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Föreliggande rapportserie, Arbetsrapporter från Pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet är avsedd att utgöra en sammanhål
lande ram för publicering av arbetsrapporter, delresultat, utkast 
m m vilka lämpar sig för en snabb presentation. För innehållet i 
denna serie är respektive rapportförfattare ensam ansvarig.



SAMMANFATTNING

I föreliggande rapport redovisas en enkätstudie rörande samverkan mellan förskola 
och lågstadium läsåret 1988/89. Studien gäller ett urval av de lokala projekt som 
under läsåret 1986/87 erhöll projektpengar ur lågstadiesatsningen och som då var 
inriktade mot samverkan förskola-lågstadium eller utveckling av arbetssätt. Totalt 
ingick 278 projekt i studien. Svarsfrekvensen var 82%. Resultaten visar att sam
verkan mellan de båda skolformerna bedrivs i den reguljära verksamheten även efter 
det att den särskilda satsningen upphört. Vidare framgår det att hälften av de projekt 
som inriktades på en utveckling av arbetssätten även berört förskolan.
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INLEDNING

I föreliggande rapport kommerjag att redovisa en enkätstudie om samverkan 
mellan förskola och lågstadium. Studien tar sin utgångspunkt i några av de 
resultat som framkommit i samband med den centrala utvärderingen av den 
särskilda resurssatsningen för att stimulera utvecklingsarbetet på lågstadiet 
som pågick under åren 1983/84-1986/87. Inledningsvis kommer jag att i kort
het beröra hur samverkan förskola-lågstadium betraktats i officiella doku
ment och i den forskning som bedrivits inom området. Resultaten från enkät
studien redovisas företrädesvis i tabellform. Rapporten avslutas med en sam
manfattande diskussion.

Samverkan mellan förskola och lågstadium i officiella dokument

Diskussioner om behovet av en anknytning melllan de båda verksamhets
formerna - förskola och småskola - startade redan på 1940-talet i den då 
aktuella skolutredningen och den efterföljande skolkommissonens arbete.1 
Vikten av en samverkan mellan förskolan och lågstadiet har sedan dess åter
kommande diskuterats i efterföljande utredningar, vilka alla syftat till en 
förändring av förskolans och skolans verksamhet.2 Slutet av 1960-talet och 
1970-talet präglades av stor aktivitet inom förskoleområdet och med det även 
övergången till skolan, vilket troligtvis hängde samman med den uppmärk
samhet som förskolefrågoma fick i samhället. Kvinnornas arbete på arbets
marknaden ökade och daghemsutbyggnaden expanderade. 1968 tillsattes bam- 
stugeutredningen vars betänkande gav förskolan sitt första officiella ut- 
redningsdokument, i vilket bla förslaget om allmän förskola för 6-åringar 
lades fram.3 Lagen om allmän förskola trådde i kraft den 1 juli 1975. Denna lag 
innebar att alla barn skulle tillbringa ett år i förskola innan de böljade skolan. 
Beslutet bidrog säkerligen till att övergången mellan förskola och lågstadium 
kom att uppmärksammas i stor skala.

Vid mitten av 1970-talet böljade Socialstyrelsen utge arbetsplaner för 
förskolan. I de första av dessa arbetsplaner nämns betydelsen av samverkan

1 Se tex Ljungblad, 1979, Känhy, 1982, SOU 1985:22, Rönnerman, 1986.
2 Se tex Kärrby, 1982, Förskola-skola kommitténs betänkande 1985.
3 SOU 1972:26, 1972:27.
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förskola-skola och 1981 kom en arbetsplan som enbart berörde samverkan 
mellan förskola och lågstadium.4 I denna togs förskolans och skolans 
pedagogiska funktion upp. I det pedagogiska programmet för förskolan, som 
utkom 1987, behandlas samverkan mellan förskola, fritidshem och skola i ett 
särskilt avsnitt. Här betonas det gemensamma ansvaret för barnets skolstart. 
Barnet skall beredas möjlighet till en kontinuerlig utveckling, vilket 
förutsätter att verksamheten blir en naturlig fortsättning på förskolans 
arbete. För att förverkliga detta behöver personalen i de båda verksamheterna 
"tid avsatt för samverkan, för information, gemensamma diskussioner, 
gemensam fortbildning och utvecklingsarbete5 6

Under den period som bamstugeutredningen arbetade påbörjades även ut
redningen om skolans inre arbete (SIAJ.^I SIA-utredningens betänkande be
handlas bl a problemen vid stadieövergången förskola-lågstadium, och i den 
efterföljande regeringspropositionen förordas ett arbetssätt som mer knyter an 
till förskolepedagogiken. Här betonas även vikten av en "mjuk" skolstart.7 I 
grundskolans läroplan, Lgr-80, behandlas samverkan mellan förskola och 
skola i ett eget avsnitt. Hår betonas vikten av en mjuk övergång mellan för
skola och lågstadium så att barnen härigenom upplever en kontinuitet mellan 
de båda stadierna. Här framhålls också vikten av att personalen tar del av var
andras erfarenheter i de båda verksamhetsformerna.8 I SÖ:s kommentar
material ,"Förskola och skola samverkar", som utgavs våren 1983, beskrivs 
förskolans mål och inriktning, innehåll, arbetssätt och organisation.9

Även under 1980-talet har samverkan mellan förskola och skola uppmärk
sammats från centralt håll genom att regeringen tillsatte en kommitté med 
uppdrag att belysa frågan om samverkan mellan förskola och skola.10 För
skola-skola-kommittén fick senare ett tilläggsdirektiv om att "förutsättnings
löst klargöra konsekvenserna av en sänkt skolpliktsålder" .11 Kommittén 
framlade tre alternativa förslag för barnomsorg och skola i sitt betänkande. 
Nämligen:

4 Vår Förskola, 1975.,Förskola-lågstadium Samverkan för kontinuitet.
8 Pedagogiskt program för förskolan s 57-58.
6 SOU 1974:53
7 Prop 1975/76:39.
8 Lgr-80 s24.
9 Förskola och skola samverkar, 1983.

10 SOU 1985:22.
11 Ibid.



- Oförändrad skolpliktsålder

- Förändrad skolpliktsålder

- Succesiv skolstart

För var och en av dessa alternativ har kommittén ringat in tänkbara konse
kvenser. Kommittén tog själv inte ställning för något av alternativen.

Forskning om samverkan förskola-lågstadium

Som tidigare nämnts utgjordes 1970-talet av en expansiv period för förskolan 
som samhällsinstitution. En intensiv forsknings- och försöksverksamhet 
inom området samverkan förskola-skola inleddes. Många av dessa forsk
ningsprojekt finansierades av skolöverstyrelsen (SÖ) och socialstyrelsen 
gemensamt. Utifrån den sammanställning som Gunni Kärrby (1982) gjort av 
den forskning som bedrivits inom området samverkan förskola-skola, 
konstaterar hon att en varaktig samverkan är svår att uppnå.12 Att så år fallet 
menar exempelvis Tage Ljungblad kan bero på avståndet melan ideal och 
verklighet. Hindren för samverkan beror av skillnader på den reella nivån, 
som orsakar svårigheter och de ideala beskrivningarna i offentliga dokument 
som uttrycker samstämmighet. 13Även Birgitta Gran menar att målen vilar på 
en samstämmig grundsyn och att det är andra faktorer som hindrar sam
verkan. Hon skiljer mellan faktorer som har sin grund i samhället, faktorer 
som har pedagogisk grund och faktorer som har psykologisk grund. 14 
Forskning har vidare visat att faktorer som att lokalerna ligger nära var
andra, att båda lärargrupperna har intresse av samarbete, att skolledningen 
och socalförvaltningen är positiva till samarbete är av stor betydelse för att 
samverkan skall initieras. 15

Några av de åtgärder Kärrby menar kan ha betydelse är sådana som kan sti
mulera lärare till nytänkande och egna initiativ. Sådana initiativ kan leda

12 Kärrby, 1982.
13 Ljungblad,T ,1979.
14 Gran,B,1981.
13 Jmf även Åhman, 1984, Rönnerman, 1986, SOU 1985:22.
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till alternativa samverkansformer.16 Andra avgörande faktorer för fortsatt 
utveckling av en samverkan mellan de båda stadierna är förberedelse för och 
planering av samverkan, stöd av skolledning och samarbete med föräldrar.17 
Kärrby anger vidare att förskollärare och lågstadielärare bör få deltaga i 
gemensamma kurser och studiedagar för att överbrygga motsättningar och 
olikheter i synsätt.18

Den forskning Kärrby byggt sin sammanställning på är huvudsakligen gjord 
under 1970-talet. Under 1980-talet har riksdagen beslutat om särskilda resurs
satsningar för att stimulera till lokala initiativ på lågstadiet och förskolan. I 
direktiven till båda dessa satsningar anses samverkan förskola-lågstadium 
vara ett viktigt område för utveckling.

För lågstadiets del tog riksdagen ett beslut om en särskild satsning 1983. 19 
Satsningen har pågått under fyra år 1983/84 - 1986/87. Ungefär 30 miljoner 
kronor per år har fördelats av länsskolnämndema till lokalt initierade 
projekt. Det första året lågstadiesatsningen pågick uppgick samverkans- 
projekten till hela 34% av det totala antalet projekt.

En liknande satsning inleddes 1984 på förskolans område. I samband med nya 
statsbidragsbestämmelser för förskolan beslutades om 30 miljoner kronor per 
år för lokalt utvecklings- och förnyelsearbete inom barnomsorgen. I en studie 
av denna satsning visar Gunilla Roos att samverkansprojekt åven hår utgör en 
stor grupp.20 En fråga som dock inställer sig är om resurssatsningar varit ett 
sätt att stimulera lärare till egna initiativ och om det i så fall leder till 
alternativa samverkansformer? Vad händer i så fall nu i slutet av 80-talet när 1

i

de särskilda resurssatsningama år slut? Har dessa samverkansaktiviteter l 
fortsatt som en integrerad del i den vardagliga verksamheten i förskolan och i i 
lågstadiet eller har inititativen till samverkan dött ut?

I den studie jag kommer att redovisa har jag tagit utgångspunkt i lågstadie
satsningen, som bl a avsåg att stimulera lokala initiativ till samverkan mellan

16 Kärrby, 1982.
17 Ibid s 58.
18 Ibid s 60.
19 Utvärderingen av satsningen har av SÖ förlagts till Umeå universitet, pedagogiska 

institutionen. Satsningen pågick under åren 1983/84 - 1986/87.
20 Gunilla Roos, 1985.
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förskola och lågstadium. Men innan jag redovisar resultaten från denna 
sttudie vill jag först ge en kort sammanfattning av den centrala utvärderingen 
av lågstadiesatsningen.

Något om lågstadiesatsningen

Beslutet om lågstadiesatsningen innebar, i korthet, att de beslutade medlen, ca / 
30 miljoner kronor/per år, skulle fördelas via länsskolnämndema till lokalt 
initierade projekt.21 Länsskolnämndema skulle också ansvara för upp
följning av projektverksamheten. I propositionen angavs fyra områden som 
angelägna för utvecklingsarbete av vilka samverkan förskola-lågstadium ut
gjorde ett. I propositionstexten formulerades det på följande sätt:

"Projeketen kan gälla att pröva de positiva effekterna av personal- 
förstärkningar genom t ex ßer lågstadlelårare eller förskollärare på lågstadiet. 
De kan också avse fortbildningsinsatser för att åstadkomma en förbättrad 
samverkan mellan förskola och skola. Andra möjligheter att använda 
resursen kan vara att förbättra kontakterna mellan föräldrar och skola for att 
därigenom åstadkomma en bättre samverkan mellan skola och hem och bla a 
göra föräldrarna medvetna om vilka krav verksamheten i skolan ställer på 
barnen. Ytterligare exempel år att utveckla arbetssättet på lågstadiet t ex genom 
projekt med årskurslös undervisning/'22

Under de fyra år som satsningen pågått har den lokala projektverksamheten 
kontinuerligt ökat med åren. Under det första året tilldelades 801 projekt 
medel från den särskilda lågstadiesatsningen. Under det sista och fjärde året 
uppgick antalet projekt till 1340. För att få en helhetsbild av projektverk
samheten i landet har vi, i utvärderingsarbetet samlat in projektplaner och 
beslutsprotokoll över tilldelade medel från samtliga lånsskolnämnder. De 
projektplaner som tilldelats medel har sedan granskats och kategoriserats 
utifrån den huvudinriktning projektet angett. Denna kategorisering har 
årligen redovisats i en översikt av den aktuella projektverksamheten i kom
munerna.23 Utifrån dessa sammanställningar har vi fått en bild av projekt
verksamheten i sin helhet, vilka utvecklingsområden som dominerat samt 
även kunnat se vissa förändringar över tid. Som framgår av tabell 1 kan

21 Beskrivning av utvärderingens teoretiska ansats se Andersson 1984, Franke-Wikberg 
1984. Inom utvärderingen har under åren ett antal rapporter utkommit som beskriver 
olika delar av utvecklingsarbetet. Se t ex Schelin 1984,1985,1986, Nitzler,1987. 
Rönnerman, 1986,1988, Åhman 1984.

22 Prop 1982/83:100 bilaga 10.
23 Se Schelin, 1984, 1985,1986 och Nitzler 1987.
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exempelvis noteras en påtaglig förändring vad gäller andelar projekt inom 
kategorin samverkan mellan förskola-lågstadium.

Tabell 1: Procentuell andel projekt fördelade på innehållskategori och 
verksamhetsår i lågstadiesatsningen.

Kategori 1983/84 
% N=801

1984/85 
% N=1071

1985/86 
% N=1221

1986/87 
% N=1340

Samverkan för 
skola-låg

35.7 31.4 21.7 13.0

Fortbildning 8.2 7.2 4.8 4.2

Årskursintegr. 11.5 8.7 6.6 9.3

Föräldrasatsn. 6.7 3.7 3.3 2.3

Utv. av arb.sätt 12.6 19.2 21.9 27.4

Språkstimuler. 10.4 12.1 14.1 14.6

M otorisk-kr e at iv 
stimulering

6.3 10.4 17.1 12.6

Barn med sär
skilda behov

2.6 3.2 4.3 2.8

Övriga 6.0 4.1 5.3 5.6

Samverkan
låg-mellanstadium

- - 0.9 8.2

Total 100% 100% 100% 100%

Källa:Nitzler, 1987, tabell 4, sid XV

Tabell 1 ger en översikt av projektverksamheten under de fyra år satsningen 
pågått. Generellt kan sägas att antalen beviljade projekt ökat med åren, vilket 
samtidigt innebär att vaije projekt beviljats mindre pengar. Som jämförelse 
kan nämnas att genomsnittsprojektet 1983/84 hade medel motsvarande 35000 
kronor medan summan sjunkit till 22 000 kronor för genomsnittsproj ektet 
1986/87. Tabell 1 ger också information om förändringen av andelen projekt 
inom vaije kategori över tid. Den största förändringen återfinns, som nämnts, 
inom kategorin samverkan förskola-lågstadium, som under första projektåret 
utgjorde drygt en tredjedel av all projektverksamhet men endast utgör drygt en 
tiondel av samtliga projekt vid satsningens slut. En motsatt rörelse finner vi i
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kategorierna utveckling av arbetssätt och motorisk-kreativ stimulans vars 
andelar har fördubblats under fyraårs-perioden.

Denna bild aktualiserar i sin tur en rad frågeställningar som: Vad döljer sig 
bakom dessa förändringar i procentandelar? Är det verkligen så att projekt 
med inriktning mot samverkan förskola-lågstadium faktiskt knappt existerar 
längre? Eller är det så att projekten inriktas mer mot ett innehåll i skolan och 
att förskolan i valda delar medverkar på ett naturligt sätt utan att det anges ? 
För att söka besvara frågor av dett slag fann vi det vara angeläget att göra en 
uppföljningsstudie av den samverkan som idag, 1988/89 bedrivs mellan för
skola-lågstadium.

SYFTE

Utifrån de frågeställningar som ovan angetts och som aktualiserats pga de 
förändringar som kunnat iakttas vad gäller projektverksamheten inom ramen 
för lågstadiesatsningen är syftet med studien:

- att ge en bild av hur utbredd samverkan mellan förskola-lågstadium är läs
året 1988/89

- att göra en jämförelse avseende samverkan mellan projekt inom kategorin 
samverkan förskola-lågstadium och projekt inom kategorin utveckling av 
arbetssätt

METOD

För att studera frekvensen av projekt inriktade mot samverkan förskola
lågstadium idag, genomfördes en enkätstudie. Givet var att studera projekt in
riktade mot rena samverkansprojekt, men eftersom samverkan kunde före
komma även inom projekt, där samverkan inte specifikt angavs i projekt
beskrivningen, beslutade vi att även göra en uppföljning av projekt som inte 
kategoriserats som rena samverkansprojekt. Valet av sådana projekt föll 
inom kategorin utveckling av arbetssätt då det bland dessa kan finnas projekt 
med olika innehåll. Av tabell 1 framgår att vid läsåret 1985/86 utgjorde 
kategorierna samverkan förskola-lågstadium och utveckling av arbetssätt
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ungefär lika stora andelar av det totala antalet projekt 21.7% resp 21.9%. 
Dessa båda grupper utgjorde de två största kategorierna detta läsår. Ur vardera 
kategorigruppen valdes slumpmässigt 139 projekt. Totalt har således 278 
projekt ingått i uppföljningsstudien.

Enkäten, som riktades till respektive projektledare, omfattar tre fråge
områden. Den första delen berörde frågor om projektets inriktning vid an
sökningstillfället 1985/86. Den andra delen gällde frågor kring projektets 
fortsatta verksamhet, om nya medel har sökts etc. Den sista delen benämndes 
"Övrigt" och berörde frågor om hinder och möjligheter för och vid samverkan. 
Enkäten bestod dels av frågor med fasta svarsalternativ, dels av öppna frågor 
(Se bilaga 2).

Enkäten skickades ut i böijan av november 1988. En påminnelse gjordes fyra 
veckor senare. Totalt inkom 229 besvarade enkäter, 119 från projekt inriktade 
mot samverkan förskola-lågstadium och 110 från projekt inriktade mot ut
veckling av arbetssätt. Detta innebär en svarsfrekvens på 82%, vilket kan 
sägas vara tillfredsställande.

Resultaten redovisas utifrån de frågor som ställts i enkäten. För att kunna göra 
jämförelser där detta är av intresse särskiljer jag därvid de båda grupperna, 
som i det följande benämns samverkansgruppen (SG) respektive utvecklings
gruppen (UG) . Då enkäter i vissa fall insänts utan att samtliga frågor varit 
besvarade varierar svarsfrekvensen mellan de olika frågorna. Ett tiotal 
enkäter upptog enbart personuppgifter. Skälet har i flera fall angetts vara att 
de personer som deltog i projektet flyttat från skolan eller orten i fråga och 
frågeformuläret har därför ej kunnat besvaras. Inför vaije fråga anges därför 
antalet projekt som besvarat frågan. Redovisningen kommer överlag att ske i 
översiktliga tabeller med kommentarer. Siffrorna i tabellerna anges i absoluta 
tal. Utifrån de redovisade resultaten kommer jag i form av en profil söka 
beskriva hur ett genomsnittligt arbete med samverkan mellan förskola och 
lågstadium bedrivs idag. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskus
sion.
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RESULTAT

Som tidigare påpekats följer redovisningen den struktur som enkäten utgjorde. 
Resultaten kommer huvudsakligen att redovisas i översiktliga tabeller och 
rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion.

Bakgrundsfaktorer

Den första uppgiften i enkäten rörde vem som besvarat enkäten. I tabellerna 1 
och 2 redovisas de personer som besvarat eller skickat tillbaka enkäten med 
endast namnuppgifter. Redovisningen sker med avseende på kön och befat
tning.

Tabell 1: Antal personer som besvarat enkäten i samverkansgruppen, fördelade 
på kön och befattning. Absoluta tal.

Man Kvinna ej angett kön Total

Lågstadlel. 1 52 (20)) 3 56
Speciallärare 20 (13) 1(1) 21
Förskollärare 5 (3) 5
Rektor 1 4(2) 1(1) 6
Studierektor 6 (4) 4(1) 1(1) 11
Psykolog 1 2(2) 3
övriga bef.24 4(3) 4
Ej angettbef 2 6(3) 5(1) 13

Total 11 97 11 119

Siffrorna i parentes anger antalet projektledare inom vaije befattning.

24 övriga befattningar är 1 lärare i hemspråk, 1 lärare i gymnastik samt 2 talpedagoger.
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Tabell 2: Antal personer som besvarat enkäten i utvecklingsgruppen, fördelade 
på kön och befattning. Absoluta tal.

Man Kvinna Ej angett kön Total

Lågstadiel 52(21) 1 53
Speciallär 6(3) 6
Förskoll 3(3) 3
Rektor 3(1) 2(1) 5
Studierektor 1 5(1) 6
Slöjd/textill 4(3) 3(1) 7
öwigabef.25 1(1) 3(2) 4
Ej angett bef. 11(1) 15 26

9 83 18 110

Siffrorna i parentes anger antalet projektledare inom vaije befattning

En jämförelse mellan tabell 1 och tabell 2 visar att en en klar majoritet utgörs 
av lågstadielärare. Det gäller för båda grupperna. Vad som skiljer dem åt år att 
antalet övningslårare är fler i utvecklingsgruppen än i samverkansgruppen. 
Slöjdlärarna, som endast finns med i UG utgör en tämligen stor andel om man 
jämför med övriga lärargrupper. En tänkbar orsak till detta kan vara att när 
man inriktar sig mot att utveckla sitt arbetssätt är integrering mellan olika 
ämnen ett sätt. Detta kan också skapa förutsättningar för ett samarbete mellan 
olika lärarkategorier. Oä-slöjd är t ex ämnen som i projekt kombineras med 
varandra. I övrigt är de båda grupperna likartade vad beträffar fördelning av 
kön och befattning,.

Projektinriktning

Läsåret 1885/86 erhöll samtliga tillfrågade projekt medel ur lågstadie- 
satsningen. Av de svar som i utvärderingsarbetet kategoriserats som sam- 
verkansprojekt angav 14 stycken att de inte inriktat sitt projekt mot sam
verkan. Av de som kategoriserats som utvecklingsprojekt angav 26 stycken att 
de inriktat sitt arbete mot samverkan även om det inte angivits i projektplanen 
(tabell 3).

25 övriga befattningar år 2 bildlärare, 1 talpedagog, 1 gymnastiklärare.



Tabell 3: Antal projekt som inriktades mot samverkan 1985/86 och 1988/89. 
Absoluta tal. SG N=116/118, UG N=104/105.

JA NEJ DELVIS
SG UG SG UG SG UG

1985/86 102 26 14 78 0 0
1988/89 101 45 13 57 4 3

Av tabell 3 framgår att antalet projekt i samverkansgruppen är oförändrat 
under den aktuella treårsperioden. Diygt 100 projekt startades 1985/86 och lika 
många pågick 1988/89. Detta tyder på att de aktiviteter som påböijats under 
projekttiden har fortsatt utan extra medel eller att resurser erhållits från annat 
håll. När det gäller utvecklingsgruppen har antalet projekt, som bedriver sam
verkan, ökat med 20 projekt under tidsperioden, vilket tyder på att samverkan 
till en del ingår i den reguljära verksamheten. De som svarat nej på frågan 
anger som främsta orsaker att personer som deltagit i det ursprungliga 
projektet har flyttat eller slutat.

Samverkansprojekten har i de flesta fall initierats av lågstadielärare, i vissa 
fall i kombination med förskollärare och skolledare. Skolledare ensamma 
utgör ungefär 10% av initiativtagarna (Se tabell 1 och 2 i bilaga 1).

Skälen till varför projektet inriktats mot samverkan skiljer sig något åt 
mellan de båda grupperna. I samverkansgruppen anger en majoritet att sam
verkan valts för att underlätta för barnen vid övergången från förskola till 
lågstadiet. Som ett skäl anges också det utbyte av erfarenheter mellan perso
nalen som en samverkan ger. När det gäller utvecklingsgruppen är mönstret det 
motsatta. De flesta anger att inriktningen mot samverkan beror på perso
nalens val, att de gått kurser och vill förändra arbetssättet. Den skillnad i 
motivering som angetts mellan de båda grupperna kan tänkas bero på den 
inriktning projektet har. Om man föresatt sig att driva ett samverkansprojekt 
utgår man i större grad från barnens behov, medan om man vill utveckla sitt 
arbetssätt är man mer inriktad mot att samarbeta med annan personal och att 
diskutera nya ideér med dessa. Andra orsaker som nämns är att man vill 
utveckla den samverkan som redan finns, att lokalerna ligger nära varandra 
eller att man på lågstadiet vill följa upp aktiviteter på som påböijats på för-
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skolan. Ett fåtal anger också att man tillämpar Montessoiipedagogik och där
för anser man att samverkan år naturlig och självklar.

När samverkar man?

Frekvensen träffar, som den redovisats i enkätsvaren, framgår av tabell 4. Här 
framgår att samverkan mellan förskola och lågstadium idag bedrivs kontinu
erligt över läsåret. En viss skillnad finns dock mellan SG respektive UG. 
Majoriteten av de tillfrågade i samverkansgruppen anger att de har en konti
nuerlig planering över året. Den intensivaste perioden av samverkan ligger på 
vårterminen. Att så är fallet kan förstås av att lågstadielärama då vet vilka 
elever som de skall ta emot vid skolstarten. Ett fåtal i denna grupp anger att 
planeringen sker sporadiskt.Tittar man på utvecklingsgruppen visar den en 
motsatt tendens. I hälften av projekten anger lärarna att man planerar ett par 
gånger om året och i den andra hälften tyder svaren på mer av kontinuitet i 
planeringen (tabell 4).

En annan intressant notering, som endast återfinns i samverkansgruppen. är 
de sju projekt som anger att samverkan sker efter en fastställd plan. Detta ger 
indikationer på att lågstadielärare och förskollärare tillsammans har ut
arbetat en plan för hur samverkan kontinuerligt skall bedrivas under året. I 
denna årsplan anges vem som är sammankallande till planeringsträffar, när 
olika typer av samverkansaktiviteter skall ske etc.

Tabell 4: Antal tillfällen per termin när samverkan sker mellan förskola och 
lågstadium. SG N=105, UG N=42

Spor l-2g/ 2-4g/ VT HT+ Kont Plan
adisk termin termin VT nuer enlig

SG 5 4 10 17 21 41 7
UG 6 11 2 8 7 8 -



Vem planerar?

I nästan samtliga fall bedrivs den verksamhet som planeras av förskola och 
lågstadium gemensamt. I tabell 5 och tabell 6 återges dels de som ensamma tar 
initiativ till att planering utförs, dels de som anger att de gör det tillsammans 
med någon annan lärarkategori. Tabellerna 5 och 6 visar också att initiativ till 
planeringen företrädesvis tas av lågstadielärare och förskollärare gemensamt. 
Liksom i förra frågan (tabell 4) framkommer här att det i flera projekt finns en 
särskild grupp med representanter från både förskola och lågstadium som år 
ansvariga för att planering av verksamheten utförs. Några har angett att det år 
en utsedd kontaktperson, andra hänvisar till hela gruppen, åter andra menar 
att uppgiften växlar mellan förskollärare och lågstadielärare, när det gäller 
vem som tar initiativ till planeringen.

Tabell 5: Samverkansgruppen: Antal personer inom vaije befattning som tar 
initiativ till planering, samt kombinationer av dessa. SG N=101

Låg
Total

För Skoll Psyk Spec Soc Övrig2**

21 3 7 2 4 1 27 66
Låg 29 2 31
Skoll 1 4 5

Total 21 33 7 2 6 5 27 101

Tabell 6: Utvecklingsgruppen: Antal personer inom vaije befattning som tar 
initiativ till planering, samt kombinationer av dessa. UG N=39

Låg För Skoll Soc Övrig22 Total

10 0 2 0 12 24
Låg 14 14
Skoll 1 1

Total 10 14 2 1 12 39

26 I gruppen övrigt återfinns 12 projekt som anger att en utsedd grupp planerar, 8 som 
anger att det firms en kontaktperson och 7 som anger att det varierar mellan förskola 
och lågstadiet.
i gnjppen övrigt anger 7 projekt att det är en grupp som tar initiativ till planeringen, 5 
anger att det varierar mellan förskola och lågstadiet vem som tar initiativ.
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Vid en jämförelse mellan SG och UG finns en skillnad när det gäller vilka 
olika befattningar som är inblandade i projektverksamheten och vilken 
kategori som tar initiativ till planering. Intressant att notera i SG, är att andra 
kategorier (förskollärare, psykologer, speciallärare etc) i nästan lika stor ut
sträckning som lågstadielärare tar initiativ till planering av verksamheten. 
Vid en jämförelse med tabell 1 (s 6) kan vi notera att dessa andra kategorier i 
högre utsträckning än lågstadielärare är projektledare, vilket i sin tur kan 
förklara att de tar initiativ till planeringen.

När planeras samverkan?

I tabell 7 och tabell 8 visas en översikt över när planeringen utförs i respektive 
grupp. Tendenserna är lika i båda grupperna. Majoriteten av lärarna menar att 
planering i de flesta fall utförs utanför den ordinarie arbetstiden. I vissa fall 
kombineras det med planering på arbetstid eller studiedagar. Ett fåtal har an
givit att planeringen sker på raster, kvällar eller stunder man får över. Det 
tycks även vara ett fåtal som använder studiedagar till planeringstilfållen.

Intressant i detta sammanhang är begreppet arbetstid. Ett flertal av de lärare 
som besvarat enkäten har angett att förskollärare planerar på arbetstid medan 
de själva(lågstadielärare) planerar på konferenstid.

Tabell 7: Fördelning över vilken tid som används vid planering av 
samverkanstillfållena i SG. N=101

Arb.tid Ej arb.tid. Konf Övrig Total

18 45 6 9 78
Arb.tid 15 2 17
Studiedag 3 3 6

Total 21 63 6 11 100
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Tabell 8: Fördelning över vilken tid som används vid planering av 
samverkanstillfållen i UG. N=41

Arb.tid Ej arb.tid. övrig Total

6 25 1 32
Arb.tid 4 4
Studiedag 5 5

Total 6 34 1 41

Hur ofta planerar man?

Antalet planeringstillfällen per år år, som framgår av tabell 9, högst varier
ande. En viss skillnad kan utläsas mellan de båda grupperna. För samverkans- 
gruppen gäller att de flesta lärare planerar ungefär en gång per månad. En 
mindre grupp lärare anger (ca 14%) att de planerar varannan eller vaije vecka. 
Som motpol finns en grupp lärare som anger att planeringen sker 1-2 gånger 
per år.

En jämförelse med utvecklingsgruppen visar att de flesta lärarna i denna grupp 
planerar 1-2 gånger per termin. Endast i 3 projekt anger lärarna att planering 
sker så ofta som varannan eller varje vecka. Dessa uppgifter kan jämföras med 
dem som framkom i tabell 4 som rör antal tillfällen då samverkan sker. Sam
ma mönster kan urskiljas i båda dessa tabeller, nämligen att frekvensen av och 
kontinuiteten i planeringstillfällen och samverkan, är i genomsnitt högre i 
samverkansgruppen.

Tabell 9: Fördelningen över antal planeringstillfällen per år. SG N= 94, UG N=38

40 20 8 6 4 2 1 BehovVet
ej

Total

SG 8 6 27 14 12 8 9 9 1 94
UG 1 2 1 - 6 11 6 8 3 38

I hälften av fallen ansvarar lågstadielärare och förskollärare gemensamt för 
att den planering som görs verkställs i praktiken. Av resterande enkätsvar 
framkommer att lågstadielärare år den kategori som huvudsakligen ansvarar
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för att samverkan verkställs. Ingen skillnad mellan SG och UG kan noteras i 
detta avseende (tabell 2 och 3 i bilaga 1).

Innehåll i samverkan

För båda grupperna gäller att samverkan mellan förskola och lågstadium 
innebär att barn och vuxna deltar i gemensamma aktiviteter typ pysseldagar, 
att äldre barn läser för yngre barn, att temadagar eller friluftsdagar genomförs 
gemensamt. Ett lika vanligt sätt att samverka är via besök på respektive 
stadium. Vanligast är att förskolan besöker lågstadiet. Syfte är därvid att barn
en skall lära känna den nya miljön. En mindre andel av lärarna anger att för
skolebarnen deltar i skolaktiviteter.

Bam och lärare på lågstadiet besöker också förskolan. Den vanligaste 
aktiviteten är att åk 3 läraren besöker förskolan, träffar barnen och bildar sig 
en uppfattning om de blivande eleverna. I några fall anger lärama att skol
eleverna besöker förskolan. Dessa besök sker vid ett par tillfällen under hösten 
när de böljat skolan. Även åk 3 elever kan besöka förskolan i syfte att skapa 
fadderverksamhet. Ett vanligt inslag vid dessa besök är att eleverna då läser 
sagor för förskolebarnen.

Ett fåtal lärare har angivit att de själva deltar i arbetet på förskolan under vår
terminen före elevernas skolstart. Lika få anger att förskolläraren medverkar i 
skolan vid skolstarten.

En aspekt som framkommit i enkäten, är att några lärare anger att de 
"diagnostiserar" förskolebarn. Det sker genom att speciallåraren besöker för
skolan och i vissa fall "testar" bamen i olika färdigheter, främst rörande mo
torik och språkuppfattning. Specialläraren gör sedan olika typer av program 
med inslag av rörelse, rim och ramsor som förskolläraren skall genomföra med 
bamen. Meningen är att lågstadielåraren skall fortsätta den träning som 
påbörjats. Efter en tid i skolan testar specialläraren på nytt bamen. Detta 
förfaringssätt som angetts av ungefär 10 lärare är en företeelse som kan upp
märksammas inte minst med tanke på det ökade intresset för kunskaps- 
mätning. Frågan är i hur hög utsträckning detta kan utföras med de reguljära
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resurser skolan har eller år det en ny roll för specialläraren? (För vidare 
specifisering se bilaga 1 s 4; innehållet i samverkan).

Projektfinansiering

Några frågor i formuläret avsåg att belysa om projekten har haft fortsatta 
medel för att fortsätta sin verksamhet med. Som framgår av tabell 10 är det få 
projekt i båda grupperna som haft extra medel under 1988/89 för att bedriva sin 
verksamhet. De som angett att de har extra medel anger att den tilldelade 
resursen främst kommer från LUVA-satsningen, kommunala kultursatsningar 
eller ur förstärkningsresursen. Om man har extra personal anställd, är det 
främst ytterligare en lärare eller förskollärare. Lärare kan förutom lågstadie - 
lärare vara special- gymnastik- dans- eller slöjdlärare. Övriga kategorier är 
ungdomar inom ungdomslagen eller beredskapsarbetare. Extra personal 
finansieras främst ur förstärkningsresursen, LUVA-pengar eller andra kom
munala medel.

Tabell 10: Andelen projekt som har extra medel och/eller extra personal för 
samverkan 1988/89.SGN=109,UG N=46

JA NEJ
SG UG SG UG

Extra medel 15 6 94 40
Extra personal 17 8 89 38

Gemensamma studiedagar

I både Lgr-80 och i det pedagogiska programmet för förskolan anges vikten av 
erfarenhetsutbyte och gemensamma studiedagar för förskollärare och låg- 
stadielärare. Av enkätsvaren att döma visar sig sådana tillfällen inte vara så 
vanligt förekommande. Av tabell 11 framgår att ungefär hälften av projekten 
har haft gemensamma studiedagar. Vanligast är att det avsätts en studiedag per 
år för gemensamma inslag med förskollärare och lågstadielärare (Se vidare 
tabell 3 bilaga 1).
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Tabell 11: Antal projekt som har gemensamma studiedagar. SG N=105, UG 
N=46

Ja Nej

Samverkansgruppen 58 47
Utvecklingsgruppen 22 24

Innehållet i dessa dagar varierar mycket mellan de olika skolorna. Variationen 
påverkas av vad som är av intresse "Just nu" inom fortbildningen. Sålunda år 
motorik ett vanligt förekommande innehåll i det senaste årets studiedagar. 
Bland projekt i samverkansgruppen är motorik det vanligaste innehållet på en 
studiedag. Nästan lika vanligt är innehåll om förskolans organisation och 
arbetssätt, hinder för samverkan och språkutveckling med bl a rim och ramsor. 
Skapande verksamhet typ drama, musik, bild är också tämligen vanliga inne
håll. En liten skillnad kan noteras mellan grupperna. Projekt i utvecklings
gruppen har främst haft planering av verksamheten och samverkan som 
innehåll på studiedagar. Motorik och språk år därnäst ett vanligt innehåll( för 
vidare specifiseiing se tabell 5 och 6 i bilaga 1). Skillnaden mellan grupperna 
kan bero på att i samverkansgruppen har man inriktat sig mot samverkan och 
söker ett innehåll, medan man i utvecklingsgruppen har ett innehåll - ett 
förändrat arbetssätt - men söker former för att utveckla detta.

Tabell 12: Antal personer inom vaije befattning som tagit initiativ till 
studiedagar, samt kombinationer av dessa. SG N=58

Skoll Låg Fö Spec Soc övr28 Total

23 1 1 2 4 31
Skoll 2 2 8 9 21
Låg 1 1
Fö 4 1 5

Total 23 7 1 4 9 14 58

Tabell 12 visar både på antalet enskilda som tar sitt initiativ till studiedagar 
och antalet som gjort det i samarbete med andra. Drygt 2/3 av alla initiativ
tagare är skolledare enskilt eller tillsammans med andra lärarkategorier.

28 se not 24.
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Samma mönster utfaller när det gäller utvecklingsgruppen ( se tabell 7 bilaga 1). 
Det är förklarligt då ansvaret för studiedagar är en av skolledarens uppgifter. 
Vad man kan notera är att dessa initiativ till gemensamma studiedagar inte tas 
tillsammans med bamomsorgsavdelningen. Endast i åtta av projekten uppger 
lärare att det finns ett samarbete mellan skolledaren och bamomsorgs- 
assistenten. I fyra projekt anger lärare att de tillsammans med förskollärare 
initierat gemensamma studiedagar.

Hinder och möjligheter vid samverkan mellan förskola och lågstadium

Under denna rubrik redovisar jag de tre "öppna" frågorna i enkäten. I redo
visningen kommer jag att utgå från de aspekter som varit dominerande i 
enkätsvaren. I bilaga 1 finns en förteckning över mångfalden av de aspekter 
som angetts som svar på de givna frågorna (se bilaga 1 ; fördelar med sam
verkan; svårigheter/problem vid samverkan; kontinuitet?).

Vad uppnår man med en samverkan mellan forskola och lågstadium ?

Når det gäller samverkan mellan förskola och lågstadiet rör en aspekt de för
delar man säger sig uppnå. I enkätsvaren har olika fördelar lyfts fram. Jag 
kommer här att redovisa de fördelar som majoriteten av lärare angett samt 
lyfta fram några aspekter som avviker från detta mönster. Det är ungefär 
samma aspekter som angetts i både SG respektive UG. För samverkansgruppen 
är antalet inlämnade enkäter N=105 och för utvecklingsgruppen är N=41 (för 
specifisering se bilaga 1 s 5; fördelar med samverkan).

De vanligaste fördelar, av samverkan, som framkommer i enkätsvaren rör 
främst övergången mellan förskola och lågstadium dvs barnens byte från en 
skolform till en annan. Lärarna framför att med samverkan blir skolstarten 
"mjukare". Detta anses bero på att eleverna har besökt skolan vid flera 
tillfällen under våren, de känner igen sig i den nya miljön, de har prövat olika 
material och känner till lokalerna. Eleverna har också träffat lågstadie- 
läraren, och hon har i vissa fall besökt barnen i förskolan. Genom att besöka 
varandras arbetsplatser har lågstadieläraren och förskolläraren fått större
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insikt om varandras arbetssätt. Personkontakterna har också lett till att en 
samverkan blivit mer naturlig, anser lärarna.

I samverkansgruppen finns en del enkätsvar som avviker något från detta 
gängse mönster. Några menar att samverkan år roligt och stimulerande. Det ger 
en gemenskap och återkoppling till det egna arbetet, vilket lärarna menar på 
sikt kan leda till ett närmande av varandras arbetssätt. Lärarna anser vidare 
att de kan utnyttja varandra som resurser i olika sammanhang. Dessa svar som 
endast finns i samverkansgruppen, skiljer sig från de tidigare när de här 
betonar samverkan mer än själva stadieövergången. Jag uppfattar resultatet så 
att dessa lärare är mer inriktade på att utveckla innehållet i samverkan än att 
se det som ett medel för en mjukare stadieövergång. En annan, relativt liten 
grupp, framhåller att samverkan kan leda till individualiserad undervisning.

Problem vid samverkan mellan förskola och lågstadium

En annan aspekt är de hinder och problem som uppkommer i samverkan mel
lan förskola och lågstadium. I tidigare forskning har framför allt de organisa
toriska hindren varit dominerande.2^Även i denna studie anger lärarna 
organisatoriska problem. Dessa aspekter anges i båda grupperna. I sam
verkansgruppen är N= 95 och i utvecklingsgruppen är N= 40 (För speciflsering se 
bilaga 1 s 6; svårigheter/problem vid samverkan).

I svaren på frågan om problem vid samverkan tar lärarna upp många olika 
aspekter. Dessa kan sammanföras i två övergripande problemområden. Till det 
första området, som jag benämner regelmässiga faktorer, förs sådana svar som 
framför allt ser tiden som en hindrande faktor. Med detta avser lärarna dels 
tidsbrist; att de inte hinner samverka eller planera pga allt annat som skall 
utföras i skolarbetet, dels rent schematekniska problem; att förskolan och 
skolan har olika tider och rutiner under dagen. Detta innebär, menar lärarna, 
att det är svårt att hitta gemensamma tider som passar båda kategorier.

Till denna aspekt kan man också koppla de svar som framkom vid frågorna om 
när samverkan planeras och när samverkan verkställs. Som tidigare antytts

29 JmfLjungblad, 1979.,Gran, 198l.,Känby, 1982.



21

skiljer sig de olika kategorierna vad gäller begreppet arbetstid. Lärare anger att 
de planerar på sin konferenstid, medan de anger att förskollärare använder sin 
arbetstid. Andra problem som lärama anger i grundskolan är att förskolan och 
skolan har olika huvudmän Detta liksom olikheter i arbetsförhållanden, 
menar man hindrar en samverkan mellan förskola och lågstadium. För
skolans sekretessbestämmelser ses även de som hinder för samverkan.

Det andra svarsområdet har karaktären av reella hinder. Sådana hinder är t ex 
att lokalerna ligger långt ifrån varandra eller att det är ett stort antal förskolor 
som man som lärare skall samverka med. Några lärare menar att personal
omsättningen är för stor inom förskolan. Det blir problem att ofta möta nya 
personer att samverka med. En mindre andel anger att synsättet på arbetet i de 
båda verksamheterna år så olika att de har svårt att förstå varandra. En lärare 
menar att skolstarten försvinner genom samverkan, vilket medför att inget 
blir nytt och spännande för barnen. Ytterligare aspekter som framkommit är 
bristen på stöd från socialförvaltningen, vilket innebår att förskollärarna står 
tämligen ensamma i mötet med lågstadielärare och skolledning.

En liten, men dock intressant, grupp lärare anger att det inte finns några 
problem med en samverkan mellan förskola och lågstadium. De framhåller det 
positiva som lärare uppnår genom dessa kontakter och några problem fram
hålls inte.

Finns det en kontinuitet mellan Jörskola och lågstadium?

Av de tidigare svaren har det framkommit att lågstadieläraren genom sam
verkan med förskolan får kännedom om sina blivande elever och att eleverna 
får tillfällen att lära sig hitta i de nya lokalerna och träffa läraren. Detta menar 
läraren underlättar övergången till skolan och ger en trygghet för barnen. Men 
fortsätter läraren med något av det som påbörjats under förskoletiden? Frågan 
har besvarats av ungefär 2/3 av de tillfrågade. I samverkansgruppen är N= 86 
och i utvecklingsgruppen är N= 34 (för speciflsering se bilaga 1 s 7; kontinuitet).

Av svaren att döma är det ingen större skillnad mellan SG och UG, även om 
nyanserna är fler i samverkansgruppen. Majoriteten av lärarna anger att de 
fortsätter med vissa aktiviteter som påbörjats i förskolan. Sådana aktiviteter
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är främst övningar inom områdena motorik och språk. Några lärare anger att 
de fått en ökad förståelse för motorikens betydelse för barnen. Andra anger att 
rörelse och skapande verksamhet fått större utiymme än tidigare.

En grupp lärare anger att de "möter barnen på deras nivå" vid skolstarten. Med 
detta uttiyck menar en del av lärarna att de tillvaratar den pedagogik och meto
dik som utövas i förskolan och anpassar undervisningen till vad barnen är 
mogna för. inbegripet i detta uttryck ligger också att lärarna menar att de 
närmat sig förskolans arbetssätt. Genom samverkan har man fått mer respekt 
för varandras kunskaper och verksamheter och man vet vad man skall gå 
vidare med. Härigenom får barnen känna en kontinuitet, vilket kan innebära 
att inskolningstiden kan förkortas.

En mindre grupp av lärarna i samverkansgruppen anser att samverkan mellan 
förskolan och lågstadiet trots allt inte leder till någon anpassning i under
visningen. De menar att mycket återstår till ett närmande mellan verksam
heterna och att de ändå får böija om på nytt när eleverna böijar skolan. En 
lärare menar att barnen "får göra för mycket i förskolan", underförstått kan de 
redan mycket när de böijar skolan. En annan lärare anser att allt hånger på 
den enskilde läraren om samverkan leder till något positivt.

En intressant aspekt som framkommer under denna fråga, år att man med 
samverkan kan kringgå de sekretessbestämmelserna som förskolan har att 
följa. En lärare menar att vid de besök i förskolan under våren före skol
starten, kan de bilda sig en uppfattning om barnen och skaffa sig sådan 
information om enskilda barn som de annars inte skulle fått vid konferensen i 
samband med skolstarten.

Att lågstadieläraren inte delges all information om det enskilda barnet kan 
bero på att förskolan, som tyder under socialtjänstlagen, har andm sekretess
bestämmelser än skolan. Förskolläraren kan därför inte delge all information 
till läraren om ett enskilt bam. Information till läraren skall i stället gå via 
föräldern. Sekretessbestämmelserna framtas som ett hinder för samverkan 
och för lågstadiets möjligheter att fortsätta med påböijat arbete varför man 
kan fråga sig om detta kan vara en anledning till varför en så stor andel av 
lärarna anger att de besöker förskolan under våren innan barnen böijar
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skolan. När de besöker förskolan kan de själva bilda sig en uppfattning om 
barnen utan en formell information genom förkollåraren.

Samverkan mellan förskola och l&gstadium - en genomsnittsprofit utifrån 
lågstadielärares synvinkel

Utifrån redovisade resultat vill jag i följande avsnitt teckna en genom
snittsbild av ett samverkansprojekt. Jag vill då. för läsaren, påpeka att det är 
viktigt att se till hela sammanhanget, när man tar del av en sådan bild. Sam
manhanget i detta fall är att det är lågstadielärare som har besvarat enkäten 
och det är lågstadielärare som har haft projektpengar, pengar i syfte att 
antingen förbättra samverkan med förskolan eller att utveckla arbetssättet 
genom samverkan. I det följande grundas den skisserade genomsnittsbilden på 
projekt ur samverkansgruppen. I den avslutande kommentaren berörs åven 
projekt ur utvecklingsgruppen. Här följer nu först en genomsnittsbild av ett 
samverkansproj ekt.

Förskola och lågstadium bedriver var och en sin verksamhet parallellt med att 
en viss samverkan sker dem emellan. Denna samverkan har till syfte att 
underlätta övergången från förskolan till lågstadiet - en övergång som för 
barnet innebär något nytt. Barnet får delvis nya kamrater, skall vistas i nya 
lokaler, får ändrade rutiner under dagen, har huvudsakligen gn lärare till
sammans med en stor grupp bam etc. Samverkan utgår därför från att barn och 
vuxna skall träffas och lära känna varandra. Man anordnar utflykter till
sammans eller har gemensamma temadagar då barn från förskola och låg
stadiet får tillfälle att träffas och arbeta tillsammans. Även lågstadie- och 
förskollärare träffas vid desa tillfällen och har möjlighet att låra känna 
varandra och utbyta erfarenheter.

Under våren intensifieras samverkan genom att lärare och bam från förskolan 
besöker den aktuella skolan. Barnen får vara med på lektioner, äta i matsalen 
och ha rast. Vanligt är också att förskolan har tillgång till skolans gymnastik
sal, där förskolan enskilt eller tillsammans med lågstadiet kan ha rörelselekar 
gemensamt för barnen i förskolan och på lågstadiet. Under den senare delen av 
vårterminen besöker den blivande läraren förskolan och knyter kontakt med
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de bam som skall börja skolan till hösten. Läraren och förskolläraren sam
mankallar ett föräldramöte innan terminen är slut.

All denna verksamhet, som bedrivs, måste givetvis planeras. - En planering 
som sker kontinuerligt under året då förskollärare och lågstadielärare en gång 
i månaden tillsammans sätter sig ner och beslutar vilka aktiviteter som skall 
utföras och när det passar bäst att genomföra dessa i förhållande till övrig 
verksamhet. Av olika skäl, främst schematekniska, sker planeringen utanför 
lågstadielärarens ordinarie arbetstid.

Förutom att barnen får en mjukare övergång till skolan ger samverkan 
personalen kännedom om varandras arbetssätt, och de får möjligheter att 
utbyta erfarenheter. Samverkan har man också fått möjlighet att utveckla i den 
gemensamma studiedag som erbjuds förskollärare och lågstadielärare en gång 
per år. Initiativet till studiedagen har tagits av skolledaren. Genom studiedagen 
erbjuds också personalen ett gemensamt kunskapsinhämtande via före
läsningar av olika slag. Intresset idag är inriktat mot ämnen som motorik och 
språkutveckling.

De problem man stöter på vid samverkan utgår ifrån att förskolan och skolan 
har olika arbetsförhållanden, vilket tydligast framkommer når man söker 
gemensamma tider för träffar. Det är svårt att hitta både planeringstider och 
samverkanstider som faller inom ramen för arbetsdagen. Dessutom anser man 
att det skilda huvudmannaskapet försvåra den samverkan man vill uppnå. En 
annan svårighet som låggstadieläraren påpekar är att i vissa områden kommer 
förskolebarnen från flera olika förskolor, vilket gör det geografiskt svårt att 
samordna aktiviteter.

Samverkan pågår under hela året och det som påbörjats under förskoletiden får 
en uppföljning på lågstadiet. Läraren får information om de sånger, ramsor och 
sagoböcker som man läst i förskolan och startar terminen med dem för att 
senare gå över till andra böcker och sånger. Genom samverkan har läraren tagit 
till sig en del av det arbetssätt som tillämpats i förskolan och tillämpar det
samma i klassrummet. Så har t ex rörelse fått större utrymme på skolans 
schema liksom skapande verksamhet.
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Samverkan sker numera med de ordinarie resurser som står till buds i skolan 
respektive förskolan. Det kan vid behov röra sig om omfördelning av de 
resurser som skolan disponerar. Särskilda medel för samverkan förekommer 
inte i dag. Däremot utnyttjades sådana resurser i inledningsfasen och kan där
för ses som en orsak till att en omfattande samverkan mellan förskola och låg
stadium faktiskt har kommit till stånd.

Skulle man teckna en profil över samverkan även för utvecklingsgruppen 
skulle den framförallt skilja sig från ovanstående vad gäller omfattningen av 
den samverkan som genomförs. Innehållet skulle däremot vara mer överens
stämmande. För utvecklingsgruppens del rör samverkan i högre grad några 
träffar per år då olika aktiviteter genomförs. Dessa aktiviteter är i många fall 
de samma som sker i samverkansgruppen.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION

I föreliggande rapport har jag presenterat resultaten av en enkätstudie rörande 
samverkan mellan förskola och lågstadium. Enkäten skickades till de låg- 
stadielärare. som under läsåret 1986/87 erhållit projektpengar för utvecklings
arbete rörande samverkan eller utveckling av arbetssätt. De frågor efter 
presentationen av dessa resultat är givetvis; hur skulle förskollärarna i samma 
projekt besvarat frågorna? Skulle bilden då blivit densamma om dessa också 
tillfrågats? Detta är frågor som inte den redovisade studien kan besvara men 
som likväl är viktiga att beakta i det fortsatta resonemanget.

Kärrby konstaterar i sin översikt av den forskning som bedrivits inom ämnet 
att intresset för samverkan är mindre hos lågstadielärare än förskollärare. 
Likaså pekar hon på att intresset på skolsidan främst legat hos skolledningen 
medan förskollärarna är de som visat störst intresse inom förskolesidan.30 En 
jämförelse mellan Kärrbys sammanfattning och denna studie tyder på att vissa 
förändringar har skett inom området samverkan. En bidragande orsak till 
denna förändring kan vara den resurssatsning som inleddes på lågstadiet 
läsåret 1983/84. En av de åtgärder som Kärrby föreslog till förändring var 
någon form av stimulans för nytänkande och initiering. Genom den särskilda

30 Kärrby. 1982.



26

resurssatsning fick lågstadielårare möjlighet att utifrån egna ideer pröva nya 
arbetssätt vilket samtidigt innebar en utveckling av samverkan mellan för
skolan och lågstadiet.

Den särskilda resurssatsning kom fr o m läsåret 1987/88 att övergå till att gälla 
mellanstadiet. Denna satsning har också utvärderats av pedagogiska institut
ionen i Umeå. I denna utvärdering ingår en enkätstudie riktad till mellan
stadielärare. Syftet var här att studera vad de lärare gör som fått avslag på sina 
ansökningar. Av resultaten framgår att hälften av de som fått avslag på sina 
ansökningar ändock genomför sina ideér i begränsad omfattning utan pengar 
eller med mycket små medel. Majoriteten av de tillfrågade var benägen att söka 
nya projektpengar kommande år. 31 Detta visar att lärare kan utveckla sin 
verksamhet även utan särskilda stimulanspengar men att särskilda medel 
ökar förutsättningarna för att ideéma skall förverkligas.

Vad beträffar ledningssidan tycks den tidigare forskning, som Kärrby refererar 
till, fortfarande vara aktuell. Det är därvid skolledningen som visar intresse 
medan bamomsorgsavdelningen däremot inte tycks engagera sig.. Tydligast 
syns det i frågan om gemensamma studiedagar och i frågor om vilka som tar 
initiativ till planering eller till åtgärder för att samverkan överhuvud taget 
skall kunna ske. En möjlig förklaring till skolledningens engagemang kan 
vara att pengarna fördelats via SÖ och länsskolnämndema.

Detta faktum att ledningen inom barnomsorgen visat mindre intresse för vad 
som sker och inte år inblandad i initiativ och planeringar gör att förskol
lärarna kan antagas få lite stöd från sin ledning för den verksamhet de utför. De 
blir då mer beroende av lågstadielärama och skolans ledningen i sitt arbete. 
Detta kan bidra till att man allmänt anser att samverkan sker på skolans 
villkor, vilket också Kärrby framhåller. 32

I föreliggande studie finns också många tecken på att man från skolans sida 
söker kontakt med förskolan i samband med skolstarten. Härmed kommer 
skolan att också påverka vad som skall göras inför skolstarten. Detta gäller 
närmast de lågstadielårare som angett att man under barnens förskoletid gör 
någon typ av diagnostisering av färdigheter, främst vad gäller motorisk och

Rönnerman, 1989, opublicerad sammanställning 
32 Kärrby.1982.
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språklig utveckling. Lärama förser sedan förskollärarna med ett program för 
barnens fortsatta träning under förskolan. ”Testet" upprepas i skolan och 
varefter lågstadieläraren tänkes fortsätta med liknande träningsuppgifter. 
Några av de lärare som uppgett att de utför "testning" av barnen i förskolan har 
angett att de gått kurs och lärt sig hantera mätinstrument. Att det kommer till 
användning sedan i förskolan kan sägas ligga 1 tiden. Detta kommr också till 
uttryck i den satsning som SÖ gör på utveckling av nationella utvärderings
program, där läraren skall utvärdera elevernas kunskaper i flertalet ämnen.

I den genomsnittsprofil, som tidigare tecknats , framstår samverkan förskola
lågstadium vara en positiv och kontinuerlig verksamhet, som naturligt ingår i 
de vardagliga rutinerna. Vad som framkommit i enkätstudien ligger i linje med 
vad som anges i Lgr-80 och i pedagogiskt program för förskolan vad gäller 
samverkan. I Lgr-80 talas om mjuk övergång, vilket även år ett vanligt 
förekommande uttryck i enkätsvar vi insamlat. 33 Det är också denna "mjuka" 
övergång som lärarna betonar vara syftet med samverkan.

I det pedagogiska programmet för förskolan sägs att "syftet med samverkan år 
att barnen får kontinuitet i omsorg, fostran och stöd för inlärning och 
utveckling i verksamheter som år väl anpassad efter deras utvecklingsnivå och 
individuella behov" . 34I svaren anger många av grundskolans lärare att de 
tagit del av förskolans metodik genom att själva delta i förskolans arbete. De 
menar också att de tagit intiyck och anpassat sin egen undervisning efter delar 
av förskolans metodik. Som exempel nämns att inslag av motorik och rörelse 
fått större plats i undervisningen och att de numera arbetar med eleverna i små 
grupper i större utsträckning. Man säger också att de aktiviteter som tidigare 
påbörjats i förskolan följs upp i skolarbetet.

Ett annat tecken på att förskollärare och lågstadielärare tagit del av varandras 
verksamheter kan sägas vara de samverkansgrupper som omnämns i flera av 
svaren. Grupperna är sammansatta av både förskollärare och lågstadielärare 
vilka tillsammans ansvarar för planering av samverkan som sker under året.

När det gäller kontinuitet mellan förskola-lågstadium kan en skillnad noteras 
mellan samverkans-och utvecklingsgruppen. Lärama i samverkansgrupen be-

33 Lgr-80 s26.
34 Pedagogiskt program för förskolan, 1987 s 58
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tonar i mycket högre utsträckning att de tagit del av förskolans metodik och 
tagit till sig delar av denna i sitt eget arbete än vad lärarna i utvecklingsgruppen 
gör. Skillnaden kan tänkas bero på att utvecklingsgruppens syftet i högre grad 
avser vissa gemensamma aktiviteter än att få till stånd en kontinuerlig sam
verkan mellan förskola-lågstadium.

I den proposition som föregick lågstadiesatsningen framhölls fyra områden, - 
bland dem samverkan förskola-lågstadium,- som intressanta för lokalt 
utvecklingsarbete.35 Ett av syftena med resurssatsningen var att utvecklings
arbetet på sikt skulle ingå i den reguljära verksamheten.36 Att samverkan 
numera ingår i den reguljära verksamheten stöds av att de samverkansprojekt 
som studerats har angett att de inte har några extra medel för sin verksamhet 
1989/90. Denna studie visar dessutom att samverkan förekommer i projekt 
utan att det specifikt anges, vilket tyder på att samverkan ingår som en del i den 
reguljära verksamheten i betydligt större utsträckning än vad som framgått av 
de studier som tidigare gjorts inom det centrala utvärderingsarbetet.

Bland de hinder som dominerade i enkätsvaren var tidsfaktorn den mest fram
trädande. Problemet var att dels ha tid för samverkan, dels att hitta en gemen
sam tid för samverkan. I denna fråga blir det förskolans och skolans skilda 
traditioner som styr respektive verksamhet. För lågstadielärarens del innebär 
det i det första fallet att avsätta tid i schemat för samverkan. Här kan problem 
uppstå när samverkan skall ske med förskolans eftermiddagsgrupp. För de 
barn som är i förskolan på tider då skolbarnen redan kan ha slutat innebär att 
alternativa lösningar måste sökas , som att förskolans för- och eftermiddags
grupp byter tider med varandra eller liknande.

I det andra fallet gäller det att avsätta tid för planering av de olika sam- 
verkanstillfällena. Här spelar förskollärarnas och lågstadieläramas tjänst
göring en stor roll. I enkätsvaren framkommer i flera fall att lågstadielärama 
anser sig planera utanför arbetstid, medan de säger att förskollärarna planerar 
inom sin arbetstid. Dessa svar aktualiserar frågor om vad som år egentlig 
arbetstid för en lärare. Är det endast den tid hon är med eleverna i klass
rummet? Få angav i detta sammanhang att de ägnade tid till planering på 
kvällar eller andra tider.

35 Prop 1982/83 100.
36 Ibid.
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Vad som är slående i resonemanget om hinder för samverkan mellan förskola 
och lågstadium är att det 1 dag är samma aspekter som framkommit 1 denna 
studie som i tidigare forskningen om samverkan mellan förskola-skola. 
Tidsbrist är alltjämt det dominerande hindret och man skulle ju kunna fråga 
sig vad för- och lågstadielärare skulle göra, utöver vad de gör idag, om de fick 
obegränsat med tid till förfogande för samverkan.

Ett annat huvudproblem som återkommer är det skilda huvudmannaskapet.37 I 
den forskning, som gjordes kring samverkan på 1970-talet, framhåller t ex 
Ljungblad att orsakerna till svårigheterna ligger i de skilda samhällsmål som 
de båda verksamheterna har.38 Gran menar att flera förhållanden påverkar 
utvecklingen av samverkan. Förutom samhälleliga vilkor, är pedagogiska 
villkor och psykologiska faktorer avgörande.39 Även förskola-skola kom
mittén framför i sitt betänkande nödvändigheten av identiska målformul
eringar för att en samverkan med gott resultat skall kunna utvecklas .40

Frågan är om nya målskrivningar kan påverka den faktiska situationen i 
skolan och i förskolan. Tilltron till nya reformer har varit stor och senare tids 
forskning visar alltjämt på att det finns ett glapp mellan ideal och verklighet. 
Kanske är det därför nödvändigt att söka se samverkansproblemet ur en annan 
synvinkel. Jag tar här hjälp av de teorier som utvecklats av vetenskapsteore
tikern Sandra Harding och gör ett försök att överföra dem till att gälla för 
samverkansproblematiken.

Sandra Harding menar att kön måste studeras på tre nivåer.41 Hon talar om 
symboliskt kön, strukturellt kön och individuellt kön och menar att man 
måste ta hänsyn till alla tre nivåerna för att åstadkomma en förändring. Detta 
sätt att tänka anserjag vara fruktbart och menar att det kan vara överförbart 
åven i frågan om samverkan. Vad Sandra Harding lägger till är den symboliska 
nivån. Ett samhälle styrs av vissa bestämda symboler och det är också på den
na nivå alla värderingar finns. Så styrs t ex det västerländska samhället av ett 
manligt hierarktiskt tänkande med tro på effektivitet och förusägbarhet.

3^ J ämför Gunilla Fredrikssons utvärdering av syskonstugan i Tungeis ta, 1985.
38 ljungblad, 1979.
39 Gran, Birgitta ,1981.
40 SOU 1985:22.
41 Harding Sandra, 1986
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Sandra Harding menar att denna nivå måste finnas med för att vi skall förstå 
helheten i vad som händer runt omkring oss.

Jag vill här försöka använda Hardings tankemodell på den bild av samverkan 
mellan förskola och lågstadium som framkommit i den redovisade studien. Jag 
böljar därvid på det symboliska planet. Som framkommit i den redovisade 
studien lever vi alla med föreställningar om att det är på. ett visst sätt i den 
organisation vi tillhör. För att förändra måste vi omvärdera det arbete som 
utförs. Små barn måste bli betydelsefulla i vårt samhälle och med det den för
skola och den skola de går igenom. Förskolan måste betraktas som en pedag
ogisk verksamhet och en rättighet för alla barn. Arbete med barn måste 
uppvärderas.

På den strukturella nivån måste då ett större samarbete mellan ledningen för 
förskola och skola ske. De båda funktionerna måste även likställas så att 
möjligheter till fortbildning och planering inom arbetstid kan erbjudas båda 
personalkategorierna. På den individuella nivån kan satsningar i form av 
utvecklingsarbete vara ett fruktbart sätt för lärare att få möjlighet att initiera 
en ny eller utveckla en redan befintlig verksamhet. Utrymme för lärares egna 
ideér och stöd till dessa bör kunna få en större omfattning än vad som idag är 
vanligt.

Vad som hittills skett är förändringsarbete på den strukturella och den in
dividuella nivån. Min poäng är att för att en samverkan skall leda till för
ändring måste även hänsyn tas till den symboliska nivån annars sker bara be
gränsade föråndringsarbeten som lever en kort tid.
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Tabell 1: Antal personer som tog initiativ till att starta projektverksamhet 
1985/86, fördelade på befattning samt kombination av dessa. Sam- 
verkansgruppen. N=106

Låg Skoll För Spec Psyk Övr Total

44 14 3 8 4 2 75
Lågstadiel 8 12 1 1 22
Skolledare 3 1 1 4 9

Total 44 22 18 10 5 7 106

Tabell 2: Antal personer som tog initiativ till att starta projektverksamhet 
1985/86, fördelade på befattning samt kombination av dessa. 
Utvecklingsgruppen. N=26

Låg Skoll För Spec Soc Talp Total

11 3 1 15
Lågstadiel 2 6 8
Skolledare 1 1 2
Förskollärare 1 1

11 5 6 2 1 1 26

Tabell 3: Antal personer som tog ansvar för att samverkan verkställdes. För
delning på befattning, samt kombinationer av dessa. Samverkans- 
gruppen N=101

Skoll Låg Fö Spec Psyk övr1 Soc Total

12 18 2 10 2 44
Skoll 2 3 1 7 2 15
Låg 41 1 1 43

Total 12 20 46 11 3 8 2 102

1 övrig innebär kombinationer med både förskollärare och lågstadlelärare.
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Tabell 4: Antal personer som tog ansvar för att samverkan verkställdes. För
delning på befattning, samt kombinationer av dessa. Utvecklings
gruppen N=43

Skoll Låg Spec Övr1 Total

6 9 15
Skoll 2 12
Förs 21 1 4 26

Total 6 32 1 4 43

STUDIEDAGAR

Tabell 5: Gemensamma studiedagar fördelade på antal tillfällen per år. Sam- 
verkansgruppen. N=58

Enstaka Vartannat 1/2 
år

1 2 3 5 Ej
svar

Total

9 9 2 23 9 4 1 1 58

Studiedagarnas innehåll:
Fler än ett alternativ har angivits av lärama.

Motorik, rörelse 21
Samverkan 18
Språkutveckling 11
Barns utveckling 9
Skapande utveckling 9
(drama, musik, bild)
Alternativa pedagogiker 5
Sekretesslagen 3
Social utveckling 3
Räkneprocessen 3
Reggio Emilia, Hela bamet, Ltg, elevvård, erfarenhetsutbyte, våld, barns 
tänkande, bam och rädsla, narkotika, handikapp, perception, föräldrar-barn, 
samverkan skola-fritidshem, hur små barn lär sig, en skola för alla, 
läroplanen, arbetsmiljö/klimat

1 se not 1
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Tabell 6: Gemensamma studiedagar fördelade på antal tillfållen per år. 
Utvecklingsgruppen. N=22

Enstaka 1/2-1 2 3-4 Total

4 12 5 1 22

Studiedagarnas innehåll:
Fler än ett alternativ har angetts av lärarna

Planering 9
Språkutveckling 7
Motorik 7
Barn i kris, barns livsfrågor, neurologisk utveckling, materialtillverkning, 
laborativ matematik, barn och video, barns tankar, bam med särskilda behov, 
bokdag på bibliotek, en skola för alla, professionalism, personalvård, 
invandrarfrågor, elevvård, erfarenhetsutbyte, musik, drama Ltg

Tabell 7 :Antal personer inom varje befattning som tagit initiativ till
studiedagar, samt kombinationer av dessa. Utvecklingsgruppen. N=20.

Skoll Låg Fös Spec Soc Övr Vet ej Total

10 1 5 1 17
Skoll 1 1
Låg 1 1 2

Total 11 1 1 1 5 1 20
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INNEHÅLLET I SAMVERKAN (fråga 16)

Samverkansgruppen N= 100:

Gemensamma aktiviteter (utflykter, temadagar, mm) 33
förskolan besöker lågstadiet 32
lågstadieläraren besöker förskolan 21
förskolebarn deltar i aktiviteter på lågstadiet 18
faddersystem 11
planering av inskolning 10
kartlägga barns utveckling, göra åtgärdsprogram 8
förskollärare arbetar på låg höstterminen 1 vecka 7
erfarenhetsutbyte 6
åk 1 elever besöker förskolan 5
sång, rörelse, drama gymn, bild, lekar 5
lågstadielärama deltar i arbete på förskolan 3
talpedagog på förskolan 2
montessori 1

Utvecklingsgruppen N=44

inskolning i små grupper 26
gemensamma aktiviteter 23
lågstadiet besöker förskolan 14
gemensamma friluftsdagar 9
fadderverksamhet 8
temadagar 6
skolbarn besöker förskolan 5
föräldramöten 5
förskollärare på lågstadiet vid skolstarten 4
konferenser 2
diagnos 1
montessori 1



FÖRDELAR MED SAMVERKAN (Fråga 21)

Samverkansgrappen N= 104

mjukare övergång för barnen 43
kännedom om varandras arbetssätt 28
barriärer mellan yrkeskårer rivs 14
kontinuitet av arbetssätt 7
gemensam syn på barn 7
stimulans i jobbet 5
barnen lär känna varandra 5
skolan får kännedom om barn med särskilda behov 3
utnyttja varandra 3
individualiserad undervisning 2
naturlig start vid föräldrasamverkan 2
information överförs naturligt 2
använda förskolematerial, ta del av förskolans elevsyn, närmande av 
varandras arbetssätt, underlättar arbetet på låg,förskolan måste bi en del 
skolan

Utvecklingsgruppen N= 41

skolstarten avdramatiseras 15
läraren känner eleverna 15
kännedom om varandras arbetssätt 12
eleverna lär känna skolan 8
förståelse för barnens utvecklingsnivå 4
vuxna lär känna varandra 4
utnyttja varandras resurser 3
bygga vidare på förskolan 2
få jämna klasser, lika normer och arbetsmetoder, arbeta med färre barn, 
förskollärare med i undervisningen
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SVÅRIGHETER/PROBLEM VID SAMVERKAN (fråga 22)

Samverkansgruppen N=96

schematekniska problem 26
tidsbrist 17
olika huvudmän/arbetsgivare 14
ekonomiska orsaker 9
sekretessbestämmelser för förskolan 8
inga problem 7
personalomsättningen 6
lokalspridning 5
många förskolor att samarbeta med 4
svårt att förstå varandra 3
klasslistor ej klara, lokalbrist, tveksamma föräldrar, uppskovselever, olika 
förutsättningar, personalbrist, skolstarten försvinner, för stora grupper, olika 
syn, socialförvaltningen ger ej stöd

Utvecklingsgruppen N= 40

hitta gemensamma tider 23
lokalernas spridning 11
olika huvudmän 9
sekretessbestämmelser för förskolan 7
ekonomi 4
personalomsättning 4
förskolan glöms bort när eleverna blir äldre .vikarier, få kunskap om elever, 
förskolepersonal används inte rått, motstridiga värderingar
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KONTINUITET ? (fråga 23) 

Samverkansgruppen N= 87

följer upp aktiviteter som påböijats på förskolan 27
anpassar undervisningen 20
tillvaratar förskolans pedagogik 7
diskuterar mer med varandra 5
sociala fostran 4
rörelse får mer utrymme, skapande verksamhet, föräldrasamverkan, respekt 
mellan lärare, barnen arbetar i grupp, vet vad vi ska gå vidare med,information 
från förskolan ger bättre planering inför skolstarten, kan kringgå 
sekretesen,förståelse för varandra, inskolning borta,
samarbetet löper, närmar oss varandra i synsätt, håller kontakt med förskolan 
står långt från varandra trots allt, mycket återstår, måste böija om på nytt,får 
ingen information, barnen får göra för mycket i förskolan

Utvecklingsgruppen N=36

möter barnen där de befinner sig 10
fortsätter med aktiviteter som påböijats på förskolan 8
följer upp förskolans arbetssätt 8
kännedom om elever 3
närmat oss varandras arbetssätt, samarbetet är naturligt, förskolan finns, 
extra resurs för barn som behöver extra träning, stagnerat

Tabell 8: Andelen projekt som har haft en spridningseffekt.

Ja Nej Vet ej Ej svar Total

SG 63 15 23 18 119
UG 18 6 10 14 48
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Frågeformulär till projektledare som haft medel från låastadie-
satsninaen 1985/1986

Man □
Kvinna □
Projektledare □
Befattning

VAD HÄNDE DÅ?

1. Läsåret 1985/86 erhöll Ni projektmedel från lågstadiesatsningen. Inriktade Ni 
projektet mot samverkan med förskolan?

Ja □ Nej □

2. Om JA, varför valde Ni samverkan som inriktning på projektet?

3. Vem tog initiativ till projektet?

Förskolläraren/na □
Lågstadieläraren/na □
Skolledningen □
Annan, vem

VAD HÄNDER NU?

4. Samverkar Ni med förskolan idag?
Ja □ Nej □
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5. Om JA, hur ofta sker denna samverkan ?

6. Har Ni några extra medel för samverkan idag ?
Ja □ Nej □

7. Om JA, varifrån?

8. Har Ni för närvarande någon extra personal?
Ja □ Nej □

9. Om JA, vilken kategori?

10. Om JA, hur finansieras den personen?

11. Planerar Ni samverkan ihop med förskolan?
Ja □ Nej □

12. Vem tar initiativ till planeringen?

13. Sker planeringen på ‘ordinarie arbetstid □
‘efter arbetstid □
‘särskilda studiedagar □
•annan tid, vilken

14. Hur ofta sker planeringen?
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15. Vem har i huvudsak ansvar för att samverkan verkställs?
Förskolläraren □
Lägstadieläraren □
Skolledningen □
Annan, vem

16. Kan Du kortfattat beskriva vad NI gör tillsammans när Ni samverkar.

17. Förekommer gemensamma studiedagar?

Ja Q Nej □

18. Om JA, hur ofta sker det per år?

19. Kan Du ge exempel på innehåll!
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20. Vem tar Initiativ till gemensamma studiedagar?

Förskolläraren □
Lågstadieläraren □
Skolledningen □
Annan, vem

ÖVRIGA SYNPUNKTER

21. Vilka fördelar anser Ni att Ni når genom samverkan med förskolan?

22. Vilka svårigheter/problem anser Ni att Ni stöter på?

23. På vilket sätt anser Ni att Ni på lågstadiet går vidare med det arbete som påböljats 
på förskolan?
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24. Har Era idéer om samverkan spridit sig till andra skolor?

Ja □ Nej □

é é é é é



ARBETSRAPPORTER FRÅN PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UMEÅ 
UNIVERSITET

Tidigare i denna serie utgivna rapporter:

1984

1. FORSKNING OM UTBILDNING - En litteraturstudie av nordisk forskning om 
manliga och kvinnliga idrottsledare.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
2. FORSKNING OM IDROTTSFÖRENINGAR - En litteraturstudie av nordisk 
forskning om idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
3. IDROTTENS FÖRENINGSLEDARE - EN Enkätstudie bland ledare i 29 
idrottsföreningar.
Per-Olof Granström och Eva Olofsson.
4. UNDERVISNINGEN OM ARBETSLIVET PÅ VISSA YRKESFÖRBERED- 
ANDE OCH TEORETISKA GYMNASTIESKOLELINJER. En intervjuunder
sökning bland lärare.
Ingrid Sandström.
5. WORD COMPREHENSION - Settheoretic or nettheoretic formulation.
Jarl Backman.
6. A MODEL FOR INITIAL COMPREHENSION OF TEXT INFORMATION. En 
litteraturgranskning
Jarl Backman.
7. FORSKNINGSÖVERSIKT RÖRANDE UTBILDNINGSPLANERING. En 
litteraturgranskning.
Joel Wikström.
8. PROCESSER I TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.
10. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ KOMMUNAL 
NIVÅ. Grundskola.
Joel Wikström.
11. INITIAL OCH REPRODUKTIV FÖRSTÅELSE VID LÄSNING AV 
BRUKSTEXTER.
Jarl Backman.
12. PROGNOS AV FRAMGÅNG I HÖGRE STUDIER, METODER OCH 
PROBLEM. En rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och 
prognosförmåga.
Sten Henrysson.
13. STUDENTERNA OCH ANTAGNINGEN TILL HÖGSKOLAN. INTERVJUER 
MED LÄRARE INOM GRUNDUTBILDNINGEN. En rapport inom projektet 
"Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga".
Sten Henrysson.
14. VARFÖR SLUTAR IDROTTSLEDARE? - En enkät och intervjustudie bland 
ledare i 26 idrottsföreningar.
Per-Olof Granström.
15. EN GENOMGÅNG AV SVENSK FORSKNING MED INRIKTNING PÅ 
LÅGSTADIET OCH ÖVERGÅNGEN FÖRSKOLA-LÅGSTADIUM 1970-1983. 
Barbro Åhman.
16. NÅGOT OM FACKLIGA ORGANISATIONERS OCH SKOLÖVER- 
STRELSENS SYN PÅ SKOLA, ARBETE OCH KOPPLINGEN SKOLA
ARBETSLIV.
Annica Jacobsson.
17. "ALLA DESSA BARNEN". Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 
1850-1919.
Christina Florin och Ulla Johansson.



18. POÄNGSÄTTNING AV RELEVANT ARBETSLIVSERFARENHET. En 
rapport inom projektet "Antagningssystemets effektivitet och prognosförmåga". 
Sara Henry sson och Sten Henry sson.
19. LÅGSTADIESATSNINGEN 1983/84. En kartläggning.
Margitta Schelin.
20. HÖGSKOLEUTBILDNING, YRKESKARRIÄR OCH FAMILJEMÖNSTER. 
Kvinnor från tjänstemannamiljö berättar.
Yvonne Andersson och Inga Elgqvist-Saltzman.
21. MERITVÄRDERING OCH STUDIEPROGNOS. Några undersökningar av 
antagningssystemets effekter.
Sten Henrysson, Monika Kriström och Anders Lexelius.
22. LÄSFÖRSTÅELSE SOM FUNKTION AV SUBJEKTIVT INDUCERADE 
VARIATIONER I LÄSHASTIGHET.
Jarl Backman.

1985

23. LÅGSTADIESATSNINGEN 1984/85. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
24. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, 
BETEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn 
avseende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.
25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.
27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.
28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren 
under utbildning och i arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och kanske i 
morgon.
29. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH- 
SOUTH EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Smapei och Margareta 
Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.

1987

34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIONAL 
OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.



36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 1619- 
1850.
Tuuli Forsgren.
37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÅGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett amordningsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN. 
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.
45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS? Rapport från en konferens med låg och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar 
Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK..? Ideology and reality in 
Swedish Educational Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till 
analys av en världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERK- 
SAMHETEN. En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksam-heten i 11 
kommuner. Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.

1988

51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om 
förutsdättningar, ämnesprofilering och forskningsanknyt-ning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverk-samheten i 11 
kommuner. Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅLTIDERNA. 
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - projekt - 
utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.



56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Tierps kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten ill 
kommuner. Vilhelmina kommun.
Maria Hörnqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kartläggning 
av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys av 
228 högstadieelever från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. 
Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor och barnolyck- 
sprofylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSURER I 
PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet under 
läsåret 1987/88 vid tre fallstudie skolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.

1989

68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter och 
möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG".
Jarl Backman.
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXT
LÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.



74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖR- 
BUNDETS SÄRSKILDA SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialforbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.
75. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Faluns kommun.
Tommy Jacobson.


