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Abstrakt 
Svensk titel: Relationsskapande och samverkan vid övergångar 

English titel: Relationship and cooperation in transition  

 

Syftet med denna studien är att bidra med kunskap om hur lärare i förskolan och 

förskoleklass samverkar och arbetar med barns relationer vid en övergångssituation. 

Följande frågor fokuseras på 1) Hur arbetar lärarna med barns relationsskapande i en 

övergångssituation? 2) Hur ser samverkan mellan verksamheterna ut vid en 

övergångssituation? 

 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. 

Fyra förskollärare deltar i studien, där två är verksamma i förskolan och två i 

förskoleklass. För att analysera data har relationell pedagogik använts som teoretiskt 

ramverk.  

 

Resultatet visar att lärarna ser relationsskapande som något viktigt och betydande för 

barns välmående och en förutsättning fortsatt utvecklig. Lärarnas strategier för att skapa 

relationer med barnen är olika  men närvaro, synliggöra barnets intresse och benämna 

barnet vid namn lyfts som viktiga aspekter för att bygga en god första kontakt. Förutom 

detta ser lärarna också utmaningar med relationsskapande eftersom alla barn är en unik 

individ, vilket innebär att det inte är ett statiskt arbete utan en ständigt pågående 

process. 

 

Resultatet visar också att samverkan är något alla lärare önskar, men som väldigt få 

upplever fungerar. Anledningarna till detta är främst yttre faktorer i form av brist på tid, 

upptagningsområde. Vidare framhävs även sekretess som en försvårande apsekt med 

samverkan. 

 

Nyckelord 
 

Förskola, förskoleklass, samverkan, relationsskapande, övergångssituation  

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner för ert deltagande i vår studie. Vidare 

vill tacka anställda vid Linnèuniversitetet som kommit med värdefulla tips och 

synpunkter under arbetets gång.   
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1. Inledning 
Övergång av barn från förskola till förskoleklass är något som aktualiseras i varje 

femårsgrupp runt om i Sverige varje år. Detta innebär att cirka 120.000 barn gör denna 

övergång varje år (skolverket 2017).  De kan ge bilden av att förskolor och 

förskoleklasser har en bra relation med varandra samt kontinuerligt utbyter information 

för barnens bästa. Detta är dock något som vi i den verksamhetsförlagda delen av vår 

lärarutbildning kunnat observera inte stämmer överallt och detta stärks ännu mer vid 

genomgång av den tidigare forskningen som senare kommer presenteras i arbetet.  

 

För många barn är denna övergång ett orosmoment som väcker mycket känslor. 

Forskning visar på betydelsen av att barnen från början känner en trygghet till sin nya 

fysiska miljö men även en trygghet med den nya sociala kontexten de möts av (Ackesjö, 

2016). Detta för att kunna skapa en positiv inställning till skolan samt en entusiasm till 

att vilja utvecklas vidare i sitt lärande. Tidigare forskning har visat på en mindre 

kunskapslucka kring hur lärare arbetar med relationsskapande för att tillfredsställa varje 

enskild individs behov vid övergång från förskolan till förskoleklass.  

Samverkan mellan lärare i förskola och förskoleklass visar tidigare forskning spelar en 

viktig roll i barns relationsskapande till lärare och andra barn.  

Detta ligger till grund för studiens valda syfte. 

 

Genomgående i studien är lärare det begrepp som valts eftersom att samtliga intervjuade 

personer är förskollärare.  
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2. Bakgrund  
 

Studien grundar sig på tre centrala begrepp relationsskapande, samverkan och yttre 

faktorer som inledningsvis kommer att introduceras. Därefter kommer en presentation 

av de båda verksamheterna förhållande till en övergångssituation.  

 

Begreppet relationsskapande kan i kontext till förskolan tolkas som den relationen som 

skapas mellan de aktörer som tillsammans formar förskolans verksamhet.  

Exempelvis relationen mellan lärare och barn, barn och barn eller relationen mellan 

lärare och vårdnadshavare. Begreppet kan i praktiken innefatta hur lärarna förhåller sig, 

arbetar med relationer samt hur de tar kontakt med barn i verksamheten genom närhet, 

uppmärksamhet och delaktighet. Relationsskapande kan också innefatta hur personal 

stödjer och vägleder barn in i relationer med andra barn. Strandberg (2006) skriver att 

barn lär sig i samspel med andra och att relationsskapande är viktigt för barnets allsidiga 

utveckling och inte minst i sitt identitetsskapande. 

 

Begreppet samverkan kan i kontext av övergången mellan förskola och förskoleklass 

tolkas som de samspel som sker mellan lärare i de två verksamheterna i fråga. 

Begreppet kan exempelvis innefatta informationsutbyten, inblick och förståelse för 

varandras verksamheter och hur man samspelar för att förbereda barnet inför 

övergången. Att delge varandra information kan öka samsynen mellan varandras 

verksamheter (Ackesjö, 2016). 

 

Yttre faktorer är ett annat begrepp som kom att visas sig vara en viktig del av studien 

därför har vi med det som centralt begrepp. Med yttre faktorerna menar vi exempelvis 

upptagningsområde, avstånd geografiskt mellan förskola/skola och föräldrapåverkan 

som kan påverka verksamheterna i praktiken (Ackesjö, 2016).  

 

Förskolan är en pedagogisk frivillig verksamhet för barn i åldrarna mellan 1-6 år. 

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet genom lekar och aktiviteter som 

förskollärarna tillsammans med barnen skapar. I nuläget visar Statistiska Centralbyrån 

att cirka 84 procent av vårdnadshavarna väljer att låta sina barn gå i en 

förskoleverksamhet (Skolverket, 2017).  

 

Författarna Alatalo, Meier och Frank (2014) skriver i sin forskning att den svenska 

utformningen av förskoleklassen är unik vilket innebär att en direkt jämförelse 

internationellt är svår att göra. Tidigare forskning riktats mer mot övergången mellan 

förskola och skola internationellt. Dockett och Perry (2001) menar att övergången 

mellan förskola och skola kan upplevas stor för barnen då verksamheterna skiljer sig 

avsevärt och att det var därför man införde förskoleklassen som en frivillig verksamhet, 

i syfte att låta barnen möta en förberedande verksamhet under ett år.  

Idag finns det inga nationella riktlinjer för hur en övergång ska gå till, och man kan se 

olikheter till hur verksamheter planerar samt bedriver sina överlämningar (Alatalo et al. 

2014,). 

 

År 2014 presenterade skolverket en ny publikation med stödmaterial till barns 

övergångar där bland annat övergången förskola-förskoleklass fanns med: Övergångar 

inom och mellan skolor och skolformer: hur övergångar kan främja en kontinuitet i 

skolgången från förskolan till gymnasieskola. I detta materialet presenterar skolverket 

en mängd faktorer som de anser bör finnas vid en övergång för att den ska bli så 
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framgångsrik som möjligt. Skolverket nämner bland annat god kontakt med föräldrarna 

för att undanröja sekretesshinder som en viktig faktor den avlämnande verksamheten 

ska göra. Förutom detta nämner även skolverket att det är den avlämnande 

verksamheten som har det yttersta ansvaret att lämna relevant information. 

Den avlämnande verksamheten som i detta fall är förskolan ska även följa upp och 

utvärdera övergångsarbetet inför nästa övergångsprocess enligt skolverket (2014).  

 

Förutom stödmaterial finns även läroplanen för förskolan som säger att förskolläraren 

ska ansvara för att “ i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i 

utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens 

utveckling och lärande”, (Skolverket, 2016 s. 14). Det är förskollärarens ansvar att 

underlätta övergången för barnen utifrån deras fortsatta lärande men även socialt, 

eftersom även barns utveckling nämns.  

 

Ett annat läroplansmål som är kopplat till studien är “vid övergångar särskilt 

uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2016. s14). 

Detta innebär att finns det något barn i barngruppen som är behov av särskilt stöd 

antingen i dess fortsatta lärande eller i dess sociala utveckling, i vad gället att skapa 

relationer som ett exempel så är det förskollärarens skyldighet att uppmärksamma detta 

för att stödja barnet.  
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i förskola och 

förskoleklass samverkar och arbetar med barns relationer vid övergångssituationer.  

 

• Hur arbetar lärarna med barns relationsskapande i övergångssituationer? 

 

• Hur ser samverkan mellan verksamheterna ut vid en övergångssituationer? 
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4.Tidigare forskning  
 

Utifrån examensarbetets syfte hanteras tidigare forskning i följande avsnitt utifrån 

relationsskapande mellan de aktörer som formar de båda verksamheterna och följs av en 

tematisering av övergångssituationer från förskola till förskoleklass ur ett samverkans 

perspektiv. 

 

4.1Relationsskapande 

 

Barn föds sociala och är i behov av social interaktion med sin omgivning redan från 

födseln. Fram till dess att det nyfödda barnet börjar förskolan är det föräldrarna eller 

andra anknytningspersoner som vanligtvis är närvarande och ger barnet den 

uppmärksamhet som hen är i behov av (Öhman, 2013). När barnet börjar förskolan är 

det därför viktigt att lärarna finns där och skapar tillitsfulla relationer till alla barn så att 

barnet känner sig tryggt under sin tid på förskolan. Lärarens närvaro och lyhördhet inför 

barnets behov är viktigt för att barnet ska känna sig trygg i sin nya miljö. När barnet 

känner trygghet till verksamheten kan läraren sedan stötta barnet i sin fortsatta 

utveckling i interaktion med andra barn. Barn lär sig i samspel med andra och att skapa 

relationer är viktigt för barnets allsidiga utveckling och inte minst i sitt 

identitetsskapande (Strandberg, 2006). 

 

4.1.1 Relation mellan barn och barn 

 

Att barn föds sociala och har behov av att skapa relationer nämnde vi tidigare och detta 

styrks av Hartup, (1998) som har kommit fram till att barns relationer till varandra är 

fördelaktigt för dess allsidiga utveckling. Ackesjö och Persson (2014) visar även i sin 

forskning att relationsskapande barn och barn emellan är viktigt för deras 

identitetsutveckling och för deras sociala utveckling. Det är en naturlig del av barnets 

utveckling att de söker sig till andra barn för att inleda sociala samspel med varandra. 

Här kan lärarna vara viktiga aktörer och stötta barnen i dessa samspel, exempelvis 

genom gemensamma lekar och aktiviteter.  

Vänskap är ett begrepp som kan beskriva relationsskapande mellan barn.  

Pape (2002) visar i sin forskning att vänskap är en av de viktigaste aspekterna för att 

barnen ska trivas på förskolan. Barn vill och behöver känna trygghet och tillförlitlighet 

till en vän. Pape påvisar vidare att vänskap bygger på närhet och förtrolighet och han 

definierar det som en ”maktfri” relation där tillit och respekt för varandra är 

grundstenar. Detta är något som Wenger (1998) problematiserar i sin forskning 

angående att ingå i sociala gemenskaper ofta kan leda  till hierarkier mellan parterna. 

För att kunna bygga en vänskapsrelation krävs en social förmåga att kunna samspela 

med andra barn. Det är förskolans pedagogiska ansvar att hjälpa barnen att utveckla 

dessa sociala förmågor. 

 

4.1.2 Relation mellan lärare och barn 

 

Juul och Jensen (2003) skriver att barn föds sociala och att det har ett behov av att 

ständigt utveckla sina sociala relationer. Det nyfödda barnet lär sig tidigt svara upp till 

dem vuxnas sinnesstämningar och genom detta utvecklar de också förmågan att tidigt 

ansvara för sin egen person. Tidigare forskning visar att ett barn utvecklas i relationer 

bäst när barnet från början utmanas till att bli och vara en självständig individ och ta 
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ansvar för sitt eget relationsskapande. Ebbeck och Yim (2009) beskriver i sin forskning 

betydelsen av att bygga goda relationer mellan vuxna (lärare) och barn där den vuxna 

finns som stöttning i barnens tidiga relationsskapande till andra, till exempel andra barn. 

Författarna påstår att detta är den största faktorn till barnets emotionella välbefinnande. 

Detta styrks av Brebner, Hammond, Schaumloffel och Lind (2014) som i sin forskning 

visar att om barnet ska utvecklas optimalt behövs den vuxnas stöttning,  där den vuxna 

på ett kärleksfullt och omsorgsfullt sätt fyller barnets behov. Detta  

stärks även av Orrenius (2005) samt Drugli och Undheim (2012) som funnit att barnet 

behöver mycket närhet och känslomässig bekräftelse för att kunna skapa trygga och 

tillförlitliga relationer till sina vuxna förebilder. Barnet har sällan talets förmåga när hen 

tar steget in i förskolans värld är det av vikt att lärarna finns där för att kunna läsa av 

och vara stöttande i barnets icke verbala kommunikation (Degotardi 2010).  

För att kunna läsa av dessa signaler hos barnet är det en förutsättning att barn och lärare 

skapar en god relation till varandra skriver författaren. 

 

Begreppet intersubjektivitet utgår från samförstånd och tanken av att alla människor har 

viljan samt förmågan att förstå varandras handlingar. Emilson (2008) visar i sin 

forskning att det är i relation med andra man skapa sitt subjekt, eftersom vi lever 

tillsammans i en språkligt kommunicerad värld. Intersubjektivitet skapas av 

samförstånd i en samtidighet, och ska ses som ett kommunikativt meningsskapande där 

begrepp som ömsesidighet, öppenhet och samförstånd ligger till grund.  

Att skapa goda relationer barn och vuxna emellan kan även vara fördelaktigt för barnets 

fortsatta lärande. Emilson beskriver i sin forskning intersubjektiv ur ett fostrans 

perspektiv och visar att när läraren och barnets möts i en situation av kommunikation 

och samförstånd är de möjligt för vederbörande att dela verklighet. Med andra ord, en 

kommunikativ process som leder till meningsskapande. Möts lärare och barn i en 

kommunikativ situation där samförstånd, ömsesidighet och öppenhet finns som grund 

kan barnet känna meningsskapande till att skapa en trygg och tillitsfull relation till den 

vuxna. 

 

Frelin (2010) har i sin forskning fördjupat sig i begreppet professionell och 

professionellt relationsskapande. För att kunna ge barnet en rättvis förutsättning till att 

kunna utvecklas skriver författaren att läraren behöver  vara säker i sin yrkesprofession.  

Juul och Jensen (2003) har också undersökt begreppet professionellt relationsskapande 

och skriver att en viktig del i relationen med barn är att kunna “se” barnet. De beskriver 

tydligare att begreppet “se” innebär att samla en helhetsbild av barnet alla sidor för att 

kunna skapa en helhetsbild (detta utan att döma), efter det kan den professionella läraren 

möta barnet och vinna dess förtroende. Orrenius (2005) skriver i sin forskning att de 

barn som skapar en trygg relation till sin lärare också utvecklar förmågan till att skapa 

goda, trygga och tillitsfulla relationer till sina kompisar men framförallt till sig själva. 

Juul och Jensen (2003) beskriver att när en lärare kan möta barnet med den nämnda 

helhetsbilden kan det vara lättare för barnet att utveckla sin självkänsla och skapa en 

tillitsfull relation till läraren. Tillsammans kan de då öppna  upp för en trygg atmosfär 

där barnet vet att den vuxna ansvarar för relationen dem emellan.  

 

Relationsarbetet är sällan något som kommer gratis, då varje individ har olika strategier 

för sitt eget relationsskapande. Lärare arbetar med relationsarbetet varje dag.  

Frelin (2010) beskriver det i sin forskning som en ständig pågående process och ett 

arbete som handlar om att som lärare hitta vinklar som får en att kunna se 

relationsarbetet från flera olika perspektiv. 
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4.2 Samverkan 

 

För barn som ska gå från förskola till förskoleklass kan det vara en trygghet om det 

finns rutiner och en tydlig struktur i hur övergången ska gå tillväga, det finns idag 

stödmaterial angående detta (Skolverket 2014). Den samverkan som enligt stödmaterial 

bör finnas mellan verksamheterna riktar sig mot utbyte av information, föräldrakontakt 

samt att få en inblick och förståelse för varandras verksamheter. I följande avsnitt 

kommer dessa aspekter redovisas ytterligare kopplat till vad tidigare forskning säger. 

 

4.2.1 Utbyte av information 

 
Att lärarna från förskola och förskoleklass delger varandra med information är en form 

av samverkan som tidigare forskning visat olika resultat kring.  

Gannerud och Rönnerman (2006) skriver att en röd tråd i övergången bör vara att sträva 

efter, ett exempel är att förskolan delger förskoleklassen en portfolio där barnens 

erfarenheter och egna material syns. Hjelte (2005) visar i sin studie att lärare i 

förskoleklassen inte tyckte detta var av vikt då det enbart handlade om att få ett 

försprång i barnens tidigare erfarenheter. Gannerud och Rönnerman skriver att utbyte av 

information inte har någon betydelse för barnets utveckling. Alatalo, Meier och Frank 

(2017) lyfter att det finns en rädsla hos lärarna i förskolan att lämna ut för mycket 

information om barnen eftersom de ska ha möjligheten att komma som “blanka blad” 

till förskoleklassen.  

 

Vidare skriver Alatalo et al. att lärarna mellan verksamheterna måste ha 

vårdnadshavarnas godkännande för utlämning av information vilket kan försvåra 

samverkan. Att överlämning av information inte sker i så stor utsträckning är något som 

författarna även har lyckats styrka i en annan studie där de visar att 52 procent lämnar ut 

information muntligt till förskoleklassen och 41 procent både muntligt och skriftligt. 

Andra aspekter som lyfts fram i forskningen är att det är svårt att skapa ett forum där 

information enkelt kan överlämnas. Detta är en bild som Fabian och Dunlop (2007) 

delar i sin forskning där författarna kommer fram till att det behöver arbetas fram ett 

ramverk för hur information ska delges. Författarna lyfter även vikten av att tillgodose 

vårdnadshavarna med lagom mycket information om det nya som väntar deras barn.  

 

4.2.2 Inblick och kommunikation mellan verksamheterna 

 

Berg och Scharp (2010) lyfter vikten av att lärarna i förskolan och lärare i förskoleklass 

inte bara delger varandra med information om barnen och dess erfarenheter utan också 

träffar varandra med syfte av att skapa förståelse för varandras verksamheter och 

pedagogiskt förhållningssätt. Författarna skriver att lärares förståelse för varandras 

verksamheter ligger till grund för en övergång från förskola till förskoleklass där 

barnens behov och lärande tas tillvara. Att detta samarbete påverkar barnets inlärning 

och utveckling positivt stärks också av en studie som Dunlop (2003) har gjort. 

 

Dockett och Perry (2001) har tagit fram sex olika faktorer (kunskap, social anpassning, 

färdigheter, regler i skolan, familjefrågor och miljön) som visat sig vara fördelaktigt att 

lärare mellan verksamheterna skapar samtycke om. Planerar lärarna övergången 

tillsammans utifrån dessa faktorer kan det påverka barnen positivt i deras utveckling. 
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4.2.3 Barnens förberedelser 

 

Grant (2013) visar i sin forskning visar att barns prestationer i skolan bygger på deras 

första upplevelser av den nya verksamheten, därför lyfter författaren vikten av en 

övergång som är välplanerad och ser till barns enskilda behov. Detta stärks av 

Skouteris, Watson och Lums (2012) som skriver att samverkan mellan förskola och 

förskoleklass borde ses som ett krav, men de nämner också att mer forskning behövs. 

Ackesjös (2013) beskriver i sin  forskning hur former för samverkan kan se ut, hon 

lyfter också pedagogiska aktiviteter som förbereder barnen inför övergången. Att låta 

barnen bjuda in den nya läraren till förskolan kan vara ett bra sätt att starta en 

förberedande tankeprocess hos barnen. Detta kan sedan följas med ett flertal besök på 

skolan, dels för att träffa sin nya lärare igen, men också möta eleverna på skolan så att 

de kan bekanta sig med den nya miljön. Ackesjö och Perssons (2014) forskning visar att 

barnen söker sig till de barn som ska bli deras nya klasskompisar. Forskarna har sett att 

barnen kan känna oro inför sin roll i en ny social gemenskap, därför kan det vara en god 

tanke att lärarna samspelar i förskolan och delger barnen sin nya klasslista. Att låta 

barnen få ta del av klasslistan kan då ses som en annan form av samverkan. 

 

4.2.4 Yttre faktorer och sekretess 

 

Yttre faktorer är sådana som inte kan påverkas direkt av lärarna. 

Kihlbom (2009) lyfter aspekter som försvårar arbetet till att kunna bygga trygga 

relationer mellan lärare och barn. Författaren skriver att barngruppens storlek samt 

personaltätheten är två av de faktorerna. Är barngruppen för stor kan möjligheterna till 

att ständig vara närvarande påverkas. Orrenius (2005)  ser personaltätheten och 

barngruppens storlek som ett problem, författaren skriver vidare att pedagogerna idag 

inte har samma ork som när personaltätheten var bättre och barngrupperna mindre. 

 

Sekretess är en yttre faktor som lärare måste förhålla sig till vid övergångssituationer, 

detta är något som Alatalo, Meier och Frank (2014) studerat. I resultatet presenterar 

författarna att samtliga informanter framhöll sekretessregler som en försvårande aspekt 

vid samverkan mellan förskola och förskoleklass. En orsak till detta är att det inte finns 

en generell tolkning av reglerna vilket gör att informationsutbytet kan se olika ut 

beroende av vilken tolkning som görs. 
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5. Teoretiskt ramverk  
Som teoretisk utgångspunkt kommer studien vila på den relationella pedagogiken som 

bland annat Aspelin, Persson och Sommers är förespråkare av. Valet av teori gjordes 

eftersom relationell pedagogik fokuserar både på individuella relationer i en grupp och 

gruppens harmoni som helhet.  

 

Aspelin (2013) beskriver pedagogiken som en helhetssyn där kunskap, omsorg och 

fostran integreras. Relationell pedagogik grundar sig i tanken av att människan från 

födseln är i behov av att interagera och samspela med andra människor. Sommer (2008) 

beskriver människan som en självskapande individ men som utvecklas tillsammans med 

andra. Människan intar natur 

ligt ett såväl individuellt som ett relationsbaserat perspektiv. Sommers forskning visar 

att barn lär sig, erfara och fungerar i samspel och möten med andra. Aspelin (2013) 

beskriver relationell pedagogik ur utbildningsperspektiv och ser det som ett möte mellan 

människor. Han riktar sitt fokus på mötet mellan lärare och barn och beskriver att utan 

goda, tillitsfulla relationer aktörerna emellan blir det svårt att vinna kunskap om sig 

själv och andra, samt till omvärlden i stort. 

 

Aspelin & Persson (2011) fokuserar på sociala relationer och har valt att kalla 

relationell pedagogik som ett samlingsbegrepp för just dem. Aspelin (2013) benämner 

därför följande begrepp som centrala inom den relationella pedagogiken: relation, 

kommunikation, interaktion, dialog och mänskliga möten. 

Vidare skriver författaren att relationell pedagogik är ett teoretiskt synsätt på utbildning 

som ser utbildning utifrån olika relationella synvinklar. De olika synvinklarna Aspelin 

syftar till är två diskurser för hur barn formas. En av dem är en diskurs om utbildning 

som gäller ett kollektivt lärande. Den andra diskursen berör individens individuella 

lärande. Den första diskursen syftar då till ett starkt kollektiv med mindre fokus på 

individen och den andra syftar till högpresterande samt självständiga elever. Den 

relationella pedagogiken som ansats placerar författaren någonstans mitt emellan dessa 

båda diskurser och hävdar att det inte uteslutande behöver vara en del i utbildning. Detta 

innebär att det inte finns en exakt definition av vad relationell pedagogik är, men att det 

finns inslag av båda diskurserna. 

 

Relationell pedagogik kan enligt Aspelin och Persson (2011) definieras i fyra olika 

diskurser. Den första diskursen beskriver pedagogiska möten mellan parter (lärare och 

barn) som en gemensam process där de båda parterna bekräftar varandra och där läraren 

visar vägen till vart barnet ska i sin utveckling. Detta möte kan läraren inte planera för, 

utan sker oplanerat men det är ändå en viktig del i utbildning enligt författarna. 

 

Den andra diskursen som Aspelin och Persson nämner är relationell pedagogik som ett 

tillvägagångssätt, vilket innebär planerade och styrda aktiviteter av lärare med målet att 

etablera relationer som i sin tur främjar läroprocesser. Författarna säger att i skolans 

värld kan detta vara dels planerade lektioner eller exempelvis utvecklingssamtal.  

I förskolans värld skulle detta exempelvis kunna vara individuella samtal som läraren 

har med barnet om olika saker. 

 

Den tredje diskursen författarna lyfter handlar om att relationell pedagogik har blivit en 

utbredd pedagogisk rörelse som finns på alla skolor, där lärare och andra professionella 

personer möts vid olika sammankomster och diskuterar betydelsen av relationer i 
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utbildningen samt hur dessa går att utveckla. Skillnaden mot de två tidigare diskurser 

som nämnts är att denna inte på samma sätt är direkt knuten till arbetet läraren gör med 

barnen. 

 

Den fjärde diskursen handlar om att relationell pedagogik är en teori av sammanvävda 

begrepp som kan användas i barns utbildning. Detta för att skapa en kunskapsutveckling 

hos barnen i deras utbildning men också för att föra fram de relationella aspekterna i 

utbildning som viktiga. Vidare skriver Aspelin och Persson (2011) att lärares 

relationella kompetenser är en central kompetens som enligt dem ofta glöms bort och 

därför kan denna teori viktig. 

 

Dahl (2014) har forskat om lärares relationsarbete i fritidshemmet, hennes teoretiska 

utgångspunkter är delvis utifrån Wengers (1998) tankar om social teori som lärande. 

Utgångspunkten är att lärande alltid sker kopplat till ett visst sammanhang och en 

situation. Utifrån detta skriver Wenger att detta sker i praktikgemenskaper, d.v.s. i 

sociala sammanhang med andra. 

Dahl skriver att Wengers teori utvecklades för att tolka och förstå hur professionella 

deltog och förhandlade på sina arbetsplatser, men att teorin ändå går att applicera på 

skolans värld eftersom barnen också ingår i praktikgemenskaper. Dahl (2014) lyfter att 

deltagandet i en grupp är något som alla barn strävar efter. Vilket innebär att lärarens 

arbete kan bli komplext eftersom att det finns praktikgemenskaper som är inkluderande 

för alla barn, men en del som är exkluderande där deltagandet sker utifrån några få 

barns synvinkelar. Dahl skriver angående detta att det är viktigt att studera hur lärare 

jobbar med barns relationer för att främja olika sorters sociala relationer för barn. 

 

Wenger (1998) nämner tre olika sätt att tillhöra ett socialt sammanhang med andra d.v.s. 

en praktikgemenskap. Den första handlar om engagemang där båda parter samspelar 

och kommunicerar, där de skapar en relation till varandra. Svårigheten med att gå in i en 

sådan gemenskap kan vara brist på tid och fysisk närvaro. Den andra aspekten av 

praktikgemenskaper handlar om de gemensamma föreställningar som skapas i en social 

relation. De föreställningarna handlar om vad som är normalt och inte. Vidare är det i 

denna förhandling med andra som den individuella identiteten skapas som Wenger 

beskriver som socialt konstruerad. Den tredje aspekten handlar om anpassning utifrån 

de regler och normer som blir förhandlat fram i en gemensam process. Detta innebär att 

det kan skapas olika typer av hierarkier mellan människor där en del skaffar sig makt 

över andra. Enligt Wenger innebär detta att läraren behöver förhålla sig till barnens 

relationer och deras maktfördelning. 
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 6. Metod 
 

6.1 Val av metodansats 

 

Vår forskning bygger på fyra stycken semistrukturerade intervjuer med lärare i förskola 

och förskoleklass. Den kvalitativa data som framkommer genom intervjuer kan skapa 

förståelse för att verkligheten kan tolkas på olika sätt (Denscombe 2009). 

Det finns inget intresse av att uppnå en absolut sanning. Något annat som kännetecknar 

en kvalitativ forskning är antalet informanter i urvalsgruppen, forskaren undersöker ett 

fåtal personer men på ett djupare plan. I en kvalitativ forskning finns därför inte 

utrymme för siffror eller intresse av att mäta och generalisera undersökningsområdet, 

eftersom intresset ligger i informanternas upplevelser och känslor. Fördelen med 

intervju som forskningsmetod är att det tar vara på respondentens åsikter och 

prioriteringar, samt att det ger utrymme för utveckling av dessa tankar. Respondenten 

kan förklara och på ett djupare plan förmedla sin känsla och forskaren som leder 

intervjun kan stötta med följdfrågor. En semistrukturerad intervju har dessutom fördelen 

att kunna förändras under arbetets gång. I vårt fall var detta en metod som var 

fördelaktig i förhållande till de intervjufrågor valts för studien. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer är att det ger utrymme för utveckling av dessa tankar. 

Respondenten kan förklara och på ett djupare plan förmedla sin känsla och foskaren 

som leder intervjun kan stötta med följdfrågor. En semistrukturerad intervju har 

dessutom fördelen att kunna förändras under arbetets gång. Då vi är intresserade av 

informantens tankar och känslor är det lättare att få mer utförliga svar i en 

semistrukturerad intervjuteknik än om vi skulle använt oss utav exempelvis enkäter. En 

intervju är oftast välplanerad och en tid och plats är vanligtvis avsatt, därav kan man 

förvänta sig en hög svarsfrekvens. En annan fördel är möjligheten till ljudupptagning, 

vilket underlättar bearbetningen av data. Detta eftersom du kan gå tillbaka och analysera 

intervjun. 

 

6.2 Val av undersökningspersoner 

Vi valde att dela upp våra intervjuer till två olika tätorter, två förskollärare från förskola 

och två från förskoleklass i respektive tätort. Detta av praktiska skäl då vi som skriver 

detta arbetet bor på olika orter och hade tillgång till personer med erfarenhet som vi 

trodde skulle komma detta arbete till gagn runt våra egna hemorter. Denscombe (2009) 

beskriver detta som ett bekvämlighetsurval. Verksamheterna där de deltagande är 

yrkesverksamma ligger i två olika kommuner. I en av kommunerna har den deltagande 

förskolan och förskoleklassen ingen direkt koppling till varandra. I den andra 

kommunen ligger den deltagande förskolan och förskoleklassen i anslutning till 

varandra vilket innebär att majoriteten av barnen går mellan de två nämnda. Detta var 

ett strategiskt val från vår sida för att få en bredare bild av hur de yttre villkoren skiljer 

sig och hur det kan påverka utgångsläget för en övergång. Samtliga personer som 

intervjuats varit yrkesverksamma i ett flertal år och jobbat med många barngrupper. 

Lärarna från förskolan arbetar samtliga i en femårsgrupp, vilket var ett naturligt val 

eftersom det är relationer och samverkan vid en övergång studien riktar sig mot. 

Lärarna som är verksamma i förskoleklassen har tidigare arbetat i förskolan. Att välja 

respondenter med erfarenhet är något som Kihlström (2007) skriver är viktigt för att det 

ska bli en god forskning.  
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De deltagande lärarna kommer i studien presenteras som lärare a,b,c och d.  

Lärare A arbetar i förskolan och är 52 år och har arbetat som barnskötare under alla sina 

yrkesverksamma år, tills hon tog förskollärarexamen år 2005. A har nyligen påbörjat en 

specialpedagogutbildning. Lärare B arbetar också i förskolan hon är 50 år och har varit 

utbildad förskollärare i 20 år men verksam inom barnomsorgen i 31 år. 

Läraren C som är från förskoleklass. Hon är 45 år och har arbetat som förskollärare i 17 

år, varav 15 år i förskoleklass.  

Lärare D är verksam i förskoleklass. Hon är 53 år och har varit utbildad förskollärare i 

30 år varav 12 år i förskoleklass. 

 

6.3 Genomförande   

Den semistrukturerade intervjutekniken innebär att man utifrån forskning syftet ställer 

ett fåtal öppna frågor. Öppna frågor tillåter respondenten till viss del att styra dialogen 

till det hen vill förmedla. Viktigt är att följa upp svaren med följdfrågor. 

 

Vid utformningen av intervjufrågor fick vi operationalisera våra forskningsfrågor till ett 

antal intervjufrågor. De frågor som formulerades var öppna och anpassade för att ge 

svar på forskningsfrågorna (Kihlström, 2007). Utifrån svaren som respondenterna gav 

på de öppna frågorna, ställdes även följdfrågor där de fick möjlighet att utveckla sina 

resonemang så att vi kunde skapa en djupare förståelse för de tankar och känslor som 

låg bakom svaren. Vidare följdes även Kihlströms råd om att inleda med uppmjukande 

samtal om yrket, arbetsplatsen och annat i allmänhet för att skapa ett mer avslappnat 

klimat.  

 

All empiri har transkriberats, analyserats och bearbetats konsekvent. För att öka 

kvaliteten på intervjuerna deltog vi båda, där en i större utsträckning ställer frågor och 

den andra personen observerar, vilket ökar reliabiliteten (Kihlström, 2007).  

Förutom detta transkriberades intervjupersonernas svar, detta ökar validiteten då 

forskaren i efterhand kan gå tillbaka och analysera svaren.  

 

Efter att allt transkriberats påbörjades arbete med att koda och kategorisera den data 

som framkommit. Detta för att enklare kunna se likheter och skillnader bland svaren i 

materialet (Denscombe, 2009). Kategoriseringen som gjordes hade sin utgångspunkt i 

forskningsfrågorna för att enklare kunna sortera vad som var relevant för forskningen. 

Detta var en tidskrävande process eftersom att vad som är relevant har ändrats under 

studiens gång efter hur frågeställningar ändrats. Resultatet av detta gjorde att vi blev väl 

förtrogna med vår empiri vilket kan vara viktigt vid ett examensarbete (Linnèr & 

Lundin, 2011). 

 

När all empiri kodats och kategoriserats började analysprocessen där data tolkades 

utifrån den valda teori samt våra frågeställningar. Detta innebär att en form av induktion 

används som enligt Allwood och Eriksson (2017) handlar om att dra slutsatser efter 

forskarens erfarenheter, vilket i vårt fall blir utifrån den empiri som framkommit.  

 

6.4 Etik 

Under studiens gång har vetenskapsrådets rekommendationer tagits i beaktning, för att 

eftersträva en god etisk kvalité. Detta innebär att när intervjuer planerades har en del 

överväganden gjorts samt att de fyra etiska principerna har följts. Intervjupersonerna 

informerade om studiens syfte samt vilka som kommer ha tillgång till materialet. 

Respondenterna informerades om att en inspelning av intervjun såg fördelaktigt med 
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syfte till studien kvalité. Vi fick därefter ett skriftligt godkännande, vilket är viktigt 

eftersom detta blir en dokumentation om överenskommelsen (Denscombe, 2016, 

Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna informerades om att de erhåller sig rätten att 

dra sig ur studien när de vill, oavsett den skriftliga underskriften (Denscombe, 2016).  

 

Konfidialitet är en annan aspekt som vägts in i denna studie och det innebär att inga 

uppgifter sprids samt att inga obehöriga har tillgång till informationen som framkommit 

i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). För att säkerhetsställa detta har 

respondenterna fått fiktiva namn i form av bokstäver samt att det inte framkommer vart 

de arbetar. Förutom detta har även nyttjandekravet vägts in som handlar om att 

materialet som framkommer i studien endast används för forskning (Dimenäs, 2007). 

Empirin kommer därför att raderas när den inte längre är relevant i forskningssyfte 

(Denscombe, 2016). Förutom detta har även vetenskapsrådets krav på objektivitet och 

opartiskhet tagits i beaktning, för att öka kvaliteten (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

14 

7. Resultat och Analys  
 

I följande avsnitt kommer data analyseras och tolkas utifrån relationellt pedagogik. 

Inledningsvis introduceras de svar vi kategoriserat utifrån vår första forskningsfråga, 

därefter följer ett avsnitt om samverkan. De lärare som deltagit i undersökningen 

presenteras med bokstäver, A, B, C, och D där varje bokstav representerar en 

förskollärare vid citat. Detta för att skapa anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002).   

För att analysera data används den första och andra diskursen som Aspelin och Persson 

(2011) beskriver, därför att de två diskursernas verktyg kan kopplas till den insamlade 

empirin. Diskurs tre och fyra valdes bort eftersom de inte upplevdes relevant för 

studiens resultat. 

 

7.1 Relationsarbete i förskola och förskoleklass 

 

Samtliga aktörer i studien fick frågan hur de definierar relationsskapande. En av lärarna 

i förskolan beskrev relationsarbete som en del av arbetet som förskollärare. Att skapa 

relationer med föräldrar och barn men även hjälpa barn att skapa relationer till varandra. 

De var alla överens om att relationsarbetet ligger i lärarens eget intresse, och att det 

spelar en viktig och en avgörande roll för barnets utveckling. Det går att se tydliga 

samband av Sommers (2008) teori i praktiken. 

 

Intervjupersonerna beskriver sina strategier för hur var och en arbetar och vårdar 

relationerna med barnen i respektive verksamhet. De anser att relationsskapande är en 

ständig process och ett arbete som behöver vårdas varje dag. Något som är 

genomgående i svaren är vikten av att bemöta varje barn vid sitt namn, då detta blir en 

tydlig bekräftelse för barnet att de blivit sedd.  

 
”Jag har byggt mig fram genom erfarenheter, men något jag har alltid sett de viktigt är att bemöta barn 

som en egen individ och att alltid benämnt dem vid namn. Om jag lär mig namn på barnet från alla 

avdelningar ger det en tillitsfull relation både för barnet och dess föräldrar. Barnet känner att vi känner 

varandra och föräldrarna ser att jag sett deras barn. ” (A) 

 

A:s tankar kan kopplas till den första diskursen av relationell pedagogik som handlar 

om mötet där båda parter bekräftar varandra (Aspelin och Persson 2011). Samtliga 

intervjupersoner var överens om att en bra strategi för att skapa goda relationer ligger i 

att möta varje barn efter deras behov och intresse. Barnet ska aldrig känna sig tvingad in 

i relationen, att vara lyhörd, närvarande och synliggöra det enskilda barnets behov kan 

därför vara viktigt. De båda lärarna från förskolan berättade om relationen mellan lärare 

och barn och vikten av att skapa tillitsfulla och varaktiga relationer. Lärare i 

förskoleklass beskrev också vikten av dessa tillitsfulla relationer men var mer 

fokuserade på att skapa en gruppdynamisk relation som värna för en “vi” känsla. 

Kopplat till den första diskursen sa en av de intervjuade lärarna i förskoleklass:  

 
”Man visar att här kommer vi vara och jobba och de här är ni som ska gå här tillsammans” (D) 

 

Detta är också en aspekt av relationell pedagogik, där Aspelin och Persson (2011) 

skriver om att läraren bekräftar barnet och pekar ut vilken väg de ska gå. 
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7.1.1 Utmaningar med relationskapande  

 

Att skapa en relation till ett nytt barn är alltid en utmaning, eftersom att varje barn är en 

unik individ enligt intervjuade lärare. Ett resonemang samtliga lärare var eniga om var 

vilka utmaningar de såg med sitt relationsskapande till barn och relationerna mellan 

barnen. Detta kan kopplas till Dahls (2014) tankar om praktikgemenskaper, där barn 

möts i nya sociala sammanhang och där läraren är delaktig för att skapa en tillhörighet 

som ska hjälpa barnen framåt i sin utveckling. Däremot lyftes specifika utmaningar som 

blyghet. 

Om ett barn är blygt och svårt att nå, får läraren nyttja sin kompetens till att hitta 

strategier för att närmar sig barnet. En strategi som var frekvent bland svaren var att 

synliggöra barnets intresse. En annan aspekt som såg som utmanande var om de fanns 

förutfattade meningar om barnet.  

 
”Det kan vara så att man träffat ett barn från i vårt fall en småbarnsavdelning och fått en bild av barnet 

innan de börjar hos oss eller att man hört kollegor prata om ett barn och utifrån det skapat sig en bild av 

hur ett barn är” (A) 

 

Detta var något som problematiseras av lärarna i förskolan. Det är vanligt att lärare i 

förskolan möter de nya barnen redan från småbarnsavdelningar och såg därför en risk i 

att innan skapat sig en bild av barnet. Detta var inget som lärarna i förskoleklass kunde 

relatera till då de alltid möter en ny barngrupp och där barn dessutom kommer från olika 

upptagningsområden. 

 

Lärare i förskoleklass beskrev istället att det ibland kan vara en utmaning att skapa en 

nära relation till varje individ när de kommer som en hel grupp. 

 
“Eftersom vi alltid får en helt ny barngrupp. Så är det svårt att skapa en relation både till de framfusiga 

och det blyga barnet och känna att man har tid för alla”. (D) 

 

Det är ett stort barnantal som kommer samtidigt, till skillnad från förskolan där 

inskolningar ofta sker med mindre antal. Detta kan i sin tur göra det svårt att som lärare 

skapa den sociala gemenskapen som läraren önskar eftersom att Wenger (1998) skriver 

att en nyckelfaktor är tid för engagemang. Lärare C som arbetar i förskoleklass beskrev 

att de därför arbetar mycket i mindre grupper.  

 
”Eftersom vi på denna skola har fördelen att kunna vara två lärare i förskoleklassen kan vi arbeta i mindre 

grupper, vilket till viss del underlättar arbetet med att kunna synliggöra varje barns behov”. (C) 

 

Att arbeta i mindre grupper var även något en av de deltagande förskolorna upplever 

fördelaktigt, då de såg det som en utmaning att alla barnen skulle våga ta plats, och 

beskrev att arbetet i mindre grupper därför är att föredra. 

Lärare D i förskoleklass lyfter vikten av att få information om barnet och dess behov, 

intressen och erfarenheter från förskolan eller föräldrar. 

 
“Men ibland hade de varit väldigt bra att få veta, t.ex. att det här barnet kanske behöver sitta bredvid en 

vuxen, det här barnet är bra om den har kroken längst ut av olika anledningar, så att vi redan från början 

kan ta bort så många hinder som möjligt o så många konflikter som möjligt”. (D) 
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Den informationen som lämnas över är en del i samverkan mellan de båda 

verksamheterna. Detta är något som också undersökts och resultatet av detta 

kommer presenteras. 

 

7.2 Samverkan styrd av yttre faktorer 

Lärarna definierar samverkan som en möjlighet att kunna samarbeta mellan 

avdelningarna, föräldrar, chefer och mellan varandras verksamheter. Kopplat till 

samverkan mellan de två verksamheterna lyfte samtliga lärare att det handlade om att se 

över gränser och att skapa förståelse och få en inblick i varandras verksamheter. 

 
”Samverkan för mig är att kunna samverka över gränser, kunna delge varandra kunskap och stötta 

varandra” (A) 

 

“Vara insatta i varandras verksamheter så mycket de går och efter de möjligheter vi har” (C) 

 

Den samlade bilden av samtliga intervjuer som genomförts är att samverkan är något 

som alla vill ha, men samtliga tycker fungerar mycket dåligt.  

Det lyftes fram ett flertal olika anledningar till varför detta inte fungerade, där 

framförallt fokus låg på yttre faktorer men även brist på intresse. De yttre faktorer som 

lyfts fram som problematiska för samverkan var framförallt bristen på tid av både 

förskola och förskoleklass. Vidare lyfts organisation upp som en aspekt av flertalet 

lärare, där de pekade på svårigheten att få till planerade möten med den andra 

verksamheten. Utifrån detta var det en av de intervjuade lärarna i förskoleklass, som gav 

uttryck för att hon har fått signaler från förskolan att de vill lämna information men inte 

får för sin chef och anser därför att mycket handlar om chefskap:  

 
“Då måste vi kunna prata öppet med varandra, och de kan vi här idag inte göra och mycket av dem 

handlar om chefskap och sekretess att göra till en viss del, mm. Eller till en stor del skulle jag vilja påstå, 

då jag fått de signalerna från vissa föräldrar”. (D) 

 

Sekretessen var en annan faktor som lärarna upplevde kan försvåra samverkan, eftersom 

att lärarna inte får återkoppla till förskoleklassen utan föräldrars tillstånd. 

Detta var en faktor som en av de intervjuade lärarna i förskoleklass också tog upp, men 

med synpunkten att det egentligen inte är ett hinder, hon beskriver det som att många 

förskolor gömmer sig bakom sekretess. Flera av lärarna framhöll att det viktigaste 

oavsett sekretess eller ej, är att man ser till barnets bästa och att den informationen som 

lämnas ska komma barnet till gagn. 

 

Lärarna i förskolan upplevde att förskoleklassens lärare inte visade något intresse av vad 

som görs i förskolan, och vad barnen tidigare erfarit. 

 
“Tidigare så fick barnen under överlämnar samtal ha med sin pärm och visa bilder, teckningar och ge en 

bild av ”det här är jag. Men det fanns inget intresse från förskoleklassen att veta detta upplevde vi”. (A) 

 

I frågan på varför de upplever att inget intresse finns från förskoleklassen blev svaren 

 
“Med hänsyn till de frågor som lärarna ställer till barnet vid ett överlämnande samtalen känner vi att de 

inte visar intresse för barnets eget intresse eller utveckling”. (A) 

 

Exempel på frågor som kan ställas kan vara “ Vad tror du att du kommer få göra i 

förskoleklassen?”. Läraren i förskolan hade hellre sett att de frågor som ställdes var 

inriktade på barnet och deras intresse. Lärarna i förskoleklass gav däremot uttryck för 
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att det hade varit kul att få till möten och aktiviteter med kommande barngrupp och 

pedagoger för att få mer information.  

Det som är en försvårande omständighet för detta är bristen på tid, samt vem som ska ta 

ansvar för ens nuvarande klass eftersom det är ett mer ensamt arbete i förskoleklassen. 

Det innebär att den sociala praktikgemenskap som Wenger (1998) skrev om där du möts 

och skapar en identitet med en annan person för ett framtida lärande är svårt att uppnå 

på grund utav brist på tid och fysisk närvaro. Det lärande som skulle kunna kopplas till 

detta är exempelvis att lärarna träffas och skapar en förståelse för den andra 

verksamheten samt lär sig om sina kommande barn. 

 

7.2.1 Utvecklingsmöjligheter 

 

Lärarna fick frågan angående vilka utvecklingsmöjligheter de såg i samverkan med den 

andra verksamheten. Lärare D i förskoleklassen svarade att den främsta 

utvecklingsmöjlighet de såg var att få mer information angående barnen som kommer:  

 
“Ja asså jag skulle ju tacksamt ta emot mer information naturligtvis, eller i alla fall att informationen kom 

vår specialpedagog till gagn så att hon lättare kan göra rättvisa grupper”. (D) 

 

Lärarna i förskolan ville däremot främst ha mer inblick i varandras verksamheter och en 

större förståelse för vad den andra verksamheten gör. Förutom detta önskade förskolan 

att bli mer involverad i hur övergången skulle gå till. Greve (2009) skriver att alla barn 

eftersträvar deltagande i en relation, vilket kan appliceras på förskolans lärare när de ger 

uttryck för att vilja vara mer delaktiga. Lärarna från de båda verksamheterna såg en 

möjlighet till utveckling av samverkan genom sociala sammankomster mellan 

förskolans femårsgrupp och förskoleklassen.   

 

7.3 Sammanfattning 

De intervjuade lärarna var överens om att relationsarbete låg i lärarens eget intresse, och 

att det var en viktig och avgörande roll för barnets utveckling. De beskrev arbetet som 

en ständig process och ett arbete som bör vårdas varje dag. Samtliga var överens om 

vikten av att bemöta varje barn vid sitt namn, då detta gav barnet en bekräftelse på att de 

blivit sedd, samt möta varje barn efter deras behov och intresse. Lyhördhet och närvaro 

var begrepp som yttrandes som viktiga i förhållande till detta. 

 

Olikheter gällande relationsskapande var att lärare i förskolan pratade mycket om 

relationen mellan lärare och barn och att de kunde skapa tillitsfulla och varaktiga 

relationer. Lärare i förskoleklass var mer fokuserade på en gruppdynamisk relation som 

värna för en vi känsla. 

 

Lärarna var överens om att det alltid är en utmaning att skapa relation till ett nytt barn. 

De lyfte specifika fall som extra utmanande, exempelvis om ett barn är blygt och svårt 

att nå. Lärarna får då hitta strategier för att närmar sig barnet. Förutfattade meningar om 

barnet var också något som lyftes, men det var enbart något lärare i förskolan kunde 

relatera till. Barnantalet var en annan aspekt som lyftes av lärare i förskoleklassen, som 

beskrev att det kan vara en utmaning att skapa en nära relation till varje individ när de 

kommer som en helgrupp. 

 

Sammanfattningsvis gällande samverkan var detta något som samtliga ansåg vara 

viktigt och betydelsefullt, d.v.s en möjlighet till att stötta varandra och delge varandra 

kunskap. De intervjuade var också tydligt överens om att samverkan mellan 
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verksamheterna brister på flera områden. Det lyftes flertalet anledningar till varför detta 

inte fungerade, där fokus låg på yttre faktorer men även brist på intresse. Förutom detta 

ansåg flertalet av lärarna att bristen på samverkan till stor del var en organisationsfråga. 

Samtliga lärare såg även tydliga förbättringsområden som bland annat, 

informationsutbyte om barnen, delge varandra mer information om varandras 

verksamheter, samt att båda parter blir mer delaktiga. 
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8. Diskussion  
I detta avsnitt kommer resultat diskuteras utifrån tidigare forskning i relation till 

undersökningens syfte. Detta följ av en metoddiskussion samt pedagogiska 

implikationer och förslag till framtida studier.  

 
8.1 Relationens betydelse  

 

Lärarna som deltog i intervjun var överens om att relationsskapande är en viktigt och 

avgörande roll för barnets utveckling. Detta kan kopplas till forskningen som beskriver 

barns relationsskapande både till andra barn och lärare som fördelaktigt för barnets 

allsidiga utveckling (Hartup, 1998) och (Ackesjö och Persson 2014). I frågan på hur 

lärarna arbetar med relationsskapande lyfter de olika aspekter som de anser viktiga i ett 

relationsarbete. De enas om vikten av att möta varje barn vid dess behov och intresse.  

För att uppnå detta lyfts lyhördhet och närvaro som centrala begrepp. En nyckelfaktor 

som flera lärare lyfte när de fick en ny barngrupp, var vikten av att tidigt lära sig barnets 

namn som en bekräftelse för barnet. Detta stärks även av Orrenius (2005), Drugli och 

Undheim (2012) som skriver om betydelsen av att bli bekräftad av vuxna personer för 

att kunna skapa förebilder. Gällande arbetssättet framhävs förutom lyhördhet och 

närvaro vikten av att arbeta i mindre grupper med barnen. Detta eftersom de stora 

barngrupperna kan ge ökade svårigheter till att se och höra alla barn, exempelvis vid en 

större samling. Kihlbom (2009) framhöll de stora barngrupperna i sin forskning som en 

aspekt som försvårar arbetet med relationsskapande. Konsekvensen av detta blir enligt 

författaren att läraren inte ständigt kan vara närvarande och möta varje barns behov. 

Wenger (1998)  skriver om förutsättningarna för att skapa en social gemenskap med 

barn, en grundförutsättning för detta är tid, samt att vara fysiskt närvarande.  

 

8.2 Samverkan  
Vi undersökte samverkan mellan förskolan och förskoleklassens verksamhet och kunde 

genom vår första intervjufråga, ”Vad samverkan betyder för dig?” se en distinktion 

mellan förskolan och förskoleklassen. Lärarna från den avlämnande verksamheten 

eftersträvade mer samarbete och delaktighet. Förskoleklassens lärare såg på samverkan 

främst som ett informationsutbyte. Berg och Scherp (2010) skriver att utbyte av vad 

som händer i den andras verksamhet är viktigt och kan gynna barnen i sin fortsatta 

utveckling. Dunlop (2003) delar denna bild, vilket kan betyda att det förskolorna har 

eftersträvat skulle kunna gagna barnen i verksamheten.  

 

En önskan hos flertalet lärare var att det skulle bli mer samverkan mellan 

verksamheterna, endast en intervjuad lärare upplevde att samverkan funkar bra.  

Läraren som upplevde att det fungerade bra, påtalade också att detta säkerligen har 

underlättats tack vare närheten till förskolan och det lilla upptagningsområdet.  

Detta stärker bilden om det Ackesjö (2015) presenterade i sin forskning gällande hur 

upptagningsområde och avstånd påverkar samverkan vid övergången samt hur 

övergången planeras. De övriga lärarna upplevde att samverkan fungerade dåligt på sina 

respektive arbetsplatser, orsaken de lyfte var att det främst handlade om en 

organisationsfråga. I deras fall var det svårigheten till att hitta tid och utrymme. 

Förutom detta var ett problem också vart deras befintliga klass skulle befinna sig under 

tiden de förberedde mottagandet av den nya klassen.  

 

Sekretess var en annan faktor som förskolan tog upp som problematisk vid 

informationsutbytet, vilket även Alatalo, Meier och Frank (2017) kommit fram till kan 
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vara problematiskt eftersom att tillstånd av föräldrarna behövs. Detta var en bild som 

lärarna i förskoleklassen inte delade till fullo utan ansåg att sekretess mer är något de 

gömmer sig bakom.  

 

En intressant aspekt av samverkan var att majoriteten av lärarna beskrev att samverkan 

blivit sämre över tid. Detta trots att båda verksamheterna muntligt gett uttryck för att de 

hade önskat mer samverkan, vilket gör att vi som skrivit detta arbete funderat på varför 

det inte fungerar bättre. 

 

8.3 Metoddiskussion  

Intervju som metod kan vara komplext: exempelvis tar intervjuer enbart hänsyn till vad 

respondenten säger, det blev tydligt att ord och handling inte alltid går ihop, det 

framhäver också Denscombe (2016). Vidare ska den kvalitativa data som framkommit 

tolkas och det är då svårt att uppnå någon definitiv sanning i empirin. Vi är intresserade 

av informantens tankar och känslor vilket gör det lättare att få mer utförliga svar i en 

semistrukturerad intervjuteknik än om vi skulle använt oss utav exempelvis enkäter. 

Vidare kan valet av informanter till studien diskuteras och hur de påverkar det resultat 

som framkommit. Vi valde personer som vi redan hade tillgång till i vårt kontaktnät. 

Detta gjorde att personerna som intervjuades inte var helt främmande för oss, vilket kan 

påverka tolkningarna av svaren. För att säkerhetsställa att så inte är fallet, har vi varit 

noggranna med att transkribera materialet ordagrant samt bearbetat transkriberingarna 

ihop.  

 

Personerna som intervjuats är runt samma ålder, de har samma kön och har ungefär lika 

lång arbetserfarenhet. En större mångfald bland lärarna vad gäller ålder och erfarenhet 

hade kanske kunnat ge ett annat resultat. Vidare hade det säkert gått att se andra faktorer 

av relationsskapande i övergången om vi intervjuat barn. Att ge barn en röst, är något 

som traditionell forskning visat sig vara dålig på (Roberts, 2008). Det som ändå gjort att 

vi valde bort intervjuer med barn är framförallt att vårt syfte inte undersöker barnens 

tankar utan en större översiktsbild av relationsskapande och samverkan i övergången. 

Observationer hade kunnat vara ett komplement till intervjuer för att se om ord och 

handling gällande relationsskapande och samverkan går ihop.  

 

8.4 Pedagogiska implikationer  

Studien kan bidra till diskussion angående vikten av att skapa goda relationer mellan 

verksamheternas olika aktörer samt betydelsen av att samverka utifrån de yttre 

faktorerna.  

 

8.5 Förslag på framtida studier  
Ett förslag är att fokusera djupare på samverkan mellan förskola och skola och skapa en 

djupare förståelse i de utmaningarna som övergångar kan föra med sig.  

Ett annat förslag hade varit att få en tydligare bild av hur relationsskapande fungerar ute 

i praktiken.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor  

 

 

Intervjufrågor 

 
Relation Skapande 

• Vad är relationsskapande för dig? 

• Hur arbetar du med relationsskapande? 

• Vilka utmaningar ser du med relationsskapande generellt? 

 

Förskolan: Hur förbereder du dig inför ett avslut? 

Förskoleklass: Hur förbereder du dig inför mottagande? 

 

Samverkan  

• Vad är samverkan för dig? 

• Hur samverkar ni mellan de två verksamheterna vid en övergång?  

• Tar man hänsyn barnens relationer vid en övergång? 

• Vilken information utbyter man med varandra om barns 

relationsskapande förmågor?  

• Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i er samverkan med den andra 

verksamheten? 

 

Yttre Faktorer: 

• Hur ser de yttre faktorerna för din barngrupp, med yttre faktorer menar 

vi exempelvis upptagningsområden, föräldrapåverkan, avstånd?  

• Hur upplever du att detta påverkar arbetet vid övergången? 

 

Övrigt 

• Något övrigt du känner kan vara betydelsefullt att lyfta i detta arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 Bilaga B Missivbrev 
 

Missivbrev  

0311-17 
 

Hej! 

Vi är två studenter som går förskollärarutbildningen på Linneuniversitetet i Kalmar. 

Vi är nu i slutet av vår utbildning och håller på att skriva vår C uppsats. Vårt arbete 

kommer handla om relationskapande och samverkan kring övergångar.  

För att få den kunskapen vi söker kommer intervjuerna ske både i förskola och 

förskoleklass.  

För att få underlag till vår uppsats behöver vi fyra frivilliga förskollärare som kan tänka 

sig ställa upp på en enskild intervju tillsammans med oss. Intervjun kommer bestå av ett 

antal frågor som berör verksamheten och er syn på ämnet. Vi räknar med att intervjun 

kommer ta cirka 20 minuter. Din medverkan kommer vara viktig för tillförlitlighet, 

därför är vi väldigt tacksamma för din tid.  

I vår studie kommer vi ta hänsyn forskningsrådets fyra etiska principer.  

Konfidentiellts kravet, som berör anonymitet. Inga namn eller uppgifter kommer att 

offentlighetsgöras. Det kommer heller inte nämnas namn på förskola eller kommun.  

Samtyckeskravet, vilket innebär bland annat att ni får när ni vill avbryta er medverkan. 

Informationskravet, som ger er information om studien vilket detta brev gör. 

 Slutligen tar vi hänsyn till nyttjandekravet, all information intervjun ger oss kommer 

användas denna studien och inget annat.  

 

Vi uppskattar ditt intresse. Finns det frågor eller funderingar får ni gärna maila oss.’ 

Hoppas vi ses! 

Med vänliga hälsningar  

Erik Nilsson en222ny@student.lnu.se  

Hanna Kheller         hanna_kheller@hotmail.com 


