lätt identifiera sig med.

I flera rapporter och utvärderingar av olika samverkans projekt har vi sett att makt ofta setts 
som ett av de största problemen. Framför allt mellan pedagogerna i skolan och pedagogerna i 
förskolan, förskoleklassen. Det har framgått att pedagogerna i skolan ofta tar befälet under 
samverkans timmarna eftersom samverkan ofta sker i klassrummet inne på skolan. I och med 
detta ser det ut som att det är lärarna på skolan som håller i trådarna, därmed även styr upp 
planeringen och utförandet. Wiechel (1994) anser att det genom många olika 
samverkansprojekt visat sig att förskollärarna har en negativ uppfattning om hur arbetet i 
skolan bedrivs och lärarnas krav som ställs på eleverna i skolan. Detta har gjort att problem 
uppstår när den skolförberedande verksamheten ska planeras och genomföras. Wiechel menar
att detta uppkom ifrån de olika pedagogernas påverkan av traditioner, förskolelärarnas 
inriktning på social utveckling och grundskolelärarnas inriktning på kunskapsutveckling. 
Problem uppstår även på grund av pedagogernas olika syn på lärande och på eleverna. Ofta 
efterlyser pedagogerna en gemensam grundsyn på undervisningen och lärandet, när detta 
saknas flyter ofta samverkansprojekten ut i sanden. Weichel hänvisar till Hallerström (1988) 
som menade att ”En gemensam erfarenhet bland personalen är dock att det allt för ofta visat 
sig vara omöjligt att samarbete om man har allt för olika uppfattningar i väsentliga frågor” (s. 
23)

Danermark (2000) menar att för att skapa en samverkan mellan pedagoger som fungerar och 
gynnar eleverna finns det ett antal punkter som är viktigt för pedagogerna att ha i åtanke. 
Samverkan ska ha:

 ”En tydlig och klar ledning”

 ”Ett klart uttalat mål”

 ”Tillräckligt med resurser”

 ”Problem mellan de samverkande ska identifieras och undanröjas, är det inte möjligt 
skall sätt att hantera problemen utvecklas” (s. 47)
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Utan dessa fyra punkter fungerar inte någon form av samverkan, varje punkt är viktig och ett 
helt samverkans projekt kan falla på att en punkt inte utvecklats tillräckligt.

3:3 Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkter vi har till grund för vårt 
arbete.

3:3:1 Utvecklingsekologi
Detta arbete tar stöd i den utvecklingsekologiska teorin, samt Bronfenbrenners modell (1979)
för barnets utveckling i samspel med andra. Genom samverkan tror vi att barnet utvecklas,
finner de sociala och miljömässiga kunskaper och det stöd som behövs för att barnets 
utveckling skall bli så berikande som möjligt.

Hwang och Nilsson (2003) skriver att utvecklingsekologin fokuserar på hur barnet utvecklas i 
samspel med den sociala miljön. Fokus ligger inte bara barnets mest närliggande sociala 
samspel, som föräldrar, syskon, vänner och barnomsorg. Barnet utveckling påverkas även av
utomliggande sociala kontakter, så som föräldrarnas arbete, lagar i samhället och så vidare. 
Hwang och Nilsson liknar utvecklingsekologin likt kinesiska askar där alla passar in i 
varandra. På detta sätt kan man se att utvecklingsekologin anser att alla sociala intryck 
påverkar barnet och dess utveckling. Andersson (1986) skriver att det är viktigt att inte bara se 
individen som ett objekt som påverkas av den yttre miljön, utan att individen även är ett 
subjekt som själv påverkar miljön. ”Utvecklingen är ett resultat av interaktioner mellan 
individ och omgivning” (s. 14) Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att barnets utveckling sker i 
samspel med miljön. Individen både påverkar och påverkas i kontakt med andra.

I Lpo 94 kan man läsa att barn inte bara lär sig genom skolans läromedel och pedagogernas 
undervisning, utan att barnen även lär sig genom de sociala situationer de hamnar i och de 
former av samspel och samarbete som skolan erbjuder barnen. Detta tyder på att de sociala 
erfarenheter barnet bär med sig hemifrån bidrar till deras förutsättningar för att utveckla 
kunskap och färdigheter både i skolan och senare i livet. Skolan är barnens första och största 
kunskapsskälla, deras största förberedelse inför arbetslivet. Får eleverna lära sig att möta 
sociala situationer och samarbeta med många olika människors läggs en god grund för det 
kommande sociala samspelet inom arbetslivet.
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3:3:2 Bronfenbrenners utvecklingsteori 
Urie Bronfenbrenner var en amerikansk psykolog som utvecklade en teori kring 
utvecklingsekologi. Teorin går ut på att barn lär i ett sammanhang i samspel med andra. Detta 
samspel handlar om en rad olika faktorer, barnets personliga egenskaper, den närmaste 
omgivningen, närsamhället och så vidare. ”Individen betraktas enligt Bronfenbrenner som en 
växande dynamisk enhet som påverkar och påverkas av den omgivande miljön.” (Söderlund, 
2000, s. 55)

Bronfenbrenner utvecklade en modell för att kunna förklara hur barnets utveckling påverkas 
av alla olika faktorer i miljön. I modellens (Figur 1) mittpunkt finns barnet och dess närmaste 
relationer, relationer till familj, vänner osv. Denna mitt punkt kallas mikronivå. I och med att 
barnet växer upp kommer han/hon att ingå i flera olika mikrosystem samtidigt. Från början 
bara familj, sedan vidare till vänner, grannskap och så vidare. Andersson (1986) skriver att det 
är viktigt att på mikronivå vara medveten om vilka sociala situationer barnet utsätts för i 
skolan, vilka aktiviteter som utförs och hur eleven får möta och samspela med andra. Dessa 
olika delar är viktiga för barnets utveckling ut mot de överliggande nivåerna.”Dessa olika 
närmiljöer eller mikrosystem och de nätverk av relationer och de aktiviteter, som utvecklas i 
dem, är naturligtvis inte oberoende av varandra. I högre eller mindre grad utvecklas relationer 
mellan de olika mikrosystemen, vilket i sin tur får konsekvenser för barnet.” (Andersson, 
1986. s. 20)  

I och med att barnet blir äldre växer även dess samspel och relation till andra, barnet blir mer 
medveten om vad som sker utanför hemmet och de närmaste relationerna. Barnet börjar sedan 
på förskola, skola och så vidare, bilden av miljön och dess påverkan blir allt större. Alla dessa 

I denna modell används 
benämningen dagis.  I och med 

att detta inte längre finns 
använder vi oss i detta arbete av 

benämningen förskola.

Figur 1

Direkt kopia av 
Bronfenbrenners 

strukturmodell inom 
utvecklingsekologin, i 

tolkning av Andersson (2002)

(Socialstyrelsen, s. 14, 2007)
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olika relationer har ett samspel till varandra, detta bildar tillsammans en mesonivå (Söderlund, 
2000).

De faktorer som påverkar barnets utvecklingsmöjligheter fast som inte barnet har något direkt 
relation till, t.ex. samhället och skolans organisation, föräldrarnas arbete och så vidare,
beskrivs i denna modell som exonivå (Socialstyrelsen 2007). Föräldrars positioner i arbetsliv 
och arbetsförhållanden, sociala relationer och kommuners utformning av olika familjestöd får,
även fast de inte har någon direkt inverkan på barnet, en påverkan på barnets utveckling
(Andersson 1986). Dessa tre nivåer samspelar i sin tur tillsammans med den högsta nivån, 
makronivån. På denna nivå finns lagar, bestämmelser och regler som måste följas inom 
kommunen, länet och landet. På makronivån hamnar även vanor och levnadsmönster, 
samhällsförändringar, både ekonomiska och politiska påverkar utvecklingsprocessen. Beslut 
på denna nivå påverkar individen på ett eller annat sätt (Söderlund 2000).
Utbildningsdepartementet (1994) skriver att genom Bronfenbrenners utvecklingsteori och 
denna modell kan samverkan mellan förskola och skola sättas in i ett större perspektiv.

Som vi ser i tidigare forskning kring Bronfenbrenners utvecklingsekologi och annan litteratur 
är miljöns och individens utveckling i samspel med den, väldigt viktigt för barn och dess 
uppväxt. Genom att samverkan inom förskole, förskoleklass och skola får eleverna ta del av 
varandras kunskaper och lära sig att samspela med andra elever i varierade åldrar. Det sociala 
samspelet, som vi avläser i Bronfenbrenners teori, är viktigt för eleverna både i dess 
utveckling och i det kommande vuxna arbetslivet. Genom tidigare forskning och litteratur har 
vi läst att samverkan ofta används för att skapa goda relationer mellan elever i olika åldrar och 
att pedagogerna skall lära och ta de av varandras kunskaper. Detta kan vi direkt koppla till 
Bronfenbrenners modell, att allting påverkar och påverkas både ut mot makronivå och in mot 
mikronivå (Andersson 1986, Söderlund 2000, Hwang & Nilsson 2003). Som Bronfenbrenner 
menar påverkar alla nivåer barnets utveckling och barnets samspel med omvärlden påverkas 
utifrån och in (Socialstyrelsen 2007). För att kunna se en utveckling hos individen menar 
Söderlund (2000) att man måste kunna se en förändring från en nivå till en annan. En 
utveckling som skett skall ge påverkan på andra nivåer än just på den nivå utvecklingen 
skedde. Från detta kan vi dra slutsatsen att en utveckling i denna modell måste vara så pass 
stor att den får en påverkan på barnets hela miljö, en bestående utveckling som skapar 
förutsättningar och påverkar barnets framtid. Andersson (1986) hänvisar till Bronfenbrenners 
åsikt om att barnets biologiska förutsättningar är minst lika viktiga för utvecklingen som de 
miljömässiga. Det är främst samspelet mellan de båda som är avgörande för barnets
utveckling. Bronfenbrenner har själv insett att modellen inte är perfekt, att de biologiska 
förutsättningarna som ett barn har fungerar direkt i samspel med de miljömässiga. En 
utveckling kräver både miljömässiga och biologiska förutsättningar för att bli så trygg och 
berikande som möjligt.



16

3:4 Samverkansformer
Gran (1979) skriver om olika former för samverkan, samverkan på individ-, grupp- och 
systemnivå.  Det handlar även här om att barns uppväxtmiljö kan utvecklas på olika nivåer 
och med påverkan av varandra. Samverkan på individnivå handlar om samverkan med barnet 
som utgångspunkt, pedagoger samarbetar för att möta barnet utifrån dess kunskaper och 
förutsättningar, hjälps åt med undervisningen och delar med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper från den egna verksamheten. Inom gruppnivån handlar det om pedagogernas
samarbete, tillsammans, med barnen och med föräldrarna. Denna nivå av samverkan behöver 
inte nödvändigtvis betyda att pedagogerna samarbetar med samma barngrupp, det kan 
innebära utbyte av kunskaper och att skaffa sig förståelse för andra verksamheter. Samverkan 
på systemnivå handlar om förskola och skolan som system, denna samverkan tar sin grund i 
samhället och dess barnomsorg. Dessa tre olika nivåer kan vi i direkt koppling sätta ihop med 
Bronfenbrenners modell för utveckling, det handlar i stort sätt om samma sak. Att elever lär i 
samspel med andra, att samverkan handlar om social möten och utveckling tillsammans på 
olika nivåer och genom olika former av samarbete.

I skolverkets artikel Lagarbete och tidig läs och skriv utveckling (2003), beskrivs det tre olika 
former för samarbete, dessa tre modeller utgår ifrån att personal från olika verksamheter sätts 
samman för att samarbete. Denna personal kommer alla ifrån olika utbildningar, med olika 
erfarenheter och traditioner, alla med unika uppdrag. I nästa stycke beskriver vi och hänvisar 
till skolverket (2003) när vi beskriver de tre samarbetsmodellerna som är; 
konkurrensmodellen, konsiderationsmodellen och kompanjonmodellen.

3:4:1 Konkurrensmodellen
I denna modell uppstår en viss konkurrens om vem som äger frågorna och de ”rätta” svaren, 
det råder en spänning mellan grupper eller individer när de samarbetar. Detta bottnar i att de 
inte har tydliggjort hur de ska nå till det målet som de har gemensamt, alltså vilken modell 
som ska användas för att nå målet.  Gruppen hamnar då i ett läge där de söker en lösning utan 
att samverka tillsammans i gruppen. Oftast så blir det då den som är mest envis som får sin 
vilja igenom och styr resten av gruppen. De andra gruppmedlemmarna blir då passiva och 
deras chans till att lära försvinner, de kan uppstå en känsla av oförmåga. Inom samarbete 
mellan förskola, förskoleklass och grundskola har en tendens till att grundskolans lärare varit 
de som i högre grad tillåtits formulera lösningar och styra besluten i samarbetet visat sig
(Skolverket 2003).

3:4:2 Konsiderationsmodellen
Konsiderationsmodellen innebär att visa hänsyn. I samarbetet strävar man efter att undvika 
konflikter och att skapa en harmoni i gruppen. När pedagoger arbetar i en sådan modell så har 
gruppmedlemmarna specialiserat sig på en speciell arbetsuppgift. I stora drag innebär det alla 
sköter sitt och att behovet av att samarbeta mellan varandra inte är stort. Varför ett samarbete i 
en grupp utvecklas på detta sätt kan bl.a. vara för att undvika konflikter, men det kan också 
bottna i att man har en sorts respekt för de övriga gruppmedlemmarnas yrkeskunnande. 
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Harmonin i modellen kommer genom att ingen känner sig hotad av någon annan, utan man 
har en etablerad och trygg arbetsfördelning. Alla har en roll i gruppen och alla nöjer sig med 
att bli informerade vad de andra gör. Egentligen innebär konsiderationsmodellen inget direkt
gemensamt arbete än alldeles i början när fördelningen av uppgifterna görs och sedan i slutet 
när arbetet ska utvärderas. Det negativa är att resultatet inte kommer från gruppen utan från 
den enskilda individens insatser (Skolverket 2003).

3:4:3 Kompanjonmodellen
Denna modell kan också kallas för förkunskapsmodellen, den handlar om att dela på ansvaret 
för arbetsslagets elever och verksamhet. Modellen tar tillvara på de olika kompetenserna och 
erfarenheterna som gruppmedlemmarna har.  Alla pedagoger som är inblandade bidrar på 
olika sätt till att lösa de frågor som gruppen ansvarar för.  Denna modell är inte alltid 
konfliktfri men man strävar mot samma mål. I genomförandet kan man ha olika uppgifter där 
man får bidra med sin kompetens och sina specialkunskaper. Det är viktigt att man i gruppen 
för samtal och diskussioner kring målet. I denna modell rättar sig inte gruppen efter den mest 
envisaste medlemmen utan varje gruppmedlem behövs för att slutföra uppgiften.

Man har ibland liknat detta arbetssätt vid en grupp bergsbestigare. Klättrarna är 
sammankopplade med rep och är beroende av varandra. Gruppen är inte uppe på toppen 
förrän alla är där. Det handlar om en gemensam prestation där varje deltagares bidrag är 
nödvändigt för att komma framåt. Samtidigt har man ansvar för varandra, så att ingen 
kommer på efterkälken.( Skolverket, 2003, s. 19)

3:4:4 Skillnader mellan modellerna
Konkurrensmodellen innebär att gruppmedlemmarna spretar åt olika håll för att de inte har 
kommit fram till hur de ska nå det gemensamma målet. Oftast blir det så att den som är mest 
envis som får sin vilja igenom. Konsiderationsmodellen bygger på att konflikter undviks 
genom att alla arbetar i sitt eget hörn och inte blir störd av någon annan. Det kan uppkomma 
känslor av besvikelse och meningslöshet. Kompanjonmodellen bygger på uppdelade 
arbetsuppgifter, där olika pedagogerna arbetar med varandra, inte mot varandra. Pedagogerna 
delar på ansvaret, har goda avsikter även om man har olika förslag och lösningar till att nå 
målet. Men vi måste komma ihåg att dessa tre modeller är bara abstrakta och fungerar inte 
precis på detta sätt i verkligheten utan det kan finnas drag av de olika modellerna i olika 
konstellationer av människor. Modellerna kan fungera som tankeredskap när man ska 
analysera samarbeten. Men det är uppenbart att kompanjonmodellen framställs som den mest 
ändamålsenliga och den bästa modellen att arbeta i (Skolverket, 2003).

4. Metod  
I vår undersökning kring samverkan valde vi att arbeta med enkäter. Enkäten var en så kallad
webbenkät som skickades ut via mail. Vår enkät utformades med frågor utifrån vårt syfte, 
frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. De respondenter som slumpvis valts ut och 
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skickats enkäten, är de rektorer och pedagoger vi har kunnat få tag i och de mailadresser som 
vi funnit via skolornas hemsidor, detta har fått avgöra vårt urval.

Det vi strävade efter var att göra en kvalitativ studie med hjälp av enkäterna. För att uppnå 
detta behövde vi en stor urvalsgrupp för att se helheten av hur pedagogerna i Skellefteå 
kommun samarbetar varandra och vilka erfarenheter de har. De kvalitativa enkäterna 
kännetecknas av verbala formuleringar antingen genom tal eller skrift (Backman, 1998). Trots 
att vår undersökning till största del var kvalitativ fanns även ett par kvantitativa frågor, som 
under resultatsammanställningen transformerades till numerisk data. Eftersom vi delvis gjorde
en kvantitativ undersökning använde vi oss av de fyra reliabilitetskomponenterna när vi 
konstruerade vår enkät, objektivitet, precision, kongruens och konstans. Dessa fyra 
komponenter beskrivs vidare i stycket reliabilitet och validitet (4:3) ”En tumregel är att ju 
större urval desto större sannolikhet att det ska vara representativt för populationen” (Trost, 
2007, s. 37) Vi tror att enkäterna kommer att ge oss det bästa utfallet och resultatet blir 
således lättare att hantera, dokumentera och analysera. När man ställer samma typer av frågor 
till respondenterna så kan man lättare jämföra och se samband med de olika enkätsvaren
(Stensmo, 2002).

4:1 Genomförande och bearbetning av resultat
Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor utvecklade vi ett antal frågeställningar (bilaga 1) 
som vi ville få svar på med hjälp av enkät (bilaga 4). Frågorna i enkäten bestod av både öppna 
och fasta svarsalternativ, detta för att svaret på den ställda frågan skall bli så lönsam som 
möjligt för oss i vår undersökning. 

Vår enkätundersökning började med att vi satte ihop enkäten i Microsoft Office Exel för att 
sedan föra över det till Microsoft Office Word så det skulle gå att designa enkäten ytterligare. 
Under denna process upptäckte vi direkt problem när vi skulle skicka ut den som ett 
dokument i mailen, man kunde inte öppna den i alla datorer på grund av olika inställningar i 
Word. Vi gjorde om enkäten så den blev enklare att skicka med direkt i mailet, på detta sätt 
kunde respondenterna kryssa i och svara på enkäten och sända tillbaka den till oss på en gång. 
I anknytning till detta formulerade vi senare ett missivbrev (bilaga 2), där en presentation av 
vårt arbete och vårt syfte med enkäten skrevs ner. Detta ska fungera som en motivation för 
respondenterna att vilja delta i undersökningen. ”Personer som ska besvara frågorna har på ett 
eller annat sätt blivit utvalda och kan förmodligen inte alltid se nyttan av att besvara frågorna. 
Det är därför viktigt att vi försöker motivera dessa personer på de olika sätt som står tillbuds.”  
(Patel & Davidsson, 2003, s. 70)

Efter att enkäten var klar och missivbrevet var formulerat fortsatte arbete genom att

 Ett mail skickades ut till respondenterna, de 15 rektorer och de 64 slumpvis utvalda 
pedagoger i Skelleteå kommun. I mailet bifogades missivbrevet och enkäten.
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 En vecka efter enkäternas utskick skickades en påmminelse ut till de som hittils inte 
svarat. Ett stoppdatum sätts ut till en vecka senare.

 Enkäterna samlas ihop.

Efter att alla enkäter samlats ihop sammanställs resultatet. De frågor med öppna 
svarsalternativ och de frågor som rektor svarat på sätts ihop till ett resultat med hjälp av en 
textanalys. De frågor där pedagogerna kryssat i svarsalternativ omformuleras till data i 
Microsoft Office Excel för att sedan sättas in i diagram, en förklarande text formuleras även
för att läsaren lättare ska kunna följa resultat. Diagrammen varierar mellan stapeldiagram och 
cirkeldiagram, beroende på frågans svarsalternativ. Tabeller och diagram ger ofta en god 
översikt och resultatet är lätt att följa därav anledningen till att vi valt att redovisa resultatet 
med hjälp av figurer. (Backman, 1998)

4:2 Anonymitet
Skillnaden i en anonym och konfidentiell enkät är att i en anonym enkät finns varken namn 
eller annan möjlighet att ta reda på vem det är som svarat på den, detta medför att vi som gör 
undersökningen inte ens själva vet vem som svarat på den. När en enkät är konfidentiell 
innebär att det är bara vi som har tillgång till uppgifterna från enkäten (Patel & Davidsson, 
2003). Vår studie är konfidentiell eftersom vi vill själva hålla reda på vem som svarat på 
enkäten och för att inte behöva skicka ut påminnelser till de verksamheter som redan svarat 
på enkäten. Enkäten är anonym på det sätt att namn och skola inte kommer att redovisas i 
resultatet, något vi meddelade respondenterna om när enkäten skickades ut. 

4:3 Reliabilitet och validitet
Benämningarna reliabilitet och validitet ingår i kvantitativa studier, exempelvis stora 
enkätstudier. Validitet beskrivs av Trost (2007) som giltighet, att en fråga mäter det som den 
är avsedd att mäta. Trost menar vidare att man ska vara noga när man gör en enkät och inte 
använder sig av krångliga ord som gör att respondenterna kan missuppfatta frågan, vilket kan 
medföra att det blir en låg reliabilitet.  Reliabilitet är tillförlitlighet och en mätning för 
stabilitet i en enkät, att inget lämnats åt slumpen, situationen ska vara lika för alla 
respondenter. Det är med detta i grunden som vi har utformat våra enkäter. Begreppet 
reliabilitet har fyra komponenter; kongruens som innebär likheten i frågor som avses mäta 
samma sak är väsentligt i enkätundersökningar. Detta kan vi koppla i vårt arbete till att alla 
respondenter har fått samma enkät frågor. Precision är viktig i en enkätundersökning, enkäten 
bör vara konstruerad så att det är lätt för respondenterna att fylla i den och lätt för forskarna 
att tolka deras svar. Precisionen var viktigt för oss för att kunna locka våra respondenter att 
svara på enkäten på ett så smidigt sätt som möjligt och även kunna vara lätt för oss att avläsa 
deras svar. Objektivitet handlar om att vi som registrerar svaren ska kunna tolka kryssen på 
samma sätt som respondenterna gjort när de svarat på enkäten. Därav valde vi att ge 
respondenterna sex kryssalternativ så de var tvungna att välja sida och inte kunde sätta ett 
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kryss i mitten, och därav välja ”medel”. Sista komponenten är konstans som behandlar
tidsaspekten, att det ska inte spela någon roll om respondenterna svarar idag eller imorgon. 
Detta ser vi inte heller ska ha gjort någon skillnad i vårt resultat i och med att pedagogernas 
svar främst handlar om tidigare erfarenheter.

4:4 Bortfall
Det externa bortfallet, det vill säga de respondenter som enkäten skickades till, men som inte 
deltog (Patel, 2003) resulterade i 77 % från rektorerna och 68 % från pedagogerna. 
Anledningen till detta stora bortfall kan vi med all säkerhet inte veta. I och med att enkäterna 
skickats ut via mail så vet vi inte exakt hur många av respondenterna som erhållit vår enkät. 
Däremot vet vi att en del av de externa bortfallet beror på att de inte haft tid eller möjlighet att 
svara, något vi blivit meddelade via mail. Det interna bortfallet, (Patel) de frågor som 
respondenterna hoppat över eller lämnat helt och hållet, är frågan om planering utifrån 
styrdokumenten, vilken 7 st. respondenter inte svarat på. Frågorna kring vilka olika ämnen 
som bearbetas under samverkanstimmarna har ett internt bortfall på 5 respondenter. 
Anledningen till att dessa frågor uteblivit från vissa respondenter vet vi inte, kanske är det på 
grund av otydlighet i frågans utformning eller på grund av bristande svarsalternativ. Det 
interna bortfallet innehåller även de tre respondenter som svarat på enkäten men som 
missuppfattat frågorna och därmed har uteblivit från resultatet.

5. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet av vår enkätundersökning bland pedagoger i form av 
diagram. De frågor med öppna svarsalternativ och de frågor som ställts till rektor redovisas i 
form av textanalys. Svarsfrekvensen till våra enkäter var följande: 5 av 15 rektorer och 20 av 
64 pedagoger. Det Interna bortfallet har redovisats under metod.

5:1 Enkätresultat
Syftet med vår enkät till pedagogerna var att få reda på vad samverkan är, hur arbetet kring 
samverkan sker och vad syftet med samverkan är. Enkäten hade till uppgift att svara på vårt 
syfte och våra frågeställningar, resultatet skall sedan hjälpa oss vidare i vår undersökning.

Följande kapitel visar de sammanställda resultat vi fått från enkätundersökningen. Vi har 
placerat enkätfrågan som rubrik över varje redovisat resultat. Under varje figur/diagram finns
en förklarande text.
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Inom vilken verksamhet arbetar Du?

Figur 1. Pedagogernas arbetsområden.

100 % = 20 respondenter

Figur 1 visar att av de pedagoger som svarat på vår enkät arbetar 45% i förskola, vilket var 
den största respondentgruppen. I förskoleklass arbetar 10%. De pedagoger som arbetar i 
skolan motsvarar 15% i årskurs 1, i årskurs 2 10% och i årskurs 3 20%.

Hur länge har Du arbetat inom den verksamheten?

Figur 2. Pedagogernas år inom verksamheten.

100% = 20 respondenter
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Figur 2 visar att i överlag så har pedagogerna som deltagit i enkäten arbetat länge inom de 
olika verksamheterna. I största del har de arbetat mellan 18 och 23 år, vilket motsvarade 33% 

av pedagogerna. 28 % har arbetat mellan 6-11år. 22% mellan 12-17 år, 6 % mer än 30 år. 
Och även 6% har arbetat mellan 24-29år. 5 % har arbetat mindre än 1 år.

Arbetar Ni med samverkan på Din förskola, förskoleklass och skola?

Figur 3. Antalet pedagoger som arbetar med samverkan.

100% = 20 respondenter

Figur 3 visar att pedagoger som deltagit i vår enkät arbetar större delen av pedagogerna med 
samverkan. Figur 3 visar att 74% arbetar med samverkan och 26% arbetar inte med 
samverkan.
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Vilka är involverade i samverkan?

Figur 4. De verksamheter som är involverade i samverkan.

100% = 20 respondenter

Figur 4 visar att förskoleklassen till största del är involverad i samverkan, tillsammans med åk 
1 och åk 2. De som arbetar med samverkan minst är åk 3.

Vad är syftet med Er samverkan?

Pedagogernas svar visar att samverkan huvudsakligen syftar på barnens/elevernas 
övergång/inskolning till förskoleklass och skola. Pedagogerna framhäver även att syftet är att 
få samarbeta, få en delad grundsyn, skapa en bra kommunikation, hjälpas åt och få en 
förståelse för varandra. För barnen och elevernas skull så är syftet för samverkan att de ska få 
lära känna varandra över åldersgränserna och lära känna personalen. Eleverna får även genom 
samverkan möjlighet att arbeta i rätt mognadsnivå. Utvalda citat från pedagogerna som 
belyser resultatet:

”Ingen aning vilket syfte, rektorn säger att vi ska ha samverkan”

”Jag tycker det viktigaste är att barnen lär känna varandra”

”Att alla har ett gemensamt ansvar”

”Att barnen får lära sig samarbeta med yngre/äldre barn, att träna parövningar med olika barn 
i olika åldrar, att underlätta övergången mellan klasser”

”Både att få den löpande verksamheten att faktiskt fungera, men såklart också att flera olika 
vuxna med olika kompetenser ser barnet och barnets hela dag.”
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Hur många timmar av den pedagogiska verksamheten ägnar Ni åt samverkan?

I denna fråga var svaren väldigt spridda. Många pedagoger arbetar dagligen med samverkan, 
medan andra verksamheter bara arbetar några timmar per termin. Två av pedagogerna svarade 
att det är olika och beror på behovet, termin och årstid. Snittet ligger kring ca två timmar i 
veckan per verksamhet.

I enkäten fanns även ett påstående som var relaterat till föregående fråga.

Dessa samverkanstimmar är för få/precis lagom/för många

Figur 5. Åsikter kring samverkanstimmar.

100% = 20 respondenter

Figur 5 visar att 60% av de pedagoger som arbetar med samverkan tycker att tiden är ”precis 
lagom”. 33% tycker att samverkanstimmarna är ”för få” och 7% tycker att de arbetar med 
samverkan ”för många” timmar.
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Vad är anledningen till att samverkan får för lite tid av verksamheten?

Brist på tid / Brist på ideer/kunskap / Brist på vilja

Figur 6. Anledningen till för lite samverkan.

100% = 20 respondenter

Figur 6 visar att till största del anser pedagogerna att anledningen till att samverkan får för lite 
timmar i verksamheterna är på grund av bristande tid, resten av pedagogerna anser att det är 
på grund av bristande vilja.

Hur värdefullt anser Du att samverkan är för Er som pedagoger?

Figur 7. Pedagogernas åsikt om hur värdefullt samverkan är.
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100% = 20 respondenter

Figur 7 visar att mer än hälften av pedagogerna anser att samverkan är väldigt värdefullt för 
dem. Endast en liten del har angett att de tycker samverkan är väldigt lite värdefullt.

Vad innebär samverkan för Dig?
Pedagogernas svar kan sammanställas till att samverkan för tillför en trygghet, en gemenskap 
och delaktighet. Pedagogerna anser att samverkan är ett tillfällen att byta tips och idéer mellan 
verksamheterna, pedagogerna tycker även att det är ett bra sätt att utnyttja resurserna på och 
att det blir fler vuxna som är med under barnen/elevernas tid på förskolan, förskoleklassen 
och skolan, vilket är ett bra sätt för dem att lära känna blivande elever. Samverkan innebär 
även för många respondenter överlämningen till förskoleklassen. En av respondenterna 
uppgav även att samverkan endast var något som måste göras, inte något som ger någonting 
till den enskilda pedagogen. Utvalda citat från pedagogerna som belyser resultatet:

”Att man jobbar gemensamt runt barnen. Fritidspedagog, förskolelärare, lärare och 
speciallärare. För att barnets bästa ska vara i fokus.”

”Att jag kan bli avlastad vissa lektioner samt att de ämnen som ligger inom intresseramen tar 
jag eller någon kollega om denna är bättre/mer intresserad av det ämnet än jag. ”

”Att vi utbyter erfarenheter om elever, vi stöttar varandra och tar tillvara på varandras 
kompetenser och specialkunskaper. Jag får en helhetsbild av elevens dag och vi kan se i vilka 
situationer som eleven fungerar och när det fungerar sämre så kan vi hjälpa varandra och ge 
råd.”

Hur ser Dina erfarenheter från samverkan ut?

Figur 8. Pedagogernas erfarenheter kring samverkan.
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100% = 20 respondenter

Figur 8 visar att mer än hälften av pedagogerna endast har mycket positiva erfarenheter kring 
samverkan, endast ett fåtal har negativa erfarenheter. Utvalda citat från pedagogerna som 
belyser resultatet:

”Ibland känns de som att samverkan ska finnas med bara för att”

”Några år har vi hittat på bra teman, då har de varit kanon bra”

”Att vi är i varierade åldrar i vårt samarbetande lärarlag är en stor fördel, vi kompletterar 
varandra”

Hur värdefullt anser Du att samverkan är för barnen/eleverna?

Figur 9. Pedagogernas åsikt kring hur värdefullt samverkan är för barnen/eleverna.

100% = 20 respondenter

Figur 9 visar att den största delen av pedagogerna anser att samverkan är väldigt värdefullt för 
barnen/eleverna. I stora drag är alla pedagoger överrens om att det är viktigt.
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Hur stor betydelse anser Du att samverkan har för lärande?

Figur 10. Pedagogernas åsikt om hur värdefullt samverkan är för lärande.

100% = 20 respondenter

Figur 10 visar att hälften av alla pedagoger tycker att samverkans betydelse för lärande är 
väldigt stor. Övriga pedagogers svar visar på ett resultat med stor spridning, men övervägande 
svar pekar på att samverkan är viktigt för lärande. Utvalt citat från pedagogerna som belyser 
resultatet:

”De små lär av de äldre, de äldre lär sig att förklara och lyssna på de små. Barnen blir trygga 
med elever över årskullarna”

Hur ser planeringen för samverkan ut?
Planeringen för samverkan visar sig i enkäten vara olika i verksamheterna. Pedagogerna
träffas som medel cirka en timme i veckan för att planera samverkan. En del träffas bara på 
någon gång per termin, när de ska planera övergångar mellan verksamheterna. Andra 
pedagoger inte har några speciella planeringstillfällen utan planerar kontinuerligt och vid 
behov eftersom de arbetar nära varandra. Flera av pedagogerna har svarat att planering av 
samverkan ofta blir lidande på grund av tidsbrist. Utvalt citat från en pedagog som förklarar 
hur deras planering och arbete kring samverkan i övergången till förskoleklassen ser ut:

Besöker förskoleklassens lärare i den lokal de arbetar, första gången ritar barnen något 
leker en stund sen är de samling. Andra gången äter de i matsalen. Tredje gången är alla 
barn där som ska gå tillsammans, ute och leker. På hösten har vi en återträff där 
förskolepersonalen kan kolla med oss om de är något de undrar över. Vi får höra hur de 
går för våra barn.
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I hur stor utsträckning planeras samverkan utifrån styrdokumentens mål?

Figur 11. Planering utifrån styrdokument.

100% = 13 st respondenter

Figur 11 visar att största delen av pedagogerna planerar sin samverkan utifrån 
styrdokumentens mål i stor utsträckning. Ett fåtal planerar utifrån styrdokumenten endast i 
liten utsträckning.

I vilken utsträckning under samverkan arbetar Ni med
100% = 15 respondenter
Läs- och skrivaktiviteter

Figur 12. Arbetet kring läs- och skrivaktiviteter.
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Figur 12 visar att cirka en tredjedel av pedagogerna arbetar med läs-och skrivaktiviteter under 
samverkan i väldigt liten utsträckning. De övriga pedagogerna har angett att de arbetar med 
ämnet i övervägande stor utsträckning.

Matematik

Figur 13. Arbetet kring matematik.

Figur 13 visar att resultatet kring hur de arbetar med matematik har väldigt stor spridning. De 
flesta pedagoger arbetar dock med matematik i ganska stor utsträckning.

Orienteringsämnen/naturaktiviteter

Figur 14. Arbetet kring orienteringsämnen/naturaktivteter.
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Figur 14 visar att pedagogerna arbetar med Orienteringsämnen/naturaktiviteter i väldigt 
blandad utsträckning, största delen arbetar dock med ämnet i ganska stor utsträckning.

Skapande

Figur 15. Arbetet kring skapande.

Figur 15 visar att skapande arbetet sker i väldigt blandad utsträckning. Resultatet är jämt 
fördelat mellan både stor och liten utsträckning.

Musik och dans

Figur 16. Arbetet kring musik och dans.
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Figur 16 visar att arbetet kring musik och dans oftast sker i väldigt liten utsträckning. Övriga 
pedagoger har angett att arbetet sker i väldigt blandad uträckning, minst pedagoger har 
däremot angett att de arbetar med dans och musik i stor del av samverkanstimmarna.

Fri lek

Figur 17. Arbetet kring fri lek.

Figur 17 visar att den fria leken i största del tar upp väldigt liten del av samverkanstimmarna. 
De flesta pedagoger har däremot svarat att leken tar upp relativt stor del av arbetet.

Olika typer av samling

Figur 18. Arbete med olika typer av samling.



33

Figur 18 visar att de flesta pedagogerna har angett att de arbetar med olika typer av samling i 
ganska stor utsträckning. Resterande resultat är jämt fördelat men den största delen återfinns i 
att de arbetar med samling i relativt stor utsträckning.

Översikt av hur verksamheterna arbetar med samverkan i sin helhet

Figur 19. Ämnesfördelningen under samverkanstimmarna.

Figur 19 visar att arbetet kring samverkan oftast handlar om läs-och skrivaktiviteter eller 
orienteringsämnen. De ämnen som behandlas minst under samverkan är musik och dans och 
olika typer av samling.

Vilka olika arbetsformer använder ni er utav under samverkan?
När verksamheterna träffas så sker samverkan för det mesta i gruppvis, som vanligtvis
mynnar ut i ett gemensamt resultat som alla tar del av. Andra arbetsformer som används under 
samverkan är att barnen/eleverna får arbeta enskilt eller parvis. Som enkätundersökningen
visar så sker arbetet oftast i olika slags former beroende på vad aktiviteten handlar om och hur 
gruppen är uppbyggd.

Vilka möjligheter/svårigheter anser Du finns med samverkan?
Resultatet visar att pedagogerna tycker att det finns för lite tid, för lite personal, svårigheter att 
hitta lämpliga teman och lämpliga tider för samverkan och utvärdering. En annan svårighet 
visade sig även vara att det fanns olika syner på vad samverkan har för syfte. Avstånden 
mellan verksamheterna visade sig också vara en svårighet. Svårigheten fanns även i att 
förskola och skola har olika mål och styrdokument.
Fördelarna visade sig vara större, där framkom att det är bra att kunna utnyttja 
personalresurser där alla jobbar utifrån deras egen förmåga. I samverkan kan man även ta upp 
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frågor som man funderar över, barnen får chans att lära känna yngre och äldre barn och på så 
vis utvecklas i rätt mognadsnivå. Utvalda citat från pedagogerna som belyser vårt resultat:

”De måste finnas en vilja att samarbete för att samverkan ska bli av”

”Ofta blir det i vårt fall så att vi som fritidspedagoger är i skolan och "hjälper till" lärarna är 
aldrig på fritids. Samverkan är då egentligen bara från ett håll.”

”En svårighet är om lärare inte vill gå in på fritids och arbeta och samarbeta. Neddragningar 
gör att det finns mindre tid över till samverkan. Mindre personal i barngruppen.”

Sker någon utvärdering av samverkan?

Figur 20. Utvärdering av samverkan.

100% = 20 respondenter

Figur 20 visar att i 55 % av pedagogernas samverkan sker en utvärdering och 45 % av 
verksamheterna gör ingen utvärdering.

Hur sker en eventuell utvärdering?
Respondenterna beskriver att utvärdringen kan se ganska olika ut i de olika verksamheterna. 
Bland annat visar enkäten att en utvärdering sker löpande eller 1-2 gånger per termin. När det 
sker är det oftast med samtal i arbetslaget, ibland är även rektorn med. I samtalet pratar man 
bl.a. hur det går, hur det har gått och vad man ska tänka på till nästa gång, man utvärderar 
även målen. Utvalda citat från pedagogerna som belyser resultatet:

”Barnen gör en enkät och personalen gör en subjektiv bedömning”

”Vi sitter ner i arbetslaget och pratar igenom hur det har gått samt skriver ner det som var bra 
och vad vi behöver tänka på till nästa gång.”
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”Träff med all involverad personal och rektor”

Övriga kommentarer kring samverkan

En respondent sammanfattade övriga kommentarer såhär:
”Samverkan är en självklarhet för barnets bästa i centrum”

5:2 Resultat från rektorer
I vår undersökning ville vi även se vilka erfarenheter och önskemål rektor har kring 
samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola, detta för att kunna jämföra och utvärdera
pedagogernas respektive rektorernas svar. I följande avsnitt redovisar vi de svar vi fått in från 
de tillfrågade rektorerna.

Hur ser Du på samverkan? Vilka för/nackdelar finns?
Utifrån de svar vi fått från rektorerna kan vi avläsa att de i stor del inte ser några nackdelar 
med samverkan, det enda som framstod som ett problem var att hitta tid tillsammans med 
pedagogerna för att samverka. Tidsbristen är ett problem för alla, vilket gör att både 
pedagoger och rektorer i stor del bara har tid att verkligen fokusera på sitt eget arbete.
Fördelarna med samverkan ansåg rektorerna vara att en röd tråd genom hela undervisningen 
skapas. Att pedagogerna tar del av varandras kunskaper och hjälps åt, resurserna ska nyttjas 
på ett bättre och effektivare sätt. Rektorerna ansåg att samverkan är viktig för att få en god 
kvalité på undervisningen och för att skapa ett livslångt lärande. Utvalda citat från rektorerna
som belyser resultatet:

”Samverkan är viktigt för att verksamheten ska utvecklas samt att barnen ska få god kvalitet 
på undervisningen.”

”Många kompetenser ger maximal grund för en god kvalitet samt fler ögon som ser barnet 
utifrån det behov det har”

Vad ger samverkan till pedagogerna - eleverna?
Rektorerna anser att samverkan ger en helhetssyn på inlärning, att pedagogerna har en 
gemensam grundsyn. Pedagogerna står aldrig ensamma, de hjälps åt både i bra och dåliga 
situationer. Samverkan fördjupar kompetensen och ger bättre förståelse för de olika 
verksamheterna, vilket i sin tur leder till ökad arbetsglädje.
Elevernas relation till varandra och till pedagogerna blir bättre, relationer över 
åldersgränserna skapas, vilket leder till en tryggare skola. I och med åldersblandad 
undervisning får eleverna möjlighet att hjälpa varandra, även de barn med svårigheter kan 
känna sig duktiga och hjälpa till när de möter de yngre barnen. Barnen lär av varandra.
Utvalda citat från rektorerna som belyser resultatet:

”Pedagogerna får större inflytande i verksamheten och i förlängningen gynnar det även 
eleverna.”



36

Har Du önskemål hur arbetet mellan pedagogerna i samverkan förskolan, förskoleklass 
och skola upp till åk 3 bör utformas? Hur ser dessa önskemål ut?
Alla rektorer visar i sina svar att de har önskemål kring hur samverkan skall ske på just deras 
skola. I största del handlar önskemålen om att finna en gemensam grundsyn, att alla 
pedagoger på skolan skall samarbeta, utbyta idéer och få större förståelse för varandras 
verksamheter. Den röda tråden skall vara synlig genom hela skolgången. Utvalda citat från 
rektorerna som belyser resultatet:

”Samsyn utifrån gemensamma frågor och utvecklingsområden, en röd tråd som löper genom 
hela verksamheten. Vi ska tala samma språk, ha tydliga rutiner och riktlinjer som visar vad 
och hur vi ska samverka.”

Anser Du att Dina önskemål uppfylls?
Resultatet visar att endast 1 av de 5 svarande rektorerna anser att de önskemål som finns 
uppfylls helt och hållet. 4 st anser att deras önskemål delvis uppfylls. Rektorernas svar visar 
på att vissa samarbeten fungerar bättre än andra, därför uppfylls bara önskemålen delvis. De 
samarbeten som verkar fungera bäst är den samverkan som sker mellan förskola och 
förskoleklass, då det mest handlar om övergången till förskoleklassen. Vissa av rektorerna 
påpekade att saker och ting fungerade som det ska men att samverkan självklart kan utvecklas
och göras ännu bättre, det är en fråga om vad som prioriteras.

Arbetar Du som rektor aktivt tillsammans med pedagogerna i samverkan?
Resultatet visar att 2 av rektorerna inte arbetar aktivt med pedagogerna inom samverkan, detta 
framgår mest handla om en tidsfråga, rektorerna skulle gärna vilja vara mer aktiva men det 
finns varken tid eller möjlighet. 3 av rektorerna har svarat att de är delaktiga och arbetar 
aktivt tillsammans med pedagogerna, detta främst vid övergångarna mellan förskola och 
förskoleklass och mellan förskoleklass och skolan. Utvalda citat från rektorerna som belyser 
resultatet:

”Ja, att upprätta rutiner vid överlämnandet mellan förskola, förskoleklass.”

”Nej, pga. tidsbrist. Skulle önska det.”

”Min uppgift är att skapa forum och former för diskussioner samt att visa på önskad 
inriktning. Jag kan inte konkret finnas i arbetet men det är något som jag ser till att ta upp på 
träffar och på många sätt.”

På vilket sätt är Du delaktig i samverkan/ Vad är anledningen till att Du ej är delaktig?
Rektorernas svar visar att de inte är aktiva i samverkan under arbetet med eleverna. 
Rektorerna arbetar främst med att vara ett stöd för pedagogerna vid utvärdering, diskussioner 
och så vidare. Utvalda citat från rektorerna som belyser resultatet:

”Bidra till möjlighet att personal får träffas, hjälper till med uppföljning och utvärdering”
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”Jag för en dialog med de närvarande i samverkansgruppen och lägger ut dagordningen i god 
tid så alla kan vara delaktiga i sina åsikter och även förslag på punkter att ta upp.”

6. Diskussion
Följande diskussion innehåller resonemang och slutsatser kring vår valda metod och det 
redovisade resultatet, samt en sammanfattning kring arbetet i sin helhet.

6:1 Metoddiskussion
Vår undersökning hade relativt stort bortfall och vi vill börja med att diskutera varför det blev 
så och dess betydelse för undersökningens reliabilitet. När vi skickat ut enkäten via mail och 
fick respons från respondenterna var det en del som skrev att de gärna hade deltagit men att 
tiden var knapp på grund av att det hade så mycket annat arbete nu bland annat med 
överlämning och olika utvärderingssamtal. Detta gjorde att det blev en del bortfall från 
rektorerna och pedagogerna. Bortfall uppkom även i enkätfrågorna som gällde i vilken 
utsträckning barnen/eleverna arbetar med olika ämnen i samverkan. Kan en förklaring till 
detta vara att vi inte hade ett svarsalternativ som motsvarade exempelvis ”ingenting”, där vi 
menade att de arbetar med annat än de förslag som vi hade skrivit med. Skulle vi fått ett 
mindre bortfall om detta alternativ funnits? I vårt resultat hade vi även ett par bortfall i frågan 
om de planerar utifrån styrdokumenten, vad detta kan bero på vet vi inte. Kanske det kan vara 
så att en del inte alls planerar utifrån styrdokumenten och vill inte skriva ner det, eftersom att 
planera efter styrdokumenten borde vara ett måste.

Nackdelen med att skicka ut en enkät via mail har vi insett är den stora risken att det kommer 
bort på vägen. Vi kan inte med all säkerhet säga att alla respondenter fått mailet innehållande 
enkäten. Många skolor har ett spamfilter vilket kan göra att vårt mail kan ha hamnat i 
skräppost och därför inte kommit fram. Sedan kan vi inte heller veta om de mailadresser vi 
fått tag i är aktuella, vilket kan leda till att mailet inte kommit till rätta. Trost (2007) tar upp 
dessa olika problem och skriver att ”svarsfrekvensen blir ofta lägre vid webbenkäter än vid 
postalaenkäter” (s.135). En annan nackdel med enkäter är att vi inte finns till hands när 
enkäten fylls i. Det finns stora möjligheter till missförstånd, respondenten kan själv tolka 
frågorna vilket kan leda till svårigheter för oss som sedan skall sammanställa resultatet. Vi har 
förstått att ordet samverkan ställt till problem för en del respondenter, trots vår utförliga 
förklaring kring vad vi menar med samverkan verkar det ändå skett en viss förvirrig kring 
ämnet. Detta har gjort att resultatet har fått en liten lägre reliabilitet än vi hoppats på eftersom 
några respondenter har missuppfattat enkätfrågorna och därmed har de enkätsvaren uteblivit.

I det stora hela har enkäten varit ett bra hjälpmedel för oss att samla in den information vi har 
varit ute efter. När enkätsvaren väl började rulla in i mailboxen var det lätt att avläsa och föra 
in resultatet, något vi sett som en stor fördel rent tidsmässigt. Frågorna har i sin helhet gett oss 
svar på det syfte vi hade med vår enkät. I efterhand har vi märkt små utformningsfel i vissa 
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frågor, samt att ordningen på vissa frågor kunde varit annorlunda, trots det är detta ingenting 
som stört vårt resultat. I efterhand skulle vi nog inte heller valt någon annan metod för att 
komma fram till vårt syfte. Hade vi valt exempelvis att göra en intervjustudie hade tiden blivit 
allt för knapp, i och med att vi då hade velat intervjuerna så många. Vi kände att vårt syfte 
krävde svar från många olika respondenter, enkät var därför den bästa metoden för oss.

Vi har fått beröm från ett par respondenterna, som sagt att enkäten har satt igång tankar och 
funderingar kring samverkan inom verksamheterna. Detta är något vi ser som väldigt positivt, 
kan vi få igång tankar kring verksamheten kanske vår enkät leder till en förbättrad samverkan, 
om vi lyckas skapa diskussioner mellan pedagoger och rektor kan samverkan utvecklas till 
något ännu bättre.

6:2 Resultatdiskussion
I och med denna undersökning har vi fått fördjupad kunskap om vad samverkan kan innebära, 
inom några verksamheter i Skellefteå kommun, hur den vanligtvis utförs och vilket syfte som 
ligger till grund för pedagogernas arbete. I och med detta anser vi att vårt syfte med 
undersökningen är uppnått.

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta och dra slutsatser kring det redovisade resultatet, 
samt sammanfatta det vi kommit fram till i vår studie. Resultatet kommer att diskuteras 
utifrån de tre forskningsfrågor som vår studie är baserad på.

Vad handlar samverkan om?
Samverkan i skolan handlar mest om samverkan mellan skolans lägre årskurser och med 
förskoleklassen, förskolan samverkan väldigt sällan med skolan. Resultatet visar att arbetet 
kring samverkan mest fungerar som skolförberedande för barnen i förskoleklassen, att de ska 
få en smidig och berikande övergång till skolan. Barnen ska få känna in den nya skolmiljön, 
lära känna deras blivande pedagoger och lära känna de äldre barnen.  Samverkan mellan 
pedagogerna har visat sig handla om ett samarbete och utnyttjande av de kompetenser som 
finns, skapa ett gemensamt synsätt på lärande och en röd tråd genom barnens/elevernas 
utbildning.

Vår undersökning har visat att den samverkan som sker inom skolan främst handlar om arbete 
med läs-och skrivaktivteter och natur/orienteringsämnen, dessa motsvarar båda 16 % vardera 
av alla samverkanstimmar. Resultatet visar att alla de olika ämnena vi gett som alternativ (läs-
och skrivaktivteter, natur/orienteringsämnen, matematik, musik och dans, skapande, fri lek 
och olika typer av samling) bearbetas under samverkan i stora drag ungefär lika mycket, 
något som vi anser vara väldigt bra och stämmer med den verklighet vi sett av samverkan när 
vi varit ute på praktik. I och med att man i Lpo 94 kan läsa att samverkan skall utveckla och 
berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, tycker vi att det är väldigt bra att 
samverkan sker på så pass många olika sätt. Pedagogerna verkar ha funnit ett sätt att variera 
sig, därmed även låta barnen använda alla sina sinnen och utvecklas på många olika sätt. 
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Som vi sett genom resultatet sker samverkans oftast bara för de yngre barnen/eleverna, att 
arbetet med samverkan avtar desto högre upp i årskurserna man kommer. Genom detta undrar 
vi varför? Borde inte samverkan ske under hela skolgången, alla elever har väl nytta av 
varandra, främst om de befinner sig i helt olika årskurser? Genom att koppla till den 
utvecklingsekologiska teorin (Hwang & Nilsson, 2003) vi utgått ifrån, ser vi att utveckling 
sker i samspel med andra och att människan lär i sociala situationer. Utifrån detta anser vi att 
samverkan borde ske under hela skolgången för att barnen/eleverna skall fortsätta att 
utvecklas tillsammans och individuellt. Vi anser även att utvecklingen är viktig för 
pedagogerna, även de har nytta av samverkan och kan utvecklas både som person och som 
pedagog.

I enkäterna vi tagit del av visar att inom förskoleverksamheten handlar samverkan mest om 
arbetet med andra förskolor, att man hjälper varandra och att man har möjlighet att utnyttja att 
förskolorna oftast ligger nära varandra. Denna samverkan handlar då mycket om att hjälpa 
varandra med exempelvis gemensamma öppningar, stängningar, samlingar med mera. 
Gummesson (1992) menar att om förskola, förskoleklass och skolans tidigare år finns i 
samma byggnad, har vissa gemensamma lokaler och samarbetar kan det skapa en 
sammanhållen dag för eleverna, detta när det inte finns några tydliga gränser mellan 
verksamheterna. Gummesson menar även att genom samarbete mellan verksamheterna kan 
man på ett mer effektivt sätt ta vara på de kompetenser som finns. Detta kan vi även koppla 
till det som står skrivet i styrdokumenten, att förskola och skola ska samarbeta och utbyta 
erfarenheter för att skapa en allsidig utveckling och ett långsiktigt lärande för barnen/eleverna 
(Lpo 94 & Lpfö 98). 

Hur utförs samverkan mellan förskola, förskoleklass och skola?
Utifrån vår undersökning har vi sett att pedagogernas samarbete och stöd av varandra gör 
grunden för samverkan. Pedagogerna tar tillvara på varandras kunskapar, hjälps åt och skapar 
ett gemensamt synsätt på barn/elever och lärande. Planeringen för samverkan sker oftast i 
arbetslagen och planeras till stor del utifrån styrdokumenten. Pedagogernas utvärdering av 
samverkan är bristande och som vi sett det är det ofta där problemen kring samverkan 
uppstår, det sker ingen utveckling av arbetet.

Enligt de pedagoger som svarat på vår undersökning händer det ofta att förskoleklassens 
personal kliver in i skolans klassrum och hjälper till om det behövs, men enligt pedagogerna 
så kommer aldrig en lärare från skolan och hjälper till i förskoleklassen, med anledningen att 
de inte har tid. Så vad är då skillnaden, handlar det verkligen om tid eller är det någonting 
annat? Varför kan pedagogen i förskoleklassen ta sig tid att hjälpa till, men inte tvärt om? En 
av pedagogerna tog upp detta som ett stort problem, han/hon ansåg att samverkan oftast bara 
sker från ett håll, att de pedagoger som arbetar i förskoleklassen används som hjälp till skolan 
men aldrig tvärt om. Som man kan läsa i Lpo 94 ska förskola, förskoleklass och skola 
samverka för att knyta ihop verksamheterna. Kanske har dessa pedagoger som upplevt 
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problemet inte riktigt haft en fungerande samverkan? Om samverkan fungerar kan den, enligt 
Lpo 94, radera ut förutfattade meningar som finns mellan verksamheterna, knyta de samman 
och skapa ett trevligare arbetsklimat. Utifrån dessa svårigheter med samverkan kan vi även se 
en viss koppling mellan detta och de vi läst om makt och prestige. Lärarna på skolan har en 
helt annan status på skolan än vad pedagogerna i förskolan och förskoleklassen har. Anses de 
vara överkvalificerade för att gå ner till förskola, förskoleklass och hjälpa till? Dahlberg och 
Taguchi (1994) skriver att genom tidigare studier kring samverkan har det visat sig att skolan 
oftast har legat steget över förskolan när det gäller makt och prestige. Att de lokala 
skolplanerna oftast grundat sig i skolans traditioner utan direkta argument, förskolan och dess 
pedagoger har hamnat i bakgrunden. Traditionerna och alla verksamheterna har dragit sig mer 
och mer till skolan, kanske har detta skett på grund utav skolans etablerade plats i samhället. 
Det vi sett är att skolan kryper lägre ner i åldrarna, förskoleklassen har skapats för att bilda en 
skolförberedande verksamhet. Att samverkan sker för att förbereda barnen för årskurs 1 gör 
att förskolans ursprungliga tradition som stöd för familjen vid fostran och så vidare 
försvinner. Samtidigt så finns det, som vi ser det, många möjligheter till god samverkan, bara 
det finns pedagoger som vill, känner engagemang och har ett tydigt syfte så är möjligheterna 
oändliga.

Genom vår undersökning har vi dragit slutsatsen att de flesta verksamheterna använder sig av 
kompanjonsmodellen vid samverkan. För respondenterna i undersökningen handlar 
samverkan om att hjälpa, stötta och samarbeta med varandra och även att ta tillvara på alla 
pedagogers olika kompetenser som kan hjälpa i en samverkan. Men vi har även sett enstaka 
fall av konkurrensmodellen, där handlar det om att fritidspedagogerna från förskoleklassen 
går in och stöttar i skolan, men lärarna vill i sin tur inte hjälpa till i förskola och förskoleklass, 
då blir det tyvärr att samarbetet bara kommer från ett håll. Det är som Danemark (2002) 
menar att det kan vara svårt som pedagoger i olika verksamheter att förstå varandra om man 
inte har någon insikt och varför man tycker på ett visst sätt. Därför bör pedagogerna ta sig tid 
att hjälpas åt tillsammans i de olika verksamheterna för att få samverkan att fungera bättre 
och då kan de inblandade känna sig nöjda.

I vår undersökning ställdes frågan om respondenterna utgick ifrån styrdokumenten när de 
planerade samverkan. Svaren blev väldigt spridda, men resultatet visar dock på att de flesta av 
pedagogerna använder sig av styrdokumenten när de planerar sin samverkan. Detta tycker vi 
är intressant att se eftersom att vi som pedagoger alltid ska arbeta utifrån styrdokumenten. 
Hur tänker då de verksamheter som inte använder sig av styrdokumentens mål, vad har de för 
syfte med sin samverkan? Utifrån detta blev vi väldigt förvånade när vi utifrån vår enkät fann 
att endast 45 % av all samverkan utvärderas. För oss är detta något väldigt konstigt, just 
samverkan tycker vi är ett viktigt område att föra utvärdering kring. I och med att en stor del 
av våra respondenter, inklusive rektorerna, anser att samverkan fungerar relativt dåligt tycker 
vi att det borde vara en självklarhet att utvärdera och diskutera var problemen ligger. Kan det 
finnas en koppling mellan att de inte använder sig av styrdokumenten och att de har en 
negativ samverkan? Kan en brist på utvärdering vara anledningen till att samverkan ofta står 
still och inte utvecklas? Svårigheter till att hitta passande teman att arbeta utifrån kanske 
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kommer ifrån att det sällan förs samtal kring det som tidigare gjorts och hur de fungerat? Om 
pedagogerna har svårt att se syftet med samverkan funderar vi om de verkligen är så insatta i 
styrdokumentet, där det tydligt står vilket syfte som finns med samverkan och att samverkan 
skall planeras utifrån de nationella och lokala mål som finns.

De respondenter som uppgett att de för en utvärdering delgav att de i största utsträckning 
förde samtal och diskussioner kring arbetet. I vissa fall gjordes även en dokumentation och en 
skriftlig utvärdering. Endast två respondenter uppgav att de gjorde en utvärdering tillsammans 
med rektorn. Vi anser att det då inte alls är så konstigt att rektors önskemål bara uppfylls till 
viss del, om ingen utvärdering görs tillsammans är det väldigt svårt för båda parter att 
tillsammans diskutera vad som kan göras bättre osv. Dahlberg (2002) menar att en 
utvärdering och dokumentation av ett arbete, både under arbetets gång och efteråt, inte bara 
leder till en förståelse vad barnen lärt sig och hur de uppfattat arbetet, utan att utvärderingen 
även är en hjälp för pedagogerna att själva se på sitt arbete och sina pedagogiska metoder.
En utvärdering startar tankar och sätter igång processen att skapa nya och förbättrade 
arbetsförhållanden, detta leder i sin tur till en mening i pedagogskapandet, ett 
meningsskapande för både pedagoger och elever. Gummesson (1992) menar att en utveckling 
av en förändring alltid startar med någon form av granskning av det som pedagogerna redan 
arbetar med, genom detta bygger man upp en föreställning om varför förändring bör ske och 
hur den bör ske. För att sedan få en fortsatt utveckling är det viktigt att man ifrågasätter och 
granskar så att man inte fastnar i de nya formerna utan fortsätter att utveckla och utvecklas. 
Reflektioner är ämnade att ge idéer och drivkraft till fortsatta diskussioner för att gå vidare i 
arbetet. Endast en av respondenterna uppgav att eleverna själva är delaktiga i utvärderingen, 
något vi anser vara väldigt underligt. Större delen av alla respondenter anser att samverkan är 
väldigt viktigt för lärande och för eleverna. Att samverkan sker för att skapa en röd tråd 
genom undervisningen och att barnets skolgång ska bli så utvecklande som möjligt. Hur kan 
man då arbeta med samverkan utan att vilja ta del utav vad eleverna tycker om arbetet?

Varför utförs samverkan och vilket syfte finns med arbetet?
Vi har genom vår undersökning sett att pedagogerna inte alltid har det så lätt att se vilket syfte 
som finns med samverkan, ofta verkar detta bero på en otydlig ledning från bland annat 
rektor. En stor del av vårt resultat pekar ändå på att pedagogerna anser att samverkan har en 
väldigt stor betydelse både för barnen/eleverna och för lärande. Pedagogerna anser att 
samverkan bidrar till en utveckling för barnen/eleverna, både kunskapsmässigt och socialt. 
Dessutom menar de att samverkan kan skapa en råd tråd genom undervisningen något som 
gynnar barnen/elevernas lärande, genom samverkan får barnen/eleverna även lära känna 
varandra över klassgränserna, vilket leder till ett tryggare klimat på skolan. Pedagogerna 
verkar inte riktigt se någon stor nytta med arbetet för deras egen del, många anser att det mest 
kräver mer jobb. I vårt resultat kan vi ändå se att en del pedagoger anser att samverkan kan 
vara till stor nytta för all personal på skolan, de får lära känna blivande elever, ta del av 
kollegors kunskaper och erfarenheter, få avlastning, tips och idéer. I vår undersökning har vi 



42

sett att många gärna vill arbeta med samverkan, man att det ibland kan vara svårt att hitta på 
bra ämnen och arbetssätt.

I början av detta arbete så hade vi inte mycket kunskaper om samverkan. Vi trodde att 
samverkan var något som alla pedagoger strävade efter för att kunna bygga broar mellan 
verksamheterna. Nu när vi är i slutet av vår studie har vi insett att det finns pedagoger som 
inte ser syftet med att de har samverkan, utan att det handlar om att rektorn eller någon annan 
har bestämt att det ska vara samverkan, utan att kanske egentligen inte berättat för 
medarbetarna om varför och vad syftet är. Vårt resultat visar att endast 74 % av 
respondenterna arbetar med samverkan, kan anledningen till att resterande 26 % av 
respondenterna inte arbetar med samverkan ha sin grund i att det inte förstår syftet? I och med 
vissa pedagogers okunskap om samverkan och varför det sker blir arbetet ofta påtvingat. 
Pedagogerna tar fram idéer som de egentligen inte alls tycker är särskilt roligt, utvecklande 
och inspirerande, detta gör att arbetet känns tråkigt och inte alls särskilt lönsamt. Kan det vara 
därför som resultatet visar att pedagogerna arbetar med samverkan i så spridda antal timmar. 
Eller är det som de 67 % av respondenterna skrivit att det beror på brist på tid, eller som 33 % 
skriver att det beror på brist på vilja? Mer än hälften av respondenterna har tydligt svarat att 
de har positiva erfarenheter av samverkan. Borde de då inte arbeta mer med samverkan än 
vad det gör nu? Kan det vara så att det är de pedagogerna som förstått syftet med samverkan 
som arbetar mer timmar? Pedagogernas oengagerade inställning kan smitta av sig på 
barnen/eleverna och därför kan samverkan bli ett tvång som måste göras, ett tvång som inte 
leder någonstans, som inte har något syfte.

Större delen av våra respondenter anser att samverkan är väldigt värdefullt både för 
barnen/eleverna och för lärande. Med ett antal procentenheters skillnad ansåg fler att 
samverkan var viktigare för barnen/eleverna än vad det var för lärande. Wiechel (1994) anser 
att samarbete och samverkan mellan förskola och skola är en bra förutsättning för att 
åstadkomma en god utvecklingsmiljö för barnen. Kanske kan vi även koppla detta till 
pedagogerna bristande vetskap om samverkans syfte, utan ett tydligt syfte blir det svårt att 
sätta ihop bra arbeten att jobba kring under samverkan, vilket i sin tur leder till sämre 
förutsättningar för lärande.

Vårt resultat visar att barnen och eleverna får chans att, genom samverkan, träffas över 
verksamheterna och åldergränserna, vilket bidrar till att de yngre lär av det äldre och att de 
äldre lär sig att lyssna och förklara för de yngre. Att barnen lär känna varandra gynnar till att 
det skapas en trygghet för det enskilda barnet/eleven. Så varför skulle då inte förskolan och 
skolan kunna ha en samverkan mellan varandra? Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsmodell 
(Andersson, 2002) ser vi att miljön runt omkring påverkar individen, även det som inte sker i 
direkt anslutning till människan. Om ett tryggare klimat på skolan kan skapas genom 
samverkan, om pedagogerna tar vara på varandras kompetenser och en tydligare ledning från 
rektor kring samverkans syfte kan skapas, tror vi att barnen/eleverna kan få en god 
utvecklingsmiljö med hög kvalité.
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Gummesson (1992) menar att genom samverkan så kan verksamheterna berikas med ny eller 
annan slags kompetens när pedagoger från olika verksamheter arbetar tillsammans, eftersom 
man som människa ofta brinner för olika saker. Pedagogerna kan även i samverkan praktisera 
olika slags arbetsmetoder med barnen/eleverna så dem får lära sig olika typer av 
inlärningsmetoder. Exempelvis kan det komma in mer dans, musik, drama, teknik med mera. 
Vi har tydligt sett att förskolan och skolan inte har någon samverkan mellan varandra utan det 
är förskoleklassens pedagoger som arbetar med dem bägge på varsitt håll, varför är det så? 
Känner pedagogerna att dem inte drar någon nytta i att samverka med varandra? Eftersom 
pedagogerna i förskola och skolan arbetar på så olika sätt så vore det kanske lärorikt att de 
samverkade tillsammans för att utnyttja de olika kompetenserna som pedagogerna besitter? 

Rektors önskemål kring samverkan visar sig genom vår enkätundersökning främst handla om 
att skapa en röd tråd genom elevens hela skolgång. Rektor vill att pedagogerna skall 
samarbeta och föra en kontinuerlig diskussion för att ta vara på den kompetens som finns 
inom skolans väggar. I största del tycks dessa önskemål delvis vara uppfyllda. Saker och ting 
kan alltid bli bättre och det verkar främst vara tiden som är det största problemet. I och med 
en otydlig ledning från rektor, verkar det vara svårt för vissa pedagoger att se syftet med 
samverkan, något vi tror kan leda till att samverkan mest känns som ett tvång. Vilket i sin tur 
leder till att pedagogerna inte har någon motivation för att få samverkan att fungera, kanske 
ligger detta i grunden för att önskemålen från rektor inte blir uppfyllda? Vi anser att detta 
talar lite för sig själv, om pedagogerna inte vet vad de ska göra och varför, verkar de näst 
intill omöjligt att önskemålen skall uppfyllas. Resultatet visar även att rektor inte alltid är med 
och utvärderar samverkan tillsammans med pedagogerna, något vi även tror kan påverka att 
önskemålen från rektor inte uppfylls. Om en utvärdering uteblir är det väldigt svårt att man 
vid nästa tillfälle vet hur man ska lägga upp arbetet för att det ska bli bättre.

6:3 Sammanfattning
Vi anser att denna undersökning har gett oss svar på våra frågeställningar. Arbetet har givit 
oss svar på hur, vad och varför pedagogerna arbetar med samverkan. Vi antog i början av vårt 
arbete att i princip alla verksamheter arbetade med samverkan, men vi har i vårt resultat sett 
att så är inte fallet. Detta beror mest på att det inte finns tid och resurser för det. Vi tycker det 
är tråkigt eftersom att enligt all den forskning som vi har läst så påverkar samverkan 
barnen/eleverna positivt och det är något som de kan dra stor nytta av. Även pedagogerna som 
arbetar med samverkan ser det positiva i att kunna hjälpa, stötta och få idéer av varandra 
genom samverkan. Det som vi reagerade på när vi gjorde vår resultatanalys till var att det 
gjordes så få utvärderingar. Endel respondenter delgav i enkäten att de inte var nöjda med hur 
samverkan utformades i deras verksamhet, men samtidigt så gjordes det ingen utvärdering. 
Hur var tanken att samverkan skulle kunna förbättras om den inte utvärderas? Några 
pedagoger förstod inte alltid syftet med samverkan, detta kan man tycka är ett gyllene tillfälle 
för rektorerna att kliva in och peppa sin personal och berätta hur viktig samverkan är och 
varför den skall utföras.
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I framtida forskning om samverkan skulle vi vilja se mer om hur utvärdering i samverkan görs 
och höra hur de pedagoger som verkligen brinner för detta arbetar. Det skulle även vara 
intressant att se elevernas syn på samverkan, att få ta del av hur eleverna själva uppfattar 
arbetet och vad de anser att samverkan kan ge dem.
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Bilaga 1: Frågeställningar

Dessa frågor har utvecklats utifrån forskningsfrågorna för att hjälpa oss att nå syftet med vår
studie.

 För vem/vilka sker samverkan? Vilka är involverade?

 Använder sig pedagogerna av styrdokumentens mål när de planerar sin samverkan?

 Hur planeras/utförs/utvärderas samverkan? Varför arbetar de just på detta sätt?

 Hur värdefullt är samverkan för lärande?

 Hur värdefullt är samverkan för barnet/eleverna?

 Vilket syfte har samverkan?

 Vad innebär samverkan för pedagogerna/barnen/eleverna?

 Vilka möjligheter/svårigheter finns i arbete med samverkan?

 Vilka önskemål har rektorn angående samverkan? Uppfylls det?

 Vilken samverkansmodell använder sig pedagogerna av? Hur påverkar detta 
samverkansarbetet?



Bilaga 2: Missivbrev

Följande är det missivbrev vi använt oss utav och skickat ut i samband med enkäterna.

Hej!

Vi är två lärarstudenter (mot förskola och skola) som nu sitter och gör vår C- uppsats i 
pedagogik och lärande.  I vår uppsats skriver vi om pedagogernas samverkan mellan varandra, 
från förskola, förskoleklass till skola (upp till åk 3.) I detta mail bifogar vi en enkät som vi 
hoppas att ni skulle vilja hjälpa oss med. Syftet med vår enkät är att ta reda på hur samverkan 
fungerar, vad det är och vilket syfte som finns med arbetet. Vi skulle vara otroligt tacksamma 
om ni kunde hjälpa oss med att fylla i denna enkät, det skulle med stor del hjälpa oss i vårt 
arbete.

Enkäten är konfidentiell, namn och skola kommer ej att redovisas i vårt resultat.

Vi behöver tillbaka enkätsvaren senast den 7 maj.

Har ni frågor kontakta oss gärna!

Stort tack för hjälpen!

Mvh/ Linnea Lundberg & Lovisa Eriksson



Bilaga 3: Frågor till Rektor

Hur ser Du på samverkan? Vilka för/nackdelar finns?

Vad ger samverkan pedagogerna? Eleverna?

Har Du önskemål hur arbetet mellan pedagogerna i samverkan förskolan, förskoleklass och 
skola upp till åk 3 bör utformas? Hur ser dessa önskemål ut?

Anser Du att Dina önskemål uppfylls?

Arbetar Du som rektor aktivt tillsammans med pedagogerna i samverkan? 

På vilket sätt är Du delaktig i samverkan/Vad är anledningen till att Du ej är delaktig?

Övriga kommentarer och synpunkter angående samverkan



Bilaga 4: Enkät

Enkät kring samverkan

Vi vet att ni är hårt arbetande pedagoger med tidsbrist, därför vill vi tacka Dig för Ditt 
deltagande i denna enkät!

Tänk på att ett kort svar är bättre än inget svar alls!

Inom vilken verksamhet arbetar Du?  

                                             F           Fsk         Åk 1      Åk 2    Åk 3       

    

Hur länge har Du arbetar inom den 
verksamheten?_______________________________________________________________

Arbetar Ni med samverkan på Din förskola, skola?                  Ja        Nej

Vilka är involverade i samverkan?

                                            F            Fsk         Åk 1    Åk 2     Åk 3       

Eventuell annan personal?_____________________________________________________

Vad är syftet med Er 
samverkan?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur många timmar av den pedagogiska verksamheten ägnar Ni åt 
samverkan?__________________________________________________________________

Dessa timmar är                       För få     Precis lagom   För många



Om Du kryssat ”För få”

Vad är anledningen till att samverkan får för lite tid av verksamheten?

_____________

Eventuell kommentar-
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur värdefullt anser Du att samverkan är för Er som pedagoger?

Vad innebär samverkan för Dig?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur ser Dina erfarenheter från samverkan ut?

Eventuell 
kommentar__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur värdefullt anser Du att samverkan är för barnen?

Brist på tid  Brist på ideer/kunskap  Brist på vilja  Annat

väldigt 
lite

väldigt 
mycket

lite ganska 
lite

ganska 
mycket

mycket

väldigt 
positiva

väldigt 
negativa

positiva ganska 
positiv
a

ganska 
negativa

negativa

väldigt 
lite

väldigt 
mycket

lite ganska 
lite

ganska 
mycket

mycket



Hur stor betydelse anser Du att samverkan har för lärande?

Eventuell 
kommentar__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Hur ser planeringen för samverkan 
ut?_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

I vilken utsträckning under samverkan arbetar Ni med 

Läs- och skrivaktiviteter

Matematik

Orienteringämnen/naturaktiviteter

väldigt 
lite

väldigt 
mycket

lite ganska 
lite

ganska 
mycket

mycket

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor
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Skapande

Musik och dans

Fri lek

Olika typer av samling

Vilka olika arbetsformer använder Ni er utav under samverkan? (grupparbete, parvis etc.) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

I hur stor utsträckning planeras samverkan utifrån styrdokumentens mål?

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor

väldigt 
liten

väldigt 
stor

liten ganska 
liten

ganska 
stor

stor



Vilka möjligheter/svårigheter anser Du finns med 
samverkan?__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sker någon utvärdering av 
samverkan?__________________________________________________________________

Hur sker en eventuell 
utvärdering?_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Övriga kommentarer kring 
samverkan__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Tusen tack för Din medverkan!

Linnea & Lovisa



Bilaga 5: Arbetsfördelning

För att våra handledare och examinatorer skall kunna bedöma oss på ett rättvist sätt redovisas 
här vår arbetsfördelning.

Genom hela arbetet har vi hjälpts åt och skrivit tillsammans, men vissa kapitel har vi ansvarat 
enskilt lite extra för. 

De kapitel Linnea ansvarat för

Begreppet samverkan
Teoretiska utgångspunkter
Problem kring samverkan

De kaptiel Lovisa ansvarat för

Pedagogernas uppdrag
Några exempel på samverkans projekt
Tillbakablick
Samarbetsformer




