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Sammendrag av rapporten: 
 

I denne rapporten vil vi redegjøre for et samarbeids- og utviklingsprosjekt som er gjennomført 

ved Høgskolen i Vestfold studieåret 2003/2004. Utviklingsprosjektet har bestått i å designe og 

organisere vilkår for fruktbare didaktiske møter i faget pedagogikk mellom førskolelærer- og 

allmennlærerstudenter. Det har eksistert noen tidligere forsøk på samarbeid mellom de to 

lærerutdanningene, men det er flere år siden. I dette prosjektet ønsket vi derfor og la begge 

studentgrupper erfare hverandres framtidige arbeidsområder i håp om å øke forståelse og 

utvikle et grunnlag for samarbeid. I tillegg har de erfart samarbeidslæring gjennom grupper 

satt sammen på tvers av utdanningene. De har hatt ansvar for å innvie den andre 

studentgruppen i sentrale trekk ved ”sin” pedagogiske institusjon. Forhåpentligvis er de bedre 

rustet til kommende samarbeid på tvers av skole og barnehage.  

 

 

 

Forord: 
Prosjektet er delvis finansiert med støtte fra Utdannings- og forskningsdepartementet. I brev 

fra Departementet datert 05.07.02 heter det at ”mer systematisk samarbeid mellom 

lærerutdanningsinstitusjonene og barnehage og skole etterlyses, og det er et gjennomgående 

ønske at hele fagpersonalet i høyere grad vektlegger kontakten med praksis” (vedlegg:7). I lys 

av de politiske signalene om å gi praksis prioritet i lærerutdanningen samt vår egen interesse i 

feltet, hadde prosjektet sin spede start høsten 2002. Rapporten er et felles, utarbeidet produkt 

der vi begge er likeverdige medarbeidere i samarbeidet. 

 

Takk til studentene i studentteamene F3A og A2C studieåret 2003/2004 for at de deltok i 

prosjektet og bidro med verdifulle svar og ideer for samarbeid mellom førskolelærer- og 

allmennlærerutdanningen. Videre vil vi takke studielederne Jorunn Nyhus Braute og Åse 

Gulbrandsen for positiv innstilling og støtte til prosjektet. 

 

Takk til professor Dagrun Skjelbred og skrivegruppa vi har deltatt i som ledd i høgskolens 

kompetansehevingsprogram for konstruktiv veiledning underveis i skriveprosessen. Dosent 

Einar Berggraf Jacobsen og førsteamanuensis Halvor Bjørnsrud har også gitt verdifull støtte i 

utarbeidelsen av rapporten. 
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1. Innledning 
 
 

1.1. Bakgrunn for prosjektet     

Som framtidige samarbeidspartnere i barnehager og skoler skal 

kommende førskolelærere og allmennlærere legge til rette for 

gode overganger for barnehagebarna når de starter 

skolekarrieren sin. Rammeplan for barnehagen (R96) og 

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) legger 

føringer for skolen og barnehagen og dette arbeidet. 

”Samarbeidet mellom barnehage og skole skal ikke primært 

være knyttet til enkeltpersoner. Barnehagens styrer og skolens 

rektor må sørge for et samarbeid som sikrer sammenheng og 

kontinuitet, og som blir en integrert del av hele skolens og hele 

barnehagens virksomhet” (R96:131). Dette er altså noe det 

pekes på i læreplaner og som ikke minst rektorer og styrere må 

arbeide med. Tilbakemeldinger fra studenter som har vært i 

praksis i barnehager og skoler, viser at det fortsatt er mange 

institusjoner som ikke har inngått formelt samarbeid, slik 

læreplanene forutsetter. 

 
Lærerutdanningenes oppgave er blant annet å gi studenter 

innføring i læreplanene og peke på hva barnehage og skole er 

pålagt. Lærerutdanningene har formelle føringer i form av 

rammeplaner for de to utdanningene som pålegger høgskolene 

følgende: 

 
Førskolebarn skal være sentrum og den faglige aksen i 
arbeidet med faget. Oppmerksomheten skal særlig rettes 
mot de yngste barna i barnehagen, men også mot 
overgangen mellom barnehage og skole (Rammeplan for 
førskolelærerutdanningen 2003:19). 

 



 

Studenten skal kunne samarbeide og legge til rette for 
gode overganger mellom barnehagen og skolen og 
mellom ulike nivåer i skolen (Rammeplan for 
allmennlærer-utdanningen 2003:20). 
 

Etter vår mening bør en positiv innstilling til fremtidige 

samarbeidspartnere og et tverrinstitusjonelt samspill legges 

allerede i studietiden. Studentene bør få praktiske erfaringer med 

samhandling og ikke bare foredrag om betydningen av det. Ut 

fra et sosiokulturelt læringssyn vil vi hevde at det er på den 

måten kunnskaper, holdninger og erfaringer kan bli internalisert 

i den enkelte student. Førskolelærerstudentene har 2 ukers 

obligatorisk praksis i grunnskolen, mens 

allmennlærerstudentene sjelden får praksis i barnehagen. 

Høgskolen i Vestfold har ønsket å følge opp rammeplanens 

føringer på dette punktet. Høsten 2002 ble det bevilget 

prosjektmidler for å forberede og legge til rette for et 

samarbeidsprosjekt mellom førskolelærerstudenter og 

allmennlærerstudenter ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for 

lærerutdanning. Som pedagogikklærere ved henholdsvis 

allmennlærer- og førskolelærer-utdanningen ønsket vi å utvikle 

et praksisrelatert samarbeid mellom de to studentgruppene. Det 

har eksistert noen tidligere forsøk på samarbeid mellom 

lærerutdanningene, men det er flere år siden. I dette prosjektet 

ønsket vi derfor og la begge studentgrupper erfare hverandres 

framtidige arbeidsområder i håp om å øke forståelse og utvikle 

et grunnlag for samarbeid.  

 

Synnøve Nesbakken har vært prosjektleder for prosjektet 

”Tverrfaglig samarbeid omkring skolestart” ved skoleetaten i 

Oslo i perioden 2001-2003. Hun sier: ”Skal vi lykkes med å 

utvikle gode overgangsrutiner fra barnehage til skole, må de 

ansatte ved skolen og SFO gjøre seg kjent med innholdet og 

rutinene i barnehagen. De barnehageansatte og foreldrene må 



 

gjøre seg kjent med skolen og SFO og hva som forventes av en 

skolestarter” (Nesbakken 2003:76). Overgangen fra barnehage 

til skole kan være en kritisk forandring for noen barn. Ved å 

inngå samarbeid og tilpasse overgangen for det enkelte barnet, 

kan eventuelle vanskeligheter kanskje bli mindre. Det er vårt 

håp at dette prosjektet kan bidra til verdifulle erfaringer for 

studentene som har deltatt og, ikke minst, at prosjektet kan bli et 

incitament for mer permanente samarbeidsrutiner i 

utdanningene.  

 
 

1.2. Formål med prosjektet 

Prosjektet har som intensjon å imøtekomme føringer fra 

rammeplaner for lærerutdanningene. Ved å definere dette som et 

prosjekt ville vi prøve ut samarbeidsformer som kunne danne 

bakgrunn for varig praksis. Førskolelærere bør kjenne innholdet 

i 1.klasse for å kunne legge til rette for best mulig overgang, og 

allmennlærere i skolen bør vite hva slags kompetanse 

barnehagebarna har med seg over i skolen. I samfunnsdebatten 

er det flere aktører som ønsker at barnehagen skal inn i 

utdanningsløpet og legges inn under Utdanningsdepartementet. 

Det kan etter vår mening bidra til tettere relasjoner mellom de 

pedagogiske institusjonene.  

 

Tilbakemeldinger fra studieledere ved andre høgskoler har vært 

at de ønsker å få vite om resultatet av prosjektet. Vi finner det 

derfor hensiktsmessig å utforme denne rapporten som 

forhåpentligvis kan gi ideer og danne grunnlag for at andre 

høgskoler inngår liknende samarbeid. Avslutningsvis må det 

nevnes at det til syvende og sist er barna som skal nyte godt av 

at vi bruker tid, krefter og arbeid på å fokusere på dette temaet. 

 



 

Selv om vi hadde mange formål og visjoner for prosjektet, er 

rapporten hovedsakelig avgrenset til følgende: Formålet var å 

utvikle og styrke studenters kompetanse med hensyn til de 

oppgaver og utfordringer som de vil møte i sine fremtidige yrker 

i barnehage og skole. De ulike kompetanseområdene er 

avgrenset til den faglige, didaktiske og sosiale kompetansen hos 

studentgruppene slik de er omtalt i Rammeplan for 

lærerutdanningene.  Denne utviklingen må skje gjennom 

systematisk samarbeid mellom allmennlærerstudenter og 

førskolelærerstudenter i den hensikt å styrke sammenhengen 

mellom teori og praksis (skole og barnehage) og de forskjellige 

lærerrollene. Vi ønsket å skape et didaktisk møte mellom 

allmennlærer- og førskolelærerstudenter ved lærerutdanningene. 

 

1.3. Gjennomføring av prosjektet 

Allmennlærere og førskolelærere har flere naturlige 

samarbeidspunkter i tillegg til overgangen mellom barnehage og 

skole. For det første er det føringer i L97 om at innholdet i 1. 

klasse i skolen skal bygge på tradisjonene også fra barnehagen. 

Dette er en utfordring som et samarbeidsprosjekt kunne 

omhandlet. Et annet samarbeidsområde kunne ha vært at mange 

allmennlærere og førskolelærere skal samarbeide i 

klasserommet fordi førskolelærere også tilsettes i skolen.  

 

L97 framhever at det ideelt sett bør være både en førskolelærer 

og en allmennlærer i 1. klasse. Ifølge Germeten (1999a) ligger 

det innbakt i denne intensjonen en forståelse av at skole og 

barnehage bygger på to ulike tradisjoner. Forskning og 

utredninger i Norge bygger oppunder denne oppfatningen 

(ibid.). Dette forutsetter etter vår mening at allmennlærere 

kjenner til hva tradisjonen fra barnehagen innebærer og vice 

versa. Tradisjon i denne sammenheng refererer til språk, begrep, 



 

handlingsmønster og tanke. Til grunn for tradisjon ligger ulike 

faktorer som institusjon og profesjon. ”Førskolelærere bringer 

sannsynligvis med seg et annet syn på barn, et annet syn på 

kunnskap og et annet syn på sin rolle som lærer, enn det 

allmennlæreren gjør med sin utdanningsbakgrunn” (Germeten 

1999a:130). Nok et relevant tema kunne være ”hvordan gjøre 

overgangen best mulig for barnet”?  

Dette prosjektet har hatt svært begrensede ressurser til rådighet, 

spesielt når det gjelder tid. Det har medført at vi har valgt ut 

noen temaområder for de arenaene studentene har samhandlet 

på, som kan bidra til at de får innsikt i hva skole og barnehage 

er, og hva arbeidet til de to lærerprofesjonene omhandler. 

 

Det er også andre informanter som kunne være interessante og 

relevante for prosjektet. Ikke minst er praksisbarnehagene og – 

skolene aktuelle kilder i forhold til samarbeid dem i mellom. Vi 

kunne også innhentet synspunkter fra kollegaer internt. Av 

hensyn til de knappe ressursene vi har til rådighet, avgrenset vi 

undersøkelsesopplegget til andre høgskoler og studentene som 

informanter. Som det fremgår i fremstillingen av prosjektets 

avgrensing, reflekteres denne kompleksiteten gjennom hele 

prosjektets tematikk. Det er svært mange forhold som står på 

spill for at overgangen fra barnehage til skole skal bli vellykket 

for det enkelte barn.  

 

 

1.4. Problemstillinger 

Formålet med prosjektet har som nevnt vært sammensatt og 

bygget på det faglige samarbeidet vi har utviklet de siste årene 

vedrørende lærerrollenes flere ”ansikter” i lærerutdanningene 

(Bratholm og Tholin 2002, 2003). Ut fra dette samarbeidet har 

vi fått interesse for didaktiske problemstillinger i 



 

lærerutdanningen.  Dette avspeiles i valg av problemstillinger. 

Videre har de to lærerutdanningene ved Høgskolen i Vestfold 

gjennomgått til dels store endringer av innholdsmessig, 

organisasjonsmessig og strukturell karakter de siste fire-fem 

årene. Videre har det blitt innført bruk av IKT som lærings- og 

arbeidsform i hele organisasjonen med betydelig ekstern, statlig 

finansiering (Øhra 2003).  

 

Hovedfokuset for prosjektet er studentenes egne erfaringer fra 

praksis i henholdsvis barnehage og skole og å skape vilkår for et 

faglig samarbeid med studenter fra den ”andre” utdanningen. 

Motivet vårt var det læringspotensialet som eksisterer i konkrete 

samspill/samhandling med andre studenter, og det 

læringsfellesskapet de kan skape sammen med hverandre. Dette 

innebærer at prosjektet inkluderer alle de tre læringsarenaene for 

lærerstudentene slik rammeplanene av 2003 for lærerstudentene 

stiller opp, så som praksisfeltet som læringsarena, fagstudiet 

som læringsarena  og endelig samhandling som læringsarena. I 

tillegg til prosjektets lokale forankring, ønsket vi å kartlegge 

andre høgskolers rutiner for samarbeid og innholdet av 

samarbeidet mellom førskolelærer- og 

allmennlærerutdanningene. Vi antok at samarbeid mellom de to 

lærerutdanningene er underprioritert og ville gjerne bidra til at 

det fokuseres på dette viktige området. Derfor har prosjektet 

blitt avgrenset til følgende problemstillinger: 

 

I hvilken utstrekning eksisterer det samarbeid på tvers av de to 

utdanningene ved andre høgskoler i Norge? 

 

Hvordan skape en arena der både allmennlærerstudenter og 

førskolelærerstudenter ved egen høgskole får praksiserfaring 

med både skole og barnehage og de forskjellige lærerollene de 

møter der?  



 

 

Hvordan legge til rette for didaktiske møter for 

allmennlærerstudenter og førskolelærerstudenter som gjør dem 

kompetente for fremtidig samarbeid?   

 
Problemstillingene avspeiles i ulik grad i rapporten, men 

hovedtyngden er lagt på de erfaringene studentene fikk i 

praksisfeltet gjennom de ulike kompetanseområdene og hva 

studenter kan lære av hverandre og utvikle på bakgrunn av 

kunnskap og erfaringer. Denne prioriteringen er gjort fordi vi 

anser undersøkelsen på studiestedet som det nærmeste feltet 

med størst utviklings- og endringspotensialet.  

 
 

 

1.5. Rapportens oppbygging  

I og med at prosjektet beveger seg på ulike nivåer og ut fra flere 

problemstillinger, omfatter rapporten til dels mange 

underpunkter innenfor hvert kapittel. Rapporten er delt inn i 6 

hoveddeler.  

 

Kapittel 1 Innledning introduserer leseren for bakgrunn for 

valg av prosjektet, formål og gjennomføring av prosjektets 

problemstillinger. 

   

Kapittel 2 Teoretisk perspektiv presenterer teoretiske og 

empiriske referanserammer som er anvendt i prosjektet. Vi har 

lagt vekt på føringer fra relevante læreplaner og rammeplaner, 

behandling av forskning fra samarbeid mellom lærerutdanninger 

og fremstilling av vårt teoretiske fundament. 

 

Kapittel 3 Metoder viser til forskningsmetoder og 

framgangsmåter for feltarbeidet. Kapittelet omhandler drøftinger 



 

av begrepet aksjonsforskning i lys av ulike vitenskaps-teoretiske 

posisjoner. Videre drøftes utvalg av informanter, strategier for 

innhenting av data og databehandling.  

 

Kapittel 4 Presentasjon av datamaterialet fra prosjektet er 

organisert etter en tredeling. Det er tale om 1. nasjonalt nivå, 2. 

lokalt nivå- studiested og 3. lokalt nivå- praksis. Først 

presenteres utfallet fra henvendelsen til alle høgskolene i Norge 

som har både førskolelærer- og allmennlærerutdanning. Dernest 

vises resultatet av samarbeidet internt på studiestedet mellom de 

to studentgruppene, og sist men ikke minst, oppsummeres og 

gjengis responsen fra studentevalueringen i forhold til praksis. 

 

Kapittel 5 Drøftinger er kapittelet der vi drøfter erfaringer og 

evalueringer fra prosjektet og relaterer det til problemstillingene. 

Videre vil vi drøfte resultatene opp mot teori og forskning. 

Materialet presenteres ut fra nasjonalt nivå og lokalt nivå som 

omfatter både praksis og samarbeid på tvers av studentgruppene. 

 

Kapittel 6 Avslutning sammenfattes noen betraktninger av 

prosjektet og hvilke anbefalinger vi foreslår for vår høgskole og 

andre høgskoler i et nasjonalt perspektiv. Vi har noen visjoner 

og ønsker for framtidige barnehagebarn og skolebarn, 

presenterer noen synspunkter på førskolelærerutdanning og 

allmennlærerutdanning. Avslutningsvis gjør vi oss noen meta-

refleksjoner over eget læringsutbytte av prosjektet. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

2. Teori  

I det foreliggende prosjektet har vi forsøkt å designe og skape 

vilkår for fruktbare didaktiske møter mellom studentene. Dette 

begrepet som er hentet fra Tom Tiller vil vi utdype og beskrive 

mer inngående i denne delen. I kapittel 2 har vi valgt å 

presentere relevant forskning om samarbeidsprosjekter og 

hvordan studenter lærer gjennom læringsfelleskap. Videre vil vi 

redegjøre for politiske føringer i forhold til samarbeid på tvers 

av utdanningene (allmennlærer- og førskolelærerutdanning). I 

tillegg presenterer vi relevante momenter fra læreplanverkene 

for barnehage og skole som understreker verdien av å prioritere 

samarbeid på lærerutdanningsnivå. 

 

Det er flere teoretiske perspektiver som danner grunnpilarer i 

prosjektet. Sentralt blir vårt læringssyn i forhold til 

læringsfellesskap som samarbeidslæring kan resultere i. Säljö 

(2001) og Dysthe (2000) bidrar med nyttig grunnlagstenkning i 

forhold til kunnskap, kultur og læring som presenteres i dette 

kapittelet. Vesentlig blir også Cato Wadels (2002) fokus på 

hvordan læring finner sted i lærende organisasjoner, slik en 

høgskole kan være. Bronfenbrenners (1979) tenkning kan 

medvirke til økt forståelse for betydningen av godt tilrettelagte 

overganger for barna. Og avslutningsvis har vi også valgt å 

omtale teorier om lærerrollene fordi allmennlærere og 

førskolelærere kan ha ulike roller i samarbeidssituasjoner. 

Teorier om roller kan forebygge feiltolkninger og bevisstgjøre 

studentene på fremtidige utfordringer. 

 

 

2.1. Prosjektet i relasjon til annen forskning 

Generelt sagt er vi opptatt av å skape gode betingelser for læring 

og kunnskapsutvikling på studiestedet, mellom studenter i de to 



 

lærerutdanningene, samt utvikle studenters gjensidige teoretiske 

forståelse i praksisfellesskap. I den forbindelse vil vi presentere 

noen forskningsprosjekter som kan belyse sider ved 

samarbeidsprosjektet vårt. 

 

2.1.1. Samarbeidsprosjekter mellom 

førskolelærer- og allmennlærerut-danning 

Det eksisterer svært lite empiri på konkrete 

samarbeidsprosjekter mellom de to lærergruppene. Rita Tiller 

(1996) redegjør for et forsøksprosjekt om samordnet 

grunnutdanning for førskolelærere og allmennlærere ved 

Høgskolen i Sogn og Fjordane. Evalueringsstudien kalles 

”A+F=SANT?”, og rapporten beskriver hvilke erfaringer 

lærerutdanningen gjorde med å organisere det faglige opplegget 

for studentene i det første studieåret (Tiller 1996). Rita Tiller 

dokumenterer konsekvenser av kunnskap og framhever 

”utviklingspotensialet i møtet mellom barnehage- og 

skoletradisjonen generelt, og møtet mellom 

førskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning spesielt” 

(Tiller 1996:107). Studentenes formalkompetanse var uendret 

etter fullført utdanning, men ifølge Tiller, var realkompetansen 

for studentene utvidet til A+f eller F+a. Forsøket ved Høgskolen 

i Sogn og Fjordane er av utdanningspolitisk interesse fordi 

denne utdanningen i stor grad svarer til de forslagene som 

kommer i de aktuelle politiske styringsdokumentene. Høgskolen 

fulgte anbefalingene i prosjektet, og besluttet ”å ta opp nye 

studenter etter samme modell høsten 1997” (Ibid.:108). 

Høgskolen har imidlertid ikke opprettholdt ordningen pr. dato.  
 

 



 

2.1.2. Andre studenter som mesterlærere? 

I casestudien ”Instrumentalundervisning som kulturell praksis” 

viser Monica Nerland (2003), tre måter mesterlærekonstruksjon 

kan foregå på. Denne dr. avhandlingen dokumenterer 

kompleksiteten i hvordan læringsvilkår konstitueres for tre 

hovedfagstudenter i hovedinstrument.  Disse presenteres som 

personorientert mesterlære, desentrert mesterlære og veiledning 

med en ”scaffolding master”. De tre strategier for forvaltning av 

kunnskapsoverføring mellom mester og svenn, får derved også 

implikasjoner for kunnskapsproduksjon og 

undervisningsformene (Nerland 2003: 262). Nerland 

dokumenterer hvilken sentral rolle læreren får for å skape vilkår 

for et fruktbart didaktisk møte.  I Nerlands forskning er møtet 

mellom lærer og student det sentrale, men i vårt prosjekt blir det 

prosjektlederes rolle å skape vilkår for gode didaktiske møter 

mellom lærerstudentene.  I det følgende vil Nerlands bidrag 

kaste lys over samarbeidet mellom lærerstudentene i praksis. 

Hvilke erfaringer får allmennlærer- og førskolelærerstudenter i 

det didaktiske møtet om sine praksiserfaringer fra barnehage og 

skole?  

 

2.1.3. Læringsøkologi – samspill mellom 

studenter 

Et annet relevant forskningsmateriale er Mattias Øhras (2003) 

rapport om hvorledes innholdsendringer i et sosiokulturelt 

læringsfellesskap i lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold 

har tilrettelagt for en transparent læringsøkologi. Begrepet 

læringsøkologi utgjør i rapporten en samlebetegnelse for 

samspillet mellom studentene i forhold til deres læringsmiljø. 

Som eksempel legges vekt på å skape vilkår for 

samarbeidslæring og tydelige lærings- og kompetansemål i 

studiesituasjonen.  



 

 

Med læringsøkologi menes innholds- og 
prosessdokumentasjoner som fastholder og forankrer 
felles viten og innsikter. En læringsøkologi fostrer og 
fører viten og innsikter tilbake til læringsfellesskapet slik 
at den ikke går tapt og at man kan bygge videre på den. 
Slik kan vi si at en læringsøkologi styrker en felles 
hukommelse (Øhra 2003:14).  

 

En annen sentral side ved begrepet læringsøkologi er at 

studenter får medbestemmelse i den formative vurderingen og 

deltar aktivt i kollektive læreprosesser gjennom digitale 

mappeprodukter. Kardinalpunktet i begrepet læringsøkologi er 

for studentene en opplevelse av å være bemyndiget og få en 

opplevelse av åpenhet og tydelighet i vurderingskriterier for 

mappeproduktene (Øhra 2003). Begrepet transparente 

læreprosesser henspeiler i denne sammenhengen mot et mål om 

å ”bevege oss bort fra en individrettet didaktikk. Gjennom et 

fokus på de kollektive krefter i læringsprosessen vektlegges en 

didaktikk for læringsfellesskapet. For studentene vil dette 

medført en mer gjennomsiktig lærings- og arbeidssituasjon hvor 

den enkelte blir mer synlig i fellesskapet”(Øhra 2003:14).  

 

I det foreliggende prosjektet er vi på jakt etter å skape 

forutsetninger og vilkår for en læringsøkologi om 

praksisundervisningen for førskolelærer- og 

allmennlærerstudenter. Uttrykket ”kollektive krefter i 

læringsprosessen” harmonerer godt med intensjonen for 

samarbeidsprosjektet med de to lærerutdanningene. 

 
 

2.1.4. Tilegner de to studentgruppene seg 

forskjellig kompetanse gjennom utdanningene? 

Førskolelærerstudenter og allmennlærerstudenter tilegner seg 

forskjellig kompetanse gjennom utdanningene sine, hevder Rita 



 

Riksaasen (1994). ”Allmennlærer- og førskolelærerstudenter 

sosialiseres til ulike verdier med hensyn til omsorgsrelasjoner og 

perspektiver på hvordan læring bør foregå” (Larsen 2000:433). 

Riksaasen har også dokumentert at kommunikasjonsformene 

mellom høgskolelærere og studenter er forskjellige i de to 

utdanningene. Dette er imidlertid forskning som er publisert for 

10 år siden. Det kan tenkes at høgskolelærerne ved de to 

utdanningene har nærmet seg hverandre og blitt mer like? 

Samarbeidsprosjektet vårt som involverer studenter og lærere, 

vil i alle fall kunne bidra til erfaringsutveksling fra to 

tradisjoner. Et samarbeid kan dessuten virke utviklende og 

supplerende i forhold til gjensidige forventninger studenter har 

til hverandre som framtidige samarbeidspartnere. Videre kan 

man forbygge at ulik tradisjon, kultur, utdanning og pedagogisk 

syn som studentene har, skaper barrierer mot samarbeid og 

spennende utfordringer.  

 
 

2.2. Læreplanteori 

Læreplanbegrepet gir pedagoger ulike assosiasjoner. I den 

nordiske sammenhengen brukes læreplanbegrepet først og 

fremst om selve dokumentet og arbeidet som omhandler 

læreplaner (Gundem 1990). I dette prosjektet vil det si 

Rammeplan for lærerutdanningene, men også Læreplanverket 

for den 10-årige grunnskolen og Rammeplan for barnehagen. 

Ifølge Gundem (1990) har læreplanen en avspeilende, 

informerende og styrende funksjon. Gjennom læreplaner vil 

samfunnet informere og speile verdifulle og nyttige intensjoner 

til utdanningsinstitusjoner. Læreplanens styrende funksjon 

henspeiler på læreplaner som statlige dokumenter og med 

målsetting om å kunne styre virksomheten i barnehage og skole. 

Men i hvilken grad og hvordan nedfeller dette seg i praksis? Lar 

lærerutdanningene seg styre av læreplaner? Tar 



 

lærerutdanningene ad notam Rammeplanens føringer om å legge 

til rette for gode overganger mellom barnehage og skole? Og 

hvilken innflytelse har læreplaner på pedagogenes praksis? 

Læreplanforsker John I. Goodlad peker på at beslutninger som 

tas vedrørende læreplaner skjer på flere nivå: det 

samfunnsmessige, det institusjonelle, det undervisningsmessige 

og det personlige (Gundem 1990). Goodlad har utviklet et 

begrepsapparat og en strategi for systematisk beskrivelse og 

forståelse av læreplanpraksis slik den fremstår i pedagogiske 

institusjoner. Hans intensjon var å utvikle et begrepssystem som 

kunne ”bygge bro mellom praktikere og teoretikere” skriver 

Gundem (1990:39). Skal man undersøke pedagogens bruk av 

læreplaner, må man undersøke den "oppfattede, 

operasjonaliserte og erfarte læreplanen" - for å ta i bruk 

Goodlads begreper om læreplannivåer. Hvordan oppfatter den 

enkelte høgskole eller pedagog føringer i læreplanen om å skape 

gode overganger for barna mellom skole og barnehage? 

Hvordan operasjonaliseres planen i praksis - det vil si hvilke 

konsekvenser får læreplanen for prioritering og tilrettelegging av 

gode overganger i praksis? Hvordan erfarte barna at 

overgangen mellom skolen og barnehagen var? Med dette som 

teoretisk bakgrunn vil vi se på ulike lærerhøgskolers praksis 

relatert til Rammeplan for lærerutdanningen og føringene 

knyttet til overgangen barnehage- skole.  

 
 

2.3. Politiske grunnlagsdokumenter 

De politiske grunnlagsdokumentene foreskriver i varierende 

grad et utvidet samarbeid mellom lærerutdanningene med 

hensyn til innhold, organisering og praksisfellesskap. Videre 

kommer de politiske styringsdokumentene med relevante forslag 

til nye samordningsmuligheter for morgendagens 

lærerutdanning. Det er for eksempel flere politiske føringer som 



 

taler for satsning på samarbeid mellom barnehage og skole. 

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97) omtaler 

overgangen mellom barnehagen og skolen slik: ”Skulen bør 

samarbeide med barnehagane for å skape ein god overgang 

mellom dei to institusjonane” (L97:62). Samarbeidet mellom 

barnehagen og skolen blir i Rammeplan for barnehagen (R96) 

viet større oppmerksomhet enn i L97. For det første vektlegges 

det at kompetansen barna tilegner seg i barnehagen må danne 

grunnlaget for videre opplæring i skolen. ”Et siktemål er å få et 

sammenhengende pedagogisk program fra barnehage til skole, 

hvor endringene i innhold og metode hele tiden går parallelt 

med de endringer i barnas oppfatnings- og reaksjonsmåter som 

følger av utviklingsgangen” (R96:130). Videre problematiseres 

læreres og førskolelæreres ulike utdanninger og tradisjoner på 

flere områder. Og sist vektlegger Rammeplanen at ”Samarbeidet 

mellom barnehage og skole skal ikke primært være knyttet til 

enkeltpersoner. Barnehagens styrer og skolens rektor må sørge 

for et samarbeid som sikrer sammenheng og kontinuitet og som 

blir en integrert del av hele skolens og hele barnehagens 

virksomhet” (R96:131). Omfanget og pålegget i de to 

læreplanene er forskjellig, men argumentene for samarbeid er 

begrunnet både ut fra hensynet til enkeltbarnet og formålet med 

å skape gode, pedagogiske sammenhenger mellom de 

forskjellige pedagogiske institusjonene. I forordet til L97 

fremheves målet om en ”opplæring som gir god fagleg og 

pedagogisk samanheng mellom barnehagen, grunnskulen og den 

videregåande opplæringa” (L97:4).  

 

Tankegangen om faglig og pedagogisk progresjon finner vi også 

igjen i rammeplaner for lærerutdanningene. I rammeplanene for 

lærerutdanningene av 2003, som har identiske kapittel 1, stilles 

de samme kravene til kompetanse for begge yrkesgrupper under 

punktet 1.2 ”Å være lærer” (Rammeplan for 



 

Allmennlærerutdanning 2003, Rammeplan for 

Førskolelærerutdanning 2003). Dette innebærer at studentene 

skal utvikle faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial 

kompetanse, endrings- og utviklingskompetanse og yrkesetisk 

kompetanse. De fem kompetanseområdene skal samlet utgjøre 

en helhetlig kompetanse for pedagogisk arbeid i barnehagen og 

skolen. Under punkt 1.3 ”Å bli lærer”  i rammeplanene blir de 

tre læringsarenaene praksisfeltet, fagstudiet og samhandling stilt 

opp som sentrale for lærerstudentenes utvikling av 

yrkeskunnskap. Vi har også lagt merke til at læringsstrategier 

kan oppfattes som et nøkkelbegrep for utviklingen av 

lærerstudentenes helhetlige kompetanse. Vi tolker dette som at 

de fem kompetanseområdene ikke kan kategoriseres og 

rendyrkes uavhengig av de andre kompetanseområdene. 

Erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av lærerutdanningene 

vil kunne utvide og styrke studentenes kunnskapsforråd. Dette 

samarbeidet kan fra vårt ståsted bidra til å styrke studentenes 

sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er et av de fem 

kompetanseområdene lærerstudentene skal tilegne seg gjennom 

utdanningene. I fellesdelen i rammeplanene for 

allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen av 2003, 

finner vi følgende formuleringer under avsnittet som redegjør 

for pedagogenes sosiale kompetanse: 

 

Læreryrket krever sosial kompetanse, det vil si evne til 
samhandling og kommunikasjon. Læreren skal kunne 
legge til rette for gode læringsmiljøer gjennom samvær 
med barn og unge, kunne vise omsorg for den enkelte og 
være tydelig som leder. For å komme alle barn og unge i 
møte, gi dem gode opplevelser og stimulere deres 
lærelyst, er det viktig at læreren samarbeider med 
foreldre/foresatte, kolleger og andre som har ansvar for 
barns oppvekstmiljø. Skal elevene etablere nye 
læringsstrategier, må de møte ei lærergruppe som 
samarbeider om nyskaping i et teamsamarbeid (s.5). 

 
 



 

Dette er i seg selv et viktig argument for at utdanningene 

samarbeider med hverandre. For å lykkes i å oppnå 

rammeplanenes intensjoner, fordres det etter vår mening godt 

samarbeid allerede i studietiden.   

 

Det blir hevdet at barnehage og skole bygger på to pedagogiske 

tradisjoner der skolens tradisjon blir karakterisert som 

lærestoffsentrert og barnehagens, prosessorientert (Riksaasen 

1994, Eide og Winger 1994). Å undersøke forskjellen mellom 

de to pedagogiske tradisjoner hos lærerstudentene, samt 

eventuelt bygge bro mellom dem, har vært et av siktemålene 

med denne studien. 

   

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) ”Kultur for læring” drøfter 

i kapittelet ”Lære hele livet” hvordan læring finner sted gjennom 

hele livet og viser til verdien av å skape bedre sammenheng 

mellom læring i barnehagen og skolen. Blant annet vil 

Departementet se på Rammeplan for barnehagen og bedre denne 

sammenhengen. Departementet peker på muligheten av å gi 

Utdanningsdirektoratet faglige oppgaver med å se barnehage- og 

skolesektoren i sammenheng.  ”Departementet vil styrke 

samarbeidet med Barne- og familiedepartementet for å sikre en 

bedre sammenheng i den livslange læringen” (St.m.30:103). 

Kvalitetsutvalgets innstilling, NOU ”I første rekke”, om at 

barnehagene overføres administrativt til 

Utdanningsdepartementet, får mindre støtte. ”Langt de fleste 

høringsinstanser støtter overføring av ansvaret for barnehagene 

til Utdannings- og forskningsdepartementet” (s.102). 

Begrunnelsen for å opprettholde skille departementsmessig, er 

ikke tydelig artikulert i Stortingsmeldingen. Det er vel både 

politiske og faglige argumenter for begge alternativene. I 

forhold til overgangen fra barnehage til skole, kunne man ønsket 

mer klare direktiver for å styrke denne utfordringen. I stedet 



 

overlates denne utfordringen til den enkelte skole og barnehage 

og ”det lokale handlingsrommet” (s.103). 

 

Hva omhandler Stortingsmeldingen i forhold til samarbeid på 

tvers av de to lærerutdanningene? ”Det er viktig at 

allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen gir god 

kjennskap til den andres arbeidsfelt” (St.m.30:103). 

Stortingsmeldingen viser til Rammeplan for 

førskolelærerutdanningen og økt vektlegging av førskolelæreres 

rolle i forhold til leseutvikling. Dette er det eneste konkrete 

arbeidsområdet som fremholdes der samarbeid er vesentlig. Det 

understrekes i rammeplanene for begge lærerutdanningene 

under pedagogikkfagets målområder at studenten skal ”kunne 

samarbeide og legge til rette for gode overganger mellom 

barnehagen og skolen og mellom ulike nivåer i skolen” 

(Rammeplan for allmennlærerutdanning 2003:21) og 

”Oppmerksomheten skal særlig rettes mot de yngste barna i 

barnehagen, men også mot overgangen mellom barnehage og 

skole” (Rammeplan for førskolelærerutdanning 2003:20). 

 

I lys av Kvalitetsreformen (St.meld.nr 16, 2001/2002) og 

Rammeplan for allmennlærerutdanningen (2003) og Rammeplan 

for førskolelærerutdanningen (2003) bygger prosjektet didaktisk 

på ideen om studentaktive læringsformer. ”Studiet skal på denne 

måten oppmuntre til studentaktive læringsformer og framstå 

som et pedagogisk læringsverksted. Slik kan studiet legge 

grunnen for aktiv deltakelse i faglig teamsamarbeid i barnehage 

og skole” (Rammeplan for Allmennlærerutdanning og 

Førskolelærerutdanning 2003:7).  I vår sammenheng har vi sett 

det som sentralt for prosjektets planlegging, gjennomføring og 

evaluering å innlemme studentene aktivt i alle prosjektets faser. 

Dessuten har vi som prosjektledere stor tro på at prosjektets 



 

resultat har en sammenheng med studentengasjement og 

studentinvolvering i alle ledd i studentenes læreprosesser.  
 

 

 

2.4. Didaktisk møte på studiested og praksis 

Prosjektets grunnidé er å skape vilkår for gode didaktiske møter 

mellom allmennlærer- og førskolelærerstudenter i tilknytning til 

deres praksiserfaringer i barnehage og skole og gjennom faglig 

utveksling. Tiller beskriver i boka ”Det didaktiske møtet” hva 

han legger i dette fenomenet (Tiller 1995). Han omtaler først og 

fremst det didaktiske møtet på grunnskolens nivå. Imidlertid 

påpeker Tiller at fenomenet har relevans for alle lærende i alle 

aldre. ”Når møtet mellom elevens livssituasjon og skolens 

kunnskaper organiseres på en måte som gir mening, da lærer 

elevene. Det didaktiske møtet er også basis for reflektert 

lærerpraksis og for videreutvikling av en lærende skole” 

(ibid.:7). 

 

Vi finner dette begrepet anvendelig som en overbygning for 

prosjektets intensjon. I det didaktiske møtet fordres flere 

forutsetninger og vilkår for at meningsfylt og varig læring skal 

finne sted for lærende uansett alder. Ifølge Tiller er det et 

fundamentalt vilkår at den lærendes livserfaringer møter det 

definerte læringsinnholdet på en god måte. Møtet får 

kunnskapene til å ”varme” de involverte. ”Den gode skole tar 

hensyn til de livserfaringer barn og ungdom bringer med seg inn 

i de pedagogiske situasjonene og bygger bro mellom den 

personlige, unike kunnskapen og det definerte fellesstoffet” 

(ibid.:39). Etter vår oppfatning, innbefatter det didaktiske møtet 

for studenter og lærere et optimalt, utviklet læringsfellesskap. Et 

viktig grunnlag for reflektert lærerpraksis og for utvikling av en 

lærende studiesituasjon er det didaktiske møtet. Møte mellom 

Det didaktiske møtet 
- et møte mellom fag og 
hverdag 



 

kunnskaper og hverdagens erfaringer har avgjørende betydning 

for studenters innstilling til studiesituasjon og for konstruering 

av egenopplevelse og identitetsutvikling (Tiller 1999). Vår 

oppgave som lærere er å organisere disse møtene og planlegge å 

legge til rette for personlige og faglige erfaringsutvekslinger. 

 

2.5. Teorier om samarbeidslæring 

I lys av Tillers beskrivelse av det didaktiske møtet, ønsker vi å 

supplere prosjektets teoretiske forståelse med et 

konstruktivistisk læringssyn og sosiokulturelt læringsperspektiv. 

Et sosiokulturelt læringssyn innebærer at kunnskap ikke er 

objektiv og gitt, men at studentene konstruerer sin kunnskap ut 

fra egne erfaringer og tidligere kunnskaper. Gjennom 

læringsfellesskap konstruerer studentene ny kunnskap om sin 

fremtidige yrkesrolle i barnehage og skole. ”Utgangspunktet for 

all god læring er å kunne ta hensyn til det som allerede er der fra 

før” (Tiller 1995:42). Kunnskap konstrueres i bestemte 

sammenhenger og blir et resultat av den kulturelle 

sammenhengen som den er en del av. Kunnskaps- og 

kulturbegrepet blir sentrale i dette prosjektet. Ifølge Säljö kan 

begrepet kultur oppfattes på følgende måte: Det er en 

”samlebetegnelse på alle disse ressursene som finnes dels hos 

individet, dels i sosial interaksjon og dels i den materielle 

omverdenen, ...” (Säljö 2001:30). 

 

Formålet med det didaktiske møtet er at førskolelærer- og 

allmennlærerstudentene utvikler individuelle kunnskaper om 

praksiserfaringer fra barnehage og skole, for deretter å 

distribuere kunnskapen sosialt med barn, elever, praksislærere, 

medstudenter og faglærere på høgskolen. Disse læreprosessene 

vil i de ulike læringskontekster kunne utvide studenters formale- 

og reale kompetanse for den fremtidige yrkesutøvelsen. Dysthe 



 

deler opp kunnskap og læring i flere delprosesser (Dysthe 2000). 

Dette betyr at kunnskap og læring er situert, sosial og 

distribuert ved hjelp av språk og redskaper i 

praksisfellesskap. Igjen får de kulturelle og sosiale sider ved 

kunnskap og læring en sentral plass.  Pedagogen legger til rette 

for læringsvilkår gjennom det didaktiske møtet. De gitte 

forutsetninger kan få betydning for hvordan den lærende 

konstruerer kunnskap individuelt og kollektivt. Gjennom 

samarbeidslæring distribueres kunnskap. Samarbeidslæring 

mellom studenter, studenter og lærere, eller studenter sammen 

med praksislærere, kan variere i arbeidsform og innhold. Med et 

sosiokulturelt læringssyn vil samarbeidslæring bli vektlagt 

gjennom de språklige erfaringer i selve 

kommunikasjonsprosessen. Språk og kommunikasjon er her i 

denne forståelsen et middel for studentenes læreprosesser. 

Språket lagrer kunnskap, innsikt og forståelse hos individer og i 

gruppen (kollektiver). Dette har mange funksjoner, så som å 

dele erfaringer med andre, utveksle informasjon, kunnskaper og 

ferdigheter. Endelig vil et diskursivt språk kunne utvide 

studenters kunnskap. Å kunne noe vektlegges i denne 

sammenhengen og vises i en kommunikativ praksis hos 

lærerstudentene og andre involverte i samarbeidsprosjektet. 

Sidsel Germeten dokumenterer at samarbeidets innhold mellom 

de to yrkesgruppene, lærere og førskolelærere, dreier seg om 

teamorganisering, kunnskapsorientering og frie aktiviteter 

(Germeten 1999 b). I hvilken grad disse to tradisjonene også 

kommer til uttrykk i det didaktiske møtet mellom 

lærerstudentene, gjenstår å se i den empiriske studien og 

analysen av møtet mellom studentgruppene under 

forsøksperioden. 

 

De siste års pedagogisk forskning har vist at en alternativ 

organisering av undervisnings- og lærerarbeidet er en nødvendig 



 

forutsetning for å skape produktive læringsfellesskap 

(Ludvigsen og Hoel 2002). I prosjektet har vi intendert å følge 

opp de politiske styringsdokumenter for organiseringen og 

innholdet av lærerutdanningene med vekt på å kvalifisere 

studentene til faglige utfordringer i skole og barnehage. Vi har 

også hatt til hensikt å skape produktive læringsfellesskap på 

tvers av lærerutdanningene. Spørsmålet blir om vi har maktet å 

skape nye former for arbeidsdeling mellom lærere og 

lærerstudenter, slik Ludvigsen og Hoel beskriver.   Å endre 

prinsippene for organiseringen av aktivitetene er ikke nok, men 

”man må skape nye former for arbeidsdeling mellom 

elever/studenter og lærere” (Ludvigsen og Hoel 2002:23). De 

siste års bevissthet om samarbeidslæring og etablering av vilkår 

for transparente læringsmiljøer der IKT som artefakt står 

sentralt, vil fordre krav om ny organisering og strukturering av 

skolehverdagen for elever og lærere.  

 

At studentene er aktivt til stede gjennom kommunikasjon i alle 

prosjektets faser, er et grunnvilkår for at læring finner sted.  

Pedagogiske erfaringer i praksisfellesskap i barnehagen, skolen 

og aktiv deltakelse i prosjektperioden på høgskolen, er 

avgjørende for prosjektets resultater. Studentenes væremåte kan 

være et produkt av de læreprosesser og erfaringer som de 

tilegner seg sosialt. I hvilken grad opplevde studentene læring 

individuelt og/eller kollektivt i de didaktiske møter i 

prosjektperioden? Dette skal vi komme tilbake til senere i 

rapporten. 

 

I de politiske styringsdokumentene for lærerutdanningene 

fremgår det at lovgiverne fremmer forslag om å styrke 

kunnskapen om overgangen for barn mellom barnehage og 

skole. Her foreligger utviklings- og forbedringspotensialer. Flere 

forskere dokumenterer betydningen av pedagogenes kunnskap 



 

om de prosesser barn og unge opplever ved overgangen 

barnehage, grunnskole, videregående skole osv.  I slike 

overganger gjennomløper barn/ elever en sosialiseringsprosess, 

og for barn og pedagoger er det et mål at overgangene oppleves 

gode og ikke overveldende. Godt tilrettelagte overganger er 

spesielt viktig for barn med spesielle behov, hevdes det. 

Overgangen berører ikke bare hvert enkelt barn, men foreldrene 

/ familien berøres og påvirkes i sterk grad. Alle overganger i 

livet kan oppleves kritiske. En styrket innsats på området kan 

forebygge og unngå utvikling av potensielle problemer for barna 

og familiene. Urie Bronfenbrenners (1979) tenkning kan bidra 

til forståelsen for betydningen av godt tilrettelagte overganger 

for barna. Han beskrev sin utviklingsøkologiske modell som han 

senere har videreutviklet til bioøkologisk modell, der han 

forskyver fokuset på miljøet til mer vekt på det enkelte 

individets kompetanse (Løge m.fl.2003).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1: Bronfenbrenners bioøkologiske modell (etter 

Ertesvåg i Løge m.fl.2003:12). 

 



 

Modellen synliggjør verdien av samspillet som enten kan støtte 

eller svekke barnets overgang fra en arena til en annen. 

Bronfenbrenner har delt modellen inn i fire elementer: person, 

prosess, tid og kontekst. Det er en kjensgjerning at det å starte 

på skolen kan innebære ”potensialet for vekst og modning, men 

også det motsatte – stagnasjon, angst og i verste fall 

feilutvikling” (Løge m.fl. 2003:14). Ifølge Pianta og Kraft-Sayre 

er det fire sentrale momenter som avgjør hvorvidt overgangen 

skal lykkes eller ei: ”…..skoler er rede, deltakelse og støtte fra 

nærmiljøet, familiens kunnskap og engasjement, samt 

barnehager og omsorgsordninger som er forpliktet på å 

forberede barnet” (Pianta og Kraft-Sayre 2003:9). Atter en gang 

understrekes barnehagens og skolens ansvar for forberedelse. 

Det faller imidlertid utenom denne rapportens problemstilling å 

omhandle hva som er relevante forberedelser. I prosjektet fikk 

studentene en felles forelesning som ga dem en viss oversikt 

over hva dette omhandler. 

 

Brødrene Johnson og Johnson har arbeidet i mange år med 

studenters samarbeidslæring (Nilsen 2003). De har formulert 

fire kriterier som beskriver relevante sider ved 

samarbeidslæring: 

• studentene må være positivt avhengige av hverandre 

• studentene må kjenne individuelt ansvar for å ”bidra og 

lære” 

• studentene må være opptatt av det relasjonelle forholdet 

til hverandre 

• studentene må være omsorgsfullt innstilt til gruppas 

fungering 

 

Johnson og Johnsons kriterier beskriver hvordan studenter som 

deltar i grupper tenkt som arena for samarbeidslæring, må 

oppleve samarbeidet som ”forpliktande og ansvarlege i 



 

gruppedeltakarars interaksjon og relasjon” (Nilsen 2003:5). 

Nilsen skiller videre mellom begrepene ”kooperasjon” og 

”kollaborasjon” for å tydeliggjøre nyanser i samarbeid. 

Kooperasjon refererer til ”samarbeid i form av arbeidsdeling” 

(ibid.: 6), mens kollaborasjon er ”samarbeid der deltakarane 

saman skal løyse utfordringar og problem innanfor eit 

fellesskap” (ibid.:6). Dette teorigrunnlaget kan bidra til å 

fokusere på kriterier for henholdsvis et vellykket eller mindre 

vellykket samarbeidsprosjekt og graden av involvering i 

prosjektet. 

 

Vi har i den senere tid sett at fagmiljøet fokuserer på diskursen 

om meningsskaping i ulike sammenhenger. Det gjelder blant 

annet Dahlberg, Moss og Pences (2002) bok som kaller den 

postmoderne diskursen for ”diskursen om meningsskaping” 

(ibid.:163). De fokuserer på verdien av å ”skape mening i dialog 

med andre” relatert til hva som er en god barnehage (ibid.). 

Overført til høgskolen og dette prosjektet, kan vi ifølge dem si at 

”meningsskapingsdiskursen er treleddet”. For det første må 

studentene skape og utdype forståelsen av betydningen 

overgangen fra barnehage til skole har for barnet. For det andre 

kan de på bakgrunn av dette forsøke å vurdere sentrale verdier 

for ”en god overgang” som for det tredje skal danne bakgrunn 

for ”å søke enighet med andre om disse verdivurderingene”.  

 

Meningsskapingsdiskursen korrelerer godt med sosiokulturelt 

læringssyn og hva den didaktisk måtte fordre. Man ønsker å 

legge vekt på møter og dialog som utgangspunkt for felles 

forståelse. Poenget er at det finnes få objektive størrelser som 

kan beskrive hva som er bra i enhver sammenheng. I stedet må 

man ta utgangspunkt i en gitt kontekst. ”Å forsøke å forstå hva 

som foregår i barnehagen, og foreta vurderinger, innebærer 

moralske spørsmål som hver og en av oss må tore å ta opp og 



 

kjempe med” (Dahlberg, Moss og Pence 2002:169). Studentene 

må oppleve og erfare at fokus på overgang barnehage og skole, 

og samarbeid på tvers av utdanningene, er meningsfulle. 

 

 
 

2.6. Overgangen fra barnehage – skole 

I Norge eksisterer det noen forskningsprosjekter som omhandler 

overgangen fra barnehage til skole (Søby 1993, Bø m.fl. 2002, 

Skaug og Sand 2003 ). Det nyeste er det 2-årig prosjektet (fra 

2002 og ut 2003) som kalles ”Tverrfaglig samarbeid rundt 

skolestart” iverksatt av Skoleetaten i Oslo kommune og Barne- 

og familieetaten (Utdanning nr.17 2003). Målet var å forebygge 

utvikling av risikoatferd hos barn i overgangen mellom 

barnehage og skole. Problemstillingen i prosjektet var: ”Hva må 

barnehagen gjøre for at barnet skal være ”klart” for skole/ 

skolefritidsordning (SFO) og hva må skole/SFO gjøre for å være 

klare for barnet?” (ibid.:29). Målet var å utvikle rutiner for 

kunnskapsoverføring i forbindelse med overgangen. Videre 

ønsket prosjektledelsen i Oslo kommune å utvikle 

hensiktsmessige modeller for tverrfaglig samarbeid. Selv om 

prosjektet først og fremst skulle forsøke å fange opp såkalte 

”gråsonebarn”, tror prosjektleder Synnøve Nesbakken at alle 

barn vil kunne få bedre overgang som en konsekvens av bedret 

samarbeid.  

 

I Amerika eksisterer det omfattende forskning om overgangen 

fra barnehagen til skolen. Robert Piantha (1999, 2003) er en av 

foregangsmennene. Pianta viser til samarbeidets betydning med 

spesiell vekt på barn i risikosonen. Han er blant annet inspirert 

av Bronfenbrenner i sin grunnlagstenkning og illustrerer 

betydningen av sammenheng mellom de ulike arenaene barna 

ferdes i. Dette forsøker han å illustrere i modellen under: 
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Figur 2: Piantas modell over sammenhengen mellom barnet 

og miljøet rundt (Pianta & Cox 1999). 

 

I samarbeid med Marcia Kraft-Sayre har Pianta utarbeidet en 

guide for tilrettelegging av overganger for skoler og barnehager. 

I ”Successfull Kindergarten Transition” (2003) beskrives ”menu 

activity”, hvordan, når og hvem som initierer overføringen. 

Forfatterne ønsker å bidra til at man utvikler solide planer for 

overføringer, implementerer planen i institusjonene og 

opprettholder motivasjon og inspirasjon for å fortsette dette 

viktige arbeidet. Norske barnehager og skoler kan finne mange 

konkrete eksempler på organisering og innhold for samarbeid i 

denne boka. Ramey & Ramey i Pianta og Cox (1999) har 

utarbeidet noen kriterier for god skolestart: 

   

• Children’s positive attitudes toward learning, school, 
teachers, and peers 

• Children’s maintenance of prior skills and acquisition of 
new academic and social skills 

• Parent’s positive attitudes toward and active 
involvement with their children’s school and learning 

• Teacher’s  provision of developmentally appropriate 
experiences for individual children and creation of a 
classroom environment that positively values individual 
differences and cultural diversity 

• A community that provides the supports for positive 
transition experiences, such as increased cooperation 
and coordination across agencies and service providers 
in promoting children’s health, social development, 
academic progress, and positive self-esteem (ibid.:119). 

Child Child 
 



 

 

Det er dokumentert at samarbeidet mellom barnehage og skole 

var bedre før Reform 97 (Germeten 2003). En av begrunnelsene 

kan være at barnehagene ikke lenger har ansvar for 

”skoleforberedelsene” slik som da 6-åringene var i barnehagen. 

L97s mål om å skape helhet og sammenheng ser ikke ut til å bli 

innfridd. ”Det oppstod brudd i samarbeidet mellom barnehagen 

og skole etter at seksåringene var blitt skoleelever” (ibid.:46). 

Germeten kritiserer evalueringen av Reform 97 for manglende 

fokus på å finne fram til årsaker til denne utviklingen. Slik sett 

er det behov for at barnehager og skoler gjør en ny innsats for å 

forbedre forholdene for dem det gjelder, barna. Utgangspunktet 

er læreplanverkene som oppfordrer allmennlærere og 

førskolelærere til å samarbeide i forbindelse med at barn slutter i 

barnehage og begynner i skolen: 

 

Samarbeidet mellom barnehage og skole skal ikke 
primært være knyttet til enkeltpersoner. Barnehagens 
styrer og skolens rektor må sørge for et samarbeid som 
sikrer sammenheng og kontinuitet og som blir en 
integrert del av hele skolens og hele barnehagens 
virksomhet (Rammeplan for barnehagen 1996:131). 
 

Det viser seg imidlertid at svært mange barnehager og skoler 

ikke har formelle rutiner for formalisert samarbeid. I stedet er 

det nettopp personavhengig slik Rammeplanen påpeker at det 

ikke må være. Dessverre er pedagogene oppfordret til og ikke 

pålagt samarbeid. Kanskje ville et pålegg gitt bedre resultater? 

Dette prosjektets grunnidé er at vi ønsker å styrke 

lærerstudentens kunnskaper om overgangen barnehage og skole 

og om innholdet i samarbeidet mellom institusjonene. Forskning 

om samarbeid mellom lærere og førskolelærere, viser at det er 

forhold som teamorganisering, kunnskapsorientering og frie 

aktiviteter i barnehage og skolen som gir de beste vilkår for 

samarbeid mellom yrkesgruppene (Germeten 1999b). Det 



 

korrelerer bra med temaområdene studentgruppene skulle 

konsentrere seg om da de var i praksis. I et fundamentert 

læringsfellesskap i det didaktiske møtet, har vi også arbeidet for 

at studentene får kjennskap til lærerrollenes særegne karakterer. 

 

 

2.7. Om lærerrollene for de to utdanningene 

Rammeplanene for lærerutdanningene karakteriserer 

lærerrollens kompetanse i de fem områdene faglig kompetanse, 

sosial kompetanse, didaktisk kompetanse, endrings- og 

utviklingskompetanse og yrkesetisk kompetanse (se 2.3).  

Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen karakteriserer 

læreren som formidler, omsorgsperson, veileder, samtalepartner 

og regissør. I det følgende velges teoretiske perspektiver som 

stiller krav og forventninger til den profesjonelle lærer/pedagog 

i barnehage og skole. Ved å vise til forskning om egenskaper 

hos den profesjonelle lærer og forventninger til yrkesutøvelsen, 

vil vi vise hvilke krav som stilles til lærerstudentene i 

utdanningen, slik at de blir kvalifiserte til yrkesutøvelsen i 

barnehage og skole.  Flere av de momenter som Hopkins 

undersøkte i 1993 er i samsvar med de kompetanseområdene 

som rammeplanene for lærerutdanningene og L97 foreskriver 

(Ramsay og Debbie 1995). 

 

Hopkins har i forskningen sin pekt på noen sentrale sider hos 

den dyktige lærer: 

• Utviklingsorientert: Lærer er orientert mot utvikling og 

innovasjon, det vil si prøver nye ting i samarbeid 

• Læringsorientert: Orientert mot at elevene skal lære noe, 

klargjøre læringsmål, organisere læring, setter høye 

forventninger til elevene  



 

• Elevorientert: Læreren er aktiv i planlegging av sin 

undervisning, gir elever veiledning, har kjennskap til 

elevers fremgang og gir tilbakemelding om den  

• Praksisorientert: Har evne til å tenke over, reflektere 

over sin egen undervisning. Refleksjon over praksis 

 

I den pedagogiske forskningen er det flere forskere som drøfter 

pedagogisk profesjonalitet og spørsmål vedrørende den 

praksisorienterte pedagogikken (Dale 1989, Stenhouse 1975). 

Lawrence Stenhouse (1975) belyser i forskningsarbeidet sitt 

læreren som forsker på egen praksis der refleksjon hos læreren 

er en viktig hjørnestein for skoleutviklingen.  Stenhouse taler 

om en utvidet lærerprofesjonalitet. I henhold til den utvidete 

lærerprofesjonalitet oppfatter læreren sitt profesjonelle arbeid i 

en sosial kontekst der skole, nærmiljø og samfunn inngår som 

sentrale elementer.  

 

Begrepet den utvidete lærerprofesjonalitet kan vi relatere til det 

sosiokulturelle læringssynet. Stenhouse setter søkelyset først og 

fremst på felles karakteristika ved lærerrollen, men det 

foreligger teorier om lærerrollen som fokuserer på forskjeller i 

lærerrollene i lærerutdanningene og i den praktiske 

yrkesutøvelsen i barnehage og skole (Riksaasen 1994). 

 

Gjennom to ulike lærerroller, så som førskolelærerens og 

allmennlærerens forvaltning av yrkeskultur og yrkeskunnskap, 

ville vi undersøke og bevisstgjøre studentene de ulike 

vektlegginger i yrkesutøvelsen. Videre ønsket vi å etablere 

vilkår for å utveksle erfaringer om praksisfeltet i sammenheng 

med teoretiske drøftinger og refleksjon. Formålet var å bli kjent 

med egen og andre studentgruppers praksisteori, samt 

handlingsnivåer i praksis så som ”gjentakelsens nivå, mimetisk 

nivå og fornyelsens nivå” (Handal og Vaage 1985:68). Videre 



 

ville vi undersøke og sette søkelyset på samspillet mellom 

kunnskap og handling i praksisfeltet, slik det blir uttrykt på 

følgende måte i Rammeplan for allmennlærerutdanningen: 

”Praksisfeltet må også brukes i fagstudiet ved at en bearbeider 

teoretiske problemstillinger i en praktisk situasjon” (Rammeplan 

for allmennlærerutdanningen 2003:6).   

 

Lærerutdanningen representerer fagpedagoger i to 

lærerutdanninger og to profesjonskulturer (Riksaasen og 

Vigeland 1994). Med utgangspunkt i Basil Bernsteins kodeteori 

viser Riksaasen at så vel førskolelærer- som 

allmennlærerutdanningen besitter en synlig og usynlig 

pedagogikk. I lys av dette ønsket vi som lærerutdannere å 

erverve kunnskap om i hvilken grad allmennlærere prioriterer 

utdanningskunnskap, mens førskolelærere legger vekt på å 

etablere omsorgsrelasjoner i utdanningsfeltet. I hvilken grad kan 

allmennlærer- og førskolelærerstudentene utveksle kunnskaper i 

det didaktiske møtet om praksisrelaterte erfaringer med hensyn 

til yrkeskultur og yrkeskunnskap?  

 

Prosjektets primære siktemål var å skape vilkår for 

læringsfellesskap mellom førskolelærer- og 

allmennlærerstudenter. Å bygge på studentenes erfaringer og 

kunnskaper var et grunnvilkår i å skape gode didaktiske møter 

for alle deltakere. Videre var det en forutsetning for å legge til 

rette for en god læringsøkologi at studentene får medvirkning 

og bemyndigelse til å delta aktivt medbestemmende i hele 

prosjektperioden. Begrepet læringsøkologi utgjør her en 

samlebetegnelse for samspillet mellom studentene i forhold til 

deres læringsmiljø. Da vi startet planleggingen av den intensive 

prosjektperioden høsten 2003 (ukene 37-39), ble det foretatt 

ulike overveielser av metodisk karakter. Framgangsmåter og 

metodevalg blir presentert i det neste kapittelet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodiske overveielser og gangen i 
feltarbeidet 
 
I denne delen gjør vi rede for metodiske overveielser og gangen 

i feltarbeidet. Vi har fundert mye på disponeringen av hele 

rapporten i det prosjektet har utviklet seg i en sirkulær form, 

men rapporten som sjanger fanger ikke opp denne formen. Det 

stilles krav til en begynnelse og slutt, der vi arrangerer teksten 

med en innledning, redegjørelse av teorivalg, metodiske 

overveielser og endelig analyse og avslutning.  Dermed har vi 

hatt krav på oss til å fremstille arbeidet i en lineær form, som til 

en viss grad ikke makter å reflektere prosjektets kompleksitet. 

Hammersley og Atkinson påpeker nettopp denne faglige 

utfordringen, fordi ”en av vanskene en vanligvis støter på i et 

etnografisk arbeid, er reorganiseringen av ens data og ens 

ervervede kompetanse som deltakende observatør i et lineært 

mønster” (Hammersley og Atkinson 1992:201). Som en 

forberedelse til denne fremstillingen lot vi oss inspirere av 

Nerland og Bjørnsruds doktoravhandlinger som begge er 

feltarbeider, slik vårt prosjekt også har blitt (Nerland 2003, 

Bjørnsrud 2004).     

 



 

 

 

3.1. Metodiske overveielser 

I det følgende vil vi redegjøre for og drøfte begrepet 

aksjonsforskning i lys av ulike vitenskapsteoretiske posisjoner. 

Deretter omtales de ulike innsamlingsmetoder anvendt i dette 

prosjektet. 

 

 
3.1.1 Aksjonsforskning 

Problemstillingene i dette prosjektet søker å belyse vilkår for 

samarbeidslæring mellom førskolelærer- og 

allmennlærerstudenter. Relatert til prosjektets overordnede 

problemstilling, bygger prosjektet på aksjonsforskning som 

forskningsstrategi. Begrepene aksjonslæring og 

aksjonsforskning kan sees i forhold til hverandre og er 

omdiskutert i faglitteraturen (Eikeseth 2004).  Eikeseth viser til 

forskjellige forskergruppers tolkning av begrepene og 

tolkningenes implikasjoner for klasseromsforskningen. Den 

engelske retningen i tolkningen av aksjonsforskning er inspirert 

av Gadamers nytolkning av Aristoteles der målet er forbedring 

av praksisfeltet (Eikeseth 2004). De sentrale klassikere 

innenfor aksjonsforskning, Carr og Kemmis, taler om tre  

retninger innenfor aksjonsforskning (Carr og Kemmis 1986, 

Bjørnsrud 2004). De tre retningene er: Den tekniske 

aksjonsforskningen, den praktiske aksjonsforskningen og den 

frigjørende aksjonsforskningen.  Den tekniske 

aksjonsforskningen karakteriseres som empirisk og analytisk der 

prosjektets deltakere blir forskernes medløpere og assistenter. 

Forskningsprosjektets mål er teoriutvikling der forskeren 

utformer problemstillinger og hypoteser. Prosjektets deltakere 

og informanter underkaster seg forskerens autoritet. Den 



 

tekniske aksjonsforskningen har, ifølge Bjørnsrud, liten 

overføringsverdi til praksisfeltet.  

 

Den forskningsstrategi som brukes i dette prosjektet har til en 

viss grad tendenser fra den tekniske aksjonsforskningen. Dette 

fordi vi på selvstendig grunnlag utformet prosjektets hypoteser 

og problemstillinger. Til tider kunne både lærerteam og 

studentteam være prosjektets ”medløpere”, i den forstand at vi 

bad dem om å delta og utføre spesielle oppgaver i lys av 

prosjektets mål, problemstillinger og praktiske oppgaver.  

Lærerteam og studentteam var kritiske til prosjektet og gav 

dessuten uttrykk for motstand til prosjektets ideelle målsetting. 

Opprinnelig hadde vi som prosjektledere et genuint eierforhold 

til prosjektet. 

 

Den praktiske aksjonsforskningen bygger på et gjensidig 

samarbeid mellom forskeren og deltakerne. Deltakernes 

refleksjoner rundt praksis er et sentralt mål for samarbeidet.  

Gjennom sitt personlige engasjement og fagkompetanse bidrar 

forskeren til å gi en analytisk beskrivelse av deltakernes praksis.  

Prosjektets forskningsstrategi bygger etter vår oppfatning på den 

praktiske aksjonsforskningen. Gjennom uttallige 

forberedelsesmøter i ulike fora med alle prosjektets deltakere på 

studiestedet, var vi meget konsentrert om å etablere klima for et 

gjensidig samarbeid mellom alle prosjektets deltakere og oss 

som prosjektledere. Det er et empirisk spørsmål om vi nådde 

våre målsettinger slik vi opprinnelig ønsket. 

 

Den tredje retningen innenfor aksjonsforskning hos Carr og 

Kemmis, den frigjørende aksjonsforskningen, bygger på ideen 

om at prosjektets temaer skal ta utgangspunkt i deltakernes 

interesse og engasjement. Et viktig moment her er å legge til 

rette for selvrefleksjon hos prosjektets deltakere. Denne 



 

retningen har ideelle målsettinger, med brukerperspektiv som et 

primært siktemål. Imidlertid kan det komme flere 

motforestillinger til denne retningen. Forskerens rolle kan bli 

redusert til å være konsulent, dersom deltakerne får styringen 

over temaer og problemstillinger. Prosjektets mål får en 

frigjørende funksjon når forskeren blir konsulent, sant å si en 

”fødselshjelper” (Bjørnsrud 2004:94).  Et annet spørsmål i 

denne retningen er å klargjøre prosjektets formål og eierforhold. 

Flere spørsmål kan reises i den forbindelse. Er formålet å 

forbedre praksis, utvikle teori i relasjon til praksis eller for det 

tredje å utvikle ny teori?  

 

Kalleberg skiller mellom aksjonsforskning som profesjonelt 

arbeid og aksjonsforskning som forskningsopplegg (Kalleberg 

1994). Vårt prosjekt oppfyller kravene til betegnelsen 

forskningsopplegg, fordi teori utvikles og opplegget fordrer 

aksjon, handling.  Kalleberg taler om fire sentrale elementer som 

til sammen utgjør et forskningsopplegg. 1. Prosjektets spørsmål 

angir retning og premisser for prosjektets videre utforming. 2. 

Prosjektets spørsmål danner prosjektets empiri. 3. Valg av teori 

og modeller utgjør en vesentlig del av prosjektets utvikling. 4. 

Forskningsprosessen avsluttes med analyse som danner 

grunnlag for nye spørsmål. Under utarbeidelse av prosjektets 

design, herunder undersøkelsen og utforming av rapporten, har 

vi parallelt arbeidet med alle de fire punktene for et 

forskningsopplegg.   

 

Etter å ha sett på de tre hovedretningene innenfor 

aksjonsforskningen, skal vi nå se litt nærmere på fem kjennetegn 

innenfor praktisk aksjonsforskning slik vårt prosjekt har vært 

gjennomført. Carr og Kemmis stiller opp kategoriene slik (Carr 

og Kemmis 1986:21): 

  



 

1.  Forskeren fungerer som prosessveileder 

2.  Forskeren deltar aktivt i utformingen av 

forskningsopplegget  

3.  Forskeren skaper refleksjoner og dialoger i personalet  

4.  Forskeren legger opp forskningsdesign  

5. Forskeren skriver rapporter og drøfter sine funn i forhold 

til teori  

 

I dette prosjektet gjenkjenner vi alle de fem kjennetegnene slik 

forfatterne presenterer dem. Som prosjektledere har vi forholdt 

oss til studieledere ved andre høgskoler, administrasjonen ved 

eget utdanningssted, praksisbarnehager og praksisskoler, 

lærerteam, styringsgruppen og de to studentteamene. Som 

prosessveiledere har vi motivert prosjektets deltakere til aktiv 

medvirkning i prosjektet gjennom refleksjoner om 

samarbeidslæring for de to lærerutdanningene.  

 

Som prosjektledere har vi utarbeidet prosjektets sentrale 

problemstillinger i samarbeid med de fleste av prosjektets 

deltakere. De forskjellige deltakerne har deltatt i ulik grad.  

Praksisfeltet fikk riktignok en sekundær rolle i utformingen av 

forskningsopplegget. Dette skyldes et generelt tidspress, og at 

prosjektets deltakere økte i takt med prosjektets faglige 

kompleksitet.   Karakteristiske trekk ved aksjonsforskningen er 

nettopp at ”man kan bedrive god forskning gjennom å 

intervenere, gjennom å forske sammen med andre” (Tiller 

1999:10).    

 

Utarbeidelsen av prosjektets forskningsdesign knyttes tett opp til 

den faglige forankringen, sentrale styringsdokumenter slik som 

lov og lærerplaner, faglitteratur og vår egen interesse for 

utviklingsarbeider. Faglig forankring hos oss har så dannet et 

sentralt grunnlag for refleksjoner og dialoger underveis i 



 

prosjektet med alle prosjektets aktører. Som prosjektledere har 

vi vært avhengige av å vinne tillit hos deltakerne, slik at 

prosjektets data gir innhold og mening samt belyser prosjektets 

problemstillinger.  Vi har det ”største” eierforholdet til 

prosjektets formål, ide, tema, teorigrunnlag samt gjennomføring 

av undersøkelser og de forsøksvise analyser rapporten avsluttes 

med. Alle prosjektets sentrale forhold påvirker videre 

utformingen av det femte punktet hos Carr og Kemmis, 

utarbeidelsen av rapporten og drøftingene av resultatene i lys av 

teorier. Andre forskningsdesign med alternativ faglig forankring 

ville kunne gitt andre svar, eller belyst andre sider ved dette 

prosjektets tema, samarbeidslæring mellom førskolelærer- og 

allmennlærerstudenter. La oss nå se litt nærmere på de ulike 

metoder som har vært anvendt i dette prosjektet. 

 
 
3.1.2. Dokumentanalyse 

Ved oppstarten av prosjektet undersøkte vi hvilke kilder som var 

tilgjengelige og interessante i forhold til prosjektets 

problemstillinger. Ifølge Dahl er det første trinnet i en 

kildegransking å kartlegge og avgrense ”de kilder som kan 

komme på tale i den gitte sammenheng” (Dahl 1991:49). 

Gjennom dokumentanalyse ønsket vi å studere de aktuelle 

politiske og faglige dokumenter relatert til prosjektets temaer og 

problemstillinger. De aktuelle kilder dannet så en viktig 

plattform for problemstillingene, samt utformingen og 

avgrensningen av disse.  

 

Prosjektet bygger på en videreføring av prosjektledernes 

tidligere publiserte artikler (Bratholm og Tholin 2002, 2003).  

Vi har en innarbeidet arbeidsform med å studere lov- og 

læreplanverk i tillegg til å studere aktuell faglitteratur på feltet. I 

lys av Goodlads læreplanteori har vi analysert politiske kilder 



 

med relevans for denne studien eksempelvis Rammeplan for 

allmennlærerutdanningen av 2003. Flere av de politiske kildene 

utgjør stortingsdokumenter og offentlige utredninger. Siden 

prosjektstart har vi måttet erstatte og ajourføre fremstillingen og 

analysen av politiske dokumenter, fordi de utdanningspolitiske 

signalene har høy endringstakt. Et krav har for vår del vært å 

inkorporere nye kilder under arbeidets gang. Vi har søkt å velge 

relevante deler av rammeplanene for prosjektets 

problemstillinger. Studier av sentral faglitteratur har utgjort en 

annen del av dokumentanalysen i vid forstand. Dette er blant 

annet sekundærdata som har bidratt til vesentlig informasjon om 

tilsvarende forskningsprosjekter.  

 

Tekstanalyse og teksttolking er, ifølge Befring (1994), viktige 

kjennetegn ved den humanistiske vitenskapen for å forstå 

meningsinnholdet av et materiale. "Som forskningsmessig 

tilnærming kan vi samanfatte desse prinsippa og metodane i 

termen hermeneutikk" (Befring 1994:12). Hermeneutikk blir 

ofte karakterisert som fortolkningskunst. Man arbeider med en 

tekst som gradvis gir forståelse for tekstens meningsinnhold. 

Steinsholt hevder at vi grovt sett kan kategorisere den 

hermeneutiske prosessen i tre deler: Den subjektive del (det er 

alltid noen som skal forstå teksten), den objektive delen (det er 

alltid noe som skal bli forstått) og til slutt relasjonen mellom den 

subjektive og objektive delen som gjør at forståelsen kan finne 

sted (Steinsholt 1994). Den hermeneutiske prosessen 

karakteriseres av at man gradvis får økt forståelse for det 

fenomenet man utforsker. Økt erkjennelse og forståelse i 

veksling mellom del og helhet karakteriseres som den 

hermeneutiske sirkel (Befring 1994). 

 

Det å anerkjenne den hermeneutiske sirkel vil si å ta for 
gitt at den måten vi nærmer oss objektet på allerede 
bestemmer hva vi vil se. Derfor vil en tolkning alltid skje 



 

innenfor en kontekst eller sammenheng som allerede på 
forhånd gir oss resepter for hvordan vi skal betrakte 
forskjellige ting (Steinsholt 1994:29).                                                         

 

I fremstillingen søker vi å gi pålitelige gjengivelser av de faglige 

tekstene som vi har anvendt. Ved at kolleger med 

førstekompetanse har veiledet og kommentert rapporten har vi 

forsøkt å sikre fremstillingens pålitelighet. De politiske 

dokumenter er myndighetenes signaler til utdanningssektoren 

om dets målsettinger for virksomheten. I det følgende har vi 

primært søkt å gjengi politiske signaler, snarere enn å kartlegge 

mulige motstridende signaler i de forskjellige dokumenter. Det 

ville så vært et annet prosjekt enn hva vi har hatt fôre for denne 

studien.  Kildens troverdighet blir vurdert i forhold til andre 

aktuelle kilder og i forhold til seg selv. Dette har vi forsøkt å ta 

utgangspunkt i, og hensyn til ved behandling av dokumenter, 

rapporter og faglitteratur og i forhold til de svarskjemaene vi har 

fått fra de ulike informantene i prosjektet. 

 
 

3.1.3. Spørreskjema 

I dette prosjektet har vi anvendt spørreskjema på to 

informantgrupper: studielederne ved andre høgskoler og 

studenter som deltok i prosjektet.  

 

Spørreskjema nasjonalt 

Gjennom en nasjonal spørreundersøkelse til studieledere var 

intensjonen å kartlegge samarbeidet mellom lærerutdanningene 

og for å innhente ideer om samarbeidet mellom de to 

studentgruppene. Ifølge Johannessen og Tufte (2002) kan 

vanligvis spørsmål i en undersøkelse deles inn i fire kategorier 

slik som: 

• Spørsmål som omhandler hva folk vet, deres kunnskaper 



 

• Spørsmål som forsøker å fange hva folk mener, deres 

holdninger 

• Spørsmål som får fram hva de gjør, altså handlinger  

• Spørsmål som omhandler folks vurderinger, altså 

opplevelser om seg selv og sin situasjon 

 

I den nasjonale undersøkelsen ble spørsmålene utformet til 

studielederne, og de var rettet mot en gjengivelse av hva de 

gjorde, eventuelt om de ikke gjorde noe som helst. 

Handlingsperspektivet er derfor sentralt, fordi målet var å få en 

oversikt over samarbeidsprosjekter mellom studentgruppene og 

hva dette samarbeidet omhandler. På bakgrunn av dette utformet 

vi det som kan karakteriseres som ”åpne” spørsmålsstillinger der 

vi ikke hadde utarbeidet svaralternativer. I stedet var det forsøkt 

lagt til rette for individuelle og lite styrte svar slik at 

respondentene kunne formulere svarene med egne ord. 

 

Sammen med undersøkelsen ble det utformet et skriv til 

studieledere ved alle landets høgskoler som har førskolelærer- 

og allmennlærerutdanning allerede i november 2002. Skrivet ble 

sendt via både e-mail og pr. post til studieledere ved relevante 

høgskoler (vedlegg 1). På bakgrunn av dette ba vi studielederne 

sende oss eventuelle skriv / oversikter over etablerte 

samarbeidsrutiner eller – prosjekter: 

• vi ønsket også tilbakemelding selv om de ikke hadde noe 

samarbeid 

• hvis det ikke eksisterte skriftlig dokumentasjon ville vi 

gjerne ha korte beskrivelser av arbeid som er gjort 

 

Spørreskjema studiested 

Responsen fra høgskolene har dannet analysebakgrunn for 

undersøkelsen som blir drøftet senere i rapporten. Spørsmålene 

vi stilte til studentene i forbindelse med vurdering av prosjektet 



 

var av åpen karakter. Hensikten var å få informantens 

opplevelse, erfaring, tanker og følelser omkring prosjektets 

tema. Spørsmålene var systematisert ut fra praktiske og faglige 

sider ved prosjektet og var formulert slik: 

• Hva fungerte bra? 

• Forslag til endringer / forbedringer? 

 

Videre stilte vi noen åpne spørsmål og forsøkte å legge til rette 

for individuelle og lite styrte svar i forhold til prosjektet: 

• Hva bør skje videre for å utvikle samarbeidet mellom 

førskolelærerstudiet og allmennlærerstudiet og i praksis? 

• Andre kommentarer? 

 

Vi satte av tid til evalueringen på den siste samlingen for 

studentene i prosjektet. Vi delte ut spørreskjemaene i den siste 

plenumssamlingen. Dette for ikke å risikere at studentene ikke 

fylte ut eller ikke leverte skjemaet til oss. En del av studentene 

var ikke til stede. Dette gjaldt spesielt allmennlærerstudenter. 

Sånn sett kunne svarprosenten reelt sett vært høyere. Innenfor 

kvantitative metoder finner vi også enquêter. Fordelen med 

denne metoden er at forskerne får stor informasjonsmengde, 

men avgrenset til de spørsmål forskerne ønsker besvart. Enquête 

har mange paralleller til intervju som ikke var et alternativ for 

oss på grunn av lite ressurser. 

 
 

3.2. Gangen i feltarbeidet 

I det følgende vil vi beskrive hvordan vi gikk fram i den 

praktiske gjennomføringen av utviklingsarbeidet. Undersøkelsen 

ble gjort etter inspirasjon fra Hamersley og Atkinsons bok om 

feltmetodikk (Hamersley og Atkinson 1992). Kalleberg 

karakteriserer feltmetoder som felles samfunnsvitenskapelige 



 

arbeidsområder der ”hovedtilnærmingen er å delta selv og å 

snakke med aktørene i feltet” (Kalleberg 1992:6).  Som 

samfunnsforskere hevder Kalleberg at vi står i et 

spenningsforhold mellom de ”generelle naturvitenskapelige 

idealer for sin virksomhet og det som særpreger den sosiale 

verden og studiet av denne” (Kalleberg 1992:9).  Et viktig 

særtrekk ved forskerens rolle med hensyn til feltforskningens 

arbeidsmåter og vitenskapelige oppgaver, er at det fordrer at 

forskeren inntar en refleksiv posisjon. Dette innebærer at vi må 

”anerkjenne at vi er en del av den sosiale verden vi studerer” 

(Kalleberg 1992:9).     

 
 

 

3.2.1. Forberedelser til samarbeidsprosjekt 

I prosjektets første fase drøftet vi tema og problemstillinger, slik 

det blir omtalt i rapportens forord, relatert til Departementets 

utlysningstekst om finansiering av utvalgte utviklingsprosjekter. 

To sentrale temaer ble tidlig utmeislet: 1. Overgangen 

barnehage/skole 2. Samarbeidslæring om praksis i barnehage og 

skole mellom førskolelærer- og allmennlærerstudenter på 

studiestedet.   I lys av de to, sentrale temaområdene har målet 

vært å utforme en presis, avgrenset problemstilling.  

 

Dette prosjektet preges av kompleksiteten mellom alle 

samspillende aktører i feltet. Begrepet ”felt” utgjør tre 

organisasjonsnivåer slik som:  

 

• Nasjonalt nivå: Alle de 18 høgskolene som tilbyr 

førskole- og allmennlærerutdanning  

• Lokalt nivå- teori: Samarbeidslæring mellom førskole- 

og allmennlærerstudenter på studiestedet  



 

• Lokalt nivå- praksis: Praksis for studentene i 

barnehagene og skolene.  

 

De tre organisasjonsnivåer reflekteres i utvalget av prosjektets 

informanter. Det var av grunnleggende verdi at alle som ble 

berørte av prosjektet fikk motivasjon og et eierforhold til 

prosjektet lokalt på studiestedet. Deltakere i prosjektet var 

studieledere, praksiskonsulenter, lærere på førskolelærer- og 

allmennlærerutdanningen, lærere og førskolelærere i barnehage 

og skole og sist, men ikke minst, studentene. 

 

Organisasjonsnivå: Praksis Teori 

1. Nasjonal X X 

2. Lokal- studiested  X 

3. Lokal- praksis X  

 

Figur 3: Prosjektets tre nivåer  

 

At feltet eksisterer på tre nivåer har gitt faglige utfordringer, 

fordi det har vært nødvendig å identifisere det organisasjonsnivå 

informantene og deltakerne befinner seg på. Imidlertid må det 

også presiseres at det ikke gir mening i prosjektet å separere 

nivåene strengt fra hverandre. Aktiviteter på studiestedet får 

betydning for praksis og omvendt.  Først og fremst er fokus i 

prosjektet lagt til samarbeidslæring mellom de to 

studentgruppene på studiestedet, altså det andre nivået i tabellen. 

Som lærere i lærerutdanningene har vi ønsket å gjøre forsøk 

og endre vilkårene for praksisopplæringen der gjensidig 

faglig utveksling mellom de to studentgruppene har vært et 

hovedanliggende.    

 

Gangen i feltarbeidet har omfattet ulike tilnærmingsmåter. Flere 

temar har blitt aktualisert for oss, i samarbeid med prosjektets 



 

deltakere under arbeidets gang. Følgende spørsmål er stilt: 

Skulle prosjektet avgrenses til å angå samarbeidslæring på 

studiestedet? Skulle prosjektet legge vekt på lærerstudentenes 

praksisopplæring i overgangen barnehage/skole?  I hvilken 

utstrekning eksisterer det samarbeid på tvers av de to 

utdanningene ved andre høgskoler i Norge? 

 

Alle de aktuelle temaene har vi ønsket å belyse og drøfte i 

prosjektet, men vi har prioritert samarbeidslæring på 

studiestedet. Å skape gode vilkår for samarbeidslæring mellom 

studentgruppene har vært et sentralt siktemål med dette 

prosjektet. Målet har vært å utvide studentenes kjennskap til og 

gjensidig respekt for hverandres kompetanse og evne til 

samarbeid som fremtidige lærere og førskolelærere.  

 

Nasjonalt nivå 

I oppstarten av feltarbeidet ønsket vi raskt å kartlegge i hvilken 

grad det forelå et nasjonalt mønster med hensyn til samarbeid 

mellom førskolelærer- og allmennlærerutdanningene. I hvilken 

grad eksisterte det en felles oppfatning av de nasjonale 

styringsdokumentene for lærerutdanningene?  Og var det noen 

temaer for de to lærerutdanningene som kunne være særlig 

aktuelt å samarbeide om? I brev og pr. e-post forespurte vi 

landets samlokaliserte lærerutdanninger om det eksisterte 

samarbeid og hva innholdet i samarbeidet kunne være. 

Studielederne var brevets adressat. Dette antok vi var en 

rasjonell løsning, men det viste seg at flere steder mottok ikke 

studielederne vår første forespørsel eller det eksisterte ikke 

studieleder på det tidspunkt institusjonen mottok brevet.   

Gjennom denne kartleggingen fikk vi også innspill og faglige 

ideer til hvordan vi kunne forbedre og utvikle utviklingsarbeidet 

vårt.  I den nasjonale kartleggingen av samarbeid mellom 



 

lærerutdanningene, har vi ønsket å undersøke i hvilken grad slikt 

samarbeid foreligger.  

 

Lokalt nivå- studiested 

Oppstarten av prosjektet var et møte med studieledere og 

praksiskonsulent i november 2002. En sentral forutsetning for 

prosjektets fremdrift og utvikling var oppslutning fra faglig 

ledelse, særlig fordi prosjektet fikk økonomiske konsekvenser 

for avdelingen. Det ble drøftet flere utfordringer i tilknytning til 

prosjektet, som for eksempel praksis i barnehage for 

allmennlærerstudenter, hvilke team / klassetrinn skulle delta, 

hvilke skoler og barnehager som skulle forespørres, i tillegg til 

økonomiske forhold. 

 

Neste etappe var å etablere kontakt med aktuelle lærerteam og 

forsøke å få kolleger engasjert i prosjektet. I april 2003 tok vi 

kontakt med teamleder på A1C, og i flere teammøter 

presenterte vi og drøftet prosjektets idé, formål, innhold og 

organisering med teamets lærere. At vi skulle implementere en 

prosjektidé i to lærer- og studentteam, fikk betydning for 

prosjektets resultater.  

 

Etter aksept for prosjektideen på teamnivå (lærerteam), var neste 

steg å presentere ideene og planene for de to studentteamene. 

Dette ble gjort i april 2003. Det var en målsetting at de to 

studentgruppene skulle utveksle og dele kunnskaper relatert til 

prosjektets tema. Intensjonen med teambesøkene var, utover 

informasjonen, å skape forventning om et spennende 

samarbeidsprosjekt de var valgt ut til å delta i. Vårt formål var å 

designe møter om praksiserfaring i skole og barnehage for 

allmennlærer- og førskolelærerstudenter ved studiestedet. Vi 

forsøkte å fremheve at de var ”utvalgte”, at de fikk et fortrinn 

framfor de øvrige studentene, og viste i tillegg til relevant 



 

forskning og formelle føringer fra læreplaner. Et viktig 

utvalgskriterium for deltakelse var studentenes fagplaner i 

pedagogikk, i henholdsvis førskolelærer- og lærerutdanningen 

der det heter at allmennlærerstudentene i 2.studieår skulle ha 

kjennskap til overgangen barnehage - skole, og tilsvarende for 

førskolestudentene i 3.studieår. Studentene ble oppfordret til å 

stille med to representanter fra hvert team som skulle delta i 

videre planlegging og danne prosjektets styringsgruppe sammen 

med en faglærer og prosjektlederne.  Styringsgruppen avholdt et 

møte der man ut i fra et utkast drøftet planlegging og 

gjennomføring av prosjektet høsten 2003.  

 

Som arbeidsform for studentene ble prosjektarbeid valgt. 

Befring (1994) viser til William H. Kilpatrick i forbindelse med 

prosjektmetodikk, i det Kilpatrick har gjort et banebrytende 

arbeid for prosjektmetodikken. ”Prosjektet som pedagogisk 

tilnærming, definerte han som ei oppglødd og målretta handling, 

som går føre seg i eit sosialt miljø” (Befring 1994:49). Dette 

utsagnet er beskrivende for den entusiasmen og iveren 

prosjektlederne opplevde i planleggingen og gjennomføringen 

av prosjektet. Vi er overbeviste om at dette var en viktig erfaring 

for studentene, som til syvende og sist kommer framtidige 

barnehage- og skolebarn til gode. Det å få mer innsikt i, 

forståelse for og kunnskap om hverandres læringsarena og yrke, 

tror vi kan berede grunnen for samarbeidslæring mellom 

studentgruppene på en god måte. Prosjektformen kjennetegnes 

av en ide, planlegging, gjennomføring og vurdering. 

Prosjektarbeid kan være en arbeidsform som fornyer, forbedrer 

og prøver ut praktisk arbeid gjennom utvikling og utprøving av 

aktiviteter (Foss m.fl.1999). Et prosjekt er en arbeidsform som 

ifølge Foss med flere har følgende egenskaper og kjennetegn: 

• Prosjektet er en engangsoppgave 

• Prosjektet er deltakerstyrt  



 

• Prosjektet er avgrenset i tid 

• Prosjektet er problemorientert 

• Prosjektet er avgrenset når det gjelder ressurser 

 
Det må også legges til at prosjektarbeid egner seg også svært 

godt under feltarbeid, altså feltmetodikk som metode, fordi 

arbeidsformen er avgrenset i tid og rom. Samarbeidsprosjektet 

mellom allmennlærerstudenter og førskolelærerstudenter startet 

med en felles forelesningsøkt med klassestyrer Else Devold fra 

Grünerløkka skole i Oslo. Tittelen på foredraget var 

”Overgangen fra barnehage til skole”. Grünerløkka skole er 1 av 

3 skoler i Oslo som gjennomførte et prosjekt for å forbedre 

rutiner og innhold nettopp i forhold til overgangen barnehage -

skole. Foredraget var tenkt som en inspirasjon og innføring i et 

aktuelt tema for begge studentgruppene. 

 

Neste møtepunkt var en fellessamling før alle ble delt inn i 

grupper fra 4-6 personer med så jevnbyrdige inndelinger som 

mulig. En skjematisk plan for disse 3 ukene ble presentert for 

lærerteam og studentteam i vårsemesteret 2003 og så slik ut: 

 

UKE DATO INNHOLD 

37 08.09.03 Arbeidsformer: 
• Felles informasjon 
• Gruppearbeid på tvers av 

utdanningene 
• Framlegg 

Innhold: 
Læreplan L97 og Rammeplan R96 
knyttet til læring, lek, kontakt 
voksne/barn, lærerrollene, fysisk miljø
 

37-38 Førskolelærerstudentene har 2 ukers praksis i grunnskoler 
38 Allmennlærerstudentene har 1 ukes praksis i barnehager 
39 22.09.03 Arbeidsformer: 

• Gruppearbeid 
• Framlegg 
• Drøftinger i plenum 

 
 

Innhold: 
• Overgang bhg./skole 
• De to yrkesrollene 
• Temaene: læring, lek, kontakt 

voksne/barn, lærerrollene, 
fysisk miljø 

 



 

Figur 4: Plan over samarbeidsinnhold/organisering og 

praksis for studentene 

 

Intensjonen med prosjektet har vært å legge til rette for at 

studentene skulle få felles erfaringer i et fundamentert 

læringsfellesskap gjennom felles opplevelser som ville bidra til 

å initiere læring hos studentene. Begrepet læringsøkologi forstått 

som summen av den læring studentene fikk på tvers av 

utdanningene. Prosjektets idé var at studentenes læringsutbytte 

skulle utvides sammenliknet med etablerte arbeidsmåter der 

førskolelærer- og allmennlærerstudenter arbeidet hver for seg. 

Studentene ble derfor delt inn i grupper sammensatt fra begge 

utdanningene. Formålet var å planlegge gode didaktiske møter 

mellom allmennlærer- og førskolelærerstudentene. Videre skulle 

allmennlærerstudentene presentere tema fra Læreplanverket for 

den 10-årige grunnskolen (L97) og førskolelærerstudentene fra 

Rammeplan for barnehagen (R96). Disse temaene ble fordelt 

mellom gruppene: 

 

1. L97/R96 syn på læring 

2. L97/R96 syn på lek 

3. L97/R96 omtale av kontakt mellom voksen / barn 

4. L97/R96 syn på lærerrollen 

5. L97/R96 omtale av det fysiske miljøet ute og/eller 

inne i barnehagen/skolen 
 

Mellommenneskelig læring er, ifølge Cato Wadel (2002), basert 

på samhandling. ”Samhandling hvor læring er en hovedhensikt, 

er basert på to delhandlinger – å lære fra seg og lære til seg” 

(ibid.:16). I den første gruppesamlingen var hensikten at 

studentene skulle gi hverandre innsikt i læreplanverkene for 

henholdsvis grunnskolen og barnehagen og drøfte dette som en 

del av praksisforberedelsene. I tillegg fikk studentene konkrete 

erfaringer i samarbeidslæring med studenter fra den andre 



 

lærerutdanningen. Det å møte hverandre ansikt til ansikt gir en 

annen forståelse enn å lese om hverandres yrker i faglitteraturen. 

Studentene kunne vise til førstehåndserfaring fra ”sin” 

pedagogiske institusjon og derfor gi levende og relevante 

opplysninger om skolen og barnehagen. 

 

Lokalt nivå, praksis i skoler og barnehager 

Praksiskonsulentene på studiestedet skulle legge til rette for 

gode vilkår for praksis i barnehage og skole for førskolelærer- 

og allmennlærerstudentene i tråd med prosjektets idé. 

Tradisjonelt sett har førskolelærerstudenter hatt 2 ukers praksis i 

grunnskolen der målene i fagplanen er: ”Studentene skal tilegne 

seg kunnskap om en helhetlig og integrert pedagogikk i 

småskole og skolefritidsordninger. Samarbeid mellom 

førskolelærer og allmennlærere er sentralt. Refleksjon og 

drøfting bør knyttes til 5-åringens rolle i barnehagen, og 

betydningen av en 6-årspedagogikk som omfatter "det beste fra 

skole og barnehage" slik det fremgår i fagplanen for pedagogisk 

teori og praksis for førskolelærerstudentene 2001/2004 

(Høgskolen i Vestfold:2001).  

 

Allmennlærerstudenter har vanligvis ikke praksis i barnehager. 

Fra vårt ståsted burde de hatt det ut fra samme begrunnelse som 

vi gir førskolelærerstudentene. De skal også samarbeide med 

førskolelærerne og mange av dem har ikke en gang vært i en 

barnehage. Målet for prosjektet var at studentene skulle få 

samme erfaringsgrunnlag med ”hverandres” framtidige 

arbeidsfelt. Målene for praksis var at studentene skulle:  

 
� Få innsikt i førskolelæreren og allmennlærerens 

yrkesrolle og arbeidsområder (L97 og R96) 

� Sammenligne lærerrollen og førskolelærerrollen i 

barnehage og skole 



 

� Sammenligne læring, lek, fysisk miljø, kontakt 

voksen/barn i skole/barnehage 

� Å få innsikt i hvordan man arbeider med de ulike fagene 

 
Barnehage og skole har mange likhetstrekk og det har også 

allmennlæreryrket og førskolelæreryrket. Ved å være i praksis 

og delta, observere og få et innblikk i dette ”livet” ønsket vi at 

studentene skulle bli bevisst sin egen yrkesgruppes kompetanse, 

hva den andre yrkesgruppens særtrekk var og ut fra dette ha et 

godt grunnlag for framtidig samarbeid. 

Prosjektets tidsplan 
 

MÅNED AKTIVITET DATAMATERIALE

November -02 Møte med studieledere og praksiskonsulenter 
ved avd LU 

Referat 

November -02 Utsending av brev til studieledere Brev 
Mars -03 Informasjon til studentteamene Foilers 
April -03 Møte med styringsgruppen 

(studentrepresentanter, teamlærer) 
Referat 

Mai -03 Forespørsel om praksisplasser i 
praksisbarnehager og –skoler 

Brev 

August -03 Møte med styringsgruppen 
(studentrepresentanter, teamlærer) 

Referat 

August -03 Fordeling av praksisplasser til studentene  
September -03 Felles forelesning  
September -03 Gruppearbeid på tvers av utdanningene Planer 
September -03 Førskolelærerstudentene har 2 ukers praksis i 

grunnskoler 
Praksisskjema 

September -03 Allmennlærerstudentene har 1 ukes praksis i 
barnehager 

Praksisskjema 

September -03 Felles etterarbeid i grupper på tvers av utd. 
Plenumssamling 

Planer 

September -03 Evaluering fra studentene Vurderingsskjema 
Oktober -03 Evalueringsmøte med teamet (studenter og 

lærere) 
Referat 

Mai -04 Paper på konferansen ”FoU i praksis 2004” i 
Trondheim 

Publisert artikkel i 
konferanserapport  
http://www-
lu.hive.no/studietilbud/forskole/
documents/berit_kristin.pdf



 

Mai -04 Presentert prosjektet for ledelsen ved avd. LU Power-point presentasjon
http://www-
lu.hive.no/studietilbud/forskole/
documents/berit_kristin.ppt

 
Figur 5: Oversikt over framdriften i prosjektet 

3.2.2. Utvalg av informanter 

Et viktig forskningsstrategisk valg var oppdelingen av 

forskningsfeltet i tre organisasjonsnivåer slik tabellen i 3.2.1 

illustrerer. Oppdelingen kunne vært forskjellig fra slik den ble 

foretatt av oss. Et alternativ kunne vært å undersøke hvilke 

rammebetingelser som eksisterte på studiestedet for 

samarbeidslæring mellom studentgruppene. Sagt på en annen 

måte: Hvordan arbeidet våre kolleger om prosjektets sentrale 

emner i de respektive fagene? På hvilken måte sørget 

avdelingens faglige ledelse for en faglig forankring og spredning 

av prosjektets formål?  Som det fremgår av disse spørsmålene, 

kunne vi fokusert undersøkelsen til aktiviteter på studiestedet. 

Ut fra våre valg av problemstillinger, medførte dette metodiske 

overveielser relatert til hvordan vi skulle skaffe til veie data 

som ville gi informasjon og svar på prosjektets 

problemstillinger. 

 

Utvalget av informanter er vanligvis en mindre gruppe som 

ideelt sett representerer en større populasjon (Befring 1994). I 

tillegg var det en målsetting at prosjektet omfattet mange berørte 

parter for å kunne trekke relevante konklusjoner. Av denne 

grunn ble det aktuelt å dele utvalg av informanter inn i tre 

grupper slik forskningsfeltet er organisert. Dette fordi vi antok at 

deltakerne i prosjektet ville kunne belyse prosjektets 

problemstillinger forskjellig. Gjennom deltakernes varierte 

erfaringsbakgrunn ville også informanter hver for seg og samlet 

kunne bidra til forbedringer i praksisfeltet samt til teoriutvikling 



 

slik Carr og Kemnis forespeiler i den praktiske 

aksjonsforskningen (se 3.1.1).  

 

Utvalg av informanter til kartlegging av samarbeid ved 

andre høgskoler 

Det er i alt 18 høgskoler i Norge som har samlokalisert både 

førskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning. Vi ønsket å 

få kjennskap til hvordan alle lærerutdanninger arbeidet ut fra 

prosjektets problemstillinger og i lys av de politiske føringer 

som er nedfelt i rammeplanene for lærerutdanningene. Hvordan 

ble lærerutdanningens formelt, vedtatte plan implementert på 

landets studiesteder?    

 

Vi henvendte oss til studielederne ved alle de 18 høgskolene for 

å finne ut om det var etablert samarbeid på tvers av 

utdanningene og hva dette samarbeidet omhandlet. Omfanget av 

undersøkelsen var såpass enkel at vi fant det overkommelig å 

inkorporere samtlige høgskoler i undersøkelsen. Undersøkelsen 

omhandler derfor det totale utvalget av aktuelle informanter i 

forhold til denne delen av prosjektet. Gjennom den nasjonale 

undersøkelsen var hensikten også å kartlegge prosjektets faglige 

relevans og engasjement.   

 

Utvalg av studentteam som skulle delta i prosjektet    

Under prosjektets forberedelser drøftet vi utvalgskriterier for 

studentteam. Vi ønsket å finne fram til et team (klasse) med 

førskolelærerstudenter og et med allmennlærerstudenter som 

kunne delta i prosjektet, feltarbeidet. Fra 

førskolelærerutdanningen var det bare et team med 

heltidsstudenter studieåret 2002-2003, slik at det var kun en 

aktuell informantgruppe. På allmennlærerutdanningen var 

utvalget tre team. Vi henvendte oss til det teamet der 

studentantallet var nokså sammenfallende med 



 

førskolelærerklassen. Planen var å utforme grupper satt sammen 

av like mange studenter fra hver utdanning. Da var det 

hensiktsmessig at det ikke ble for stort avvik på 

studentgruppene. I tillegg eksisterte det allerede et samarbeid 

mellom den ene av prosjektlederne og en pedagogikklærer på 

teamet. Det anså vi som en fordel med tanke på samarbeidet.  

Blant lærerne var det også en positiv holdning til prosjektets ide, 

i det teamlederen lot oss komme på teammøter for å drøfte 

prosjektets problemstillinger og forskningsstrategi.  Vi på vår 

side skrev referat fra møtene og distribuerte de pr. e-post. Dette 

for å etablere et felles mål og forståelsesramme av prosjektets 

innhold og fremdrift. 

 

Utvalg av praksisplasser til studentene 

Prosjektets tredje gruppe av informanter omfattet 

praksisbarnehager og praksisskoler. Høsten 2003 skrev vår 

institusjon kontrakt med noen praksisskoler og 

praksisbarnehager om praksisplasser til studenter på 

lærerutdanningene. I samarbeid med praksisadministrasjonen 

måtte prosjektlederne forholde seg til denne avtalen av 

økonomiske årsaker. Det var derfor kun disse som fikk 

forespørsel om praksisplass til begge studentgruppene. Et annet 

spennende alternativ kunne vært å kontakte skoler eller 

barnehager som allerede hadde etablert et samarbeid. Da kunne 

utfallet av prosjektet gitt helt andre resultater. Kontraktene med 

praksisskolene og praksisbarnehagene satte imidlertid 

begrensninger for dette alternativet. En radikal alternativ 

informantgruppe kunne også vært foreldrene i barnhagen. Dette 

for å kartlegge hvilke synspunkter disse kunne ha om 

overgangen mellom barnehage og skole for egne barn. Hvilke 

kompetanse burde førskolelærere og allmennlærere besitte for å 

kunne legge til rette for en best mulig overgang for 

førskolebarna? 



 

 

3.3. Prosjektets representativitet og 

generaliserbarhet 

Det er hensiktsmessig å gjenta at målgruppene for dette 

prosjektet var flerdelt. Derfor vil også representativitet og 

generaliserbarhet omhandles ut fra denne tredelingen: andre 

høgskoler, praksisbarnehager og praksisskoler og studentteam.  

Som det fremgår av dette kapittel, har vi anvendt varierte 

metoder for å belyse prosjektets problemstillinger. I hvilken 

grad vi kan tale om representativitet og generaliserbarhet vil 

kunne variere fra den vitenskapteoretiske posisjon forskeren 

innehar. Ifølge Kalleberg vil kvaliteten på forskningsopplegget 

avgjøre om det er mulig å tale om generaliserbarhet. Kalleberg 

uttaler at ”I konstruktive forskningsopplegg kan det unike 

nettopp være det som man bør generalisere innsikter fra” 

(Kalleberg 1994:41). Det uvanlige kan tolkes som avantgarde, 

noe som demonstrerer muligheten av en bedre virkelighet, 

pedagogisk praksis også for andre enheter, fortsetter Kalleberg.    

 

Nasjonalt nivå 

Alle landets relevante høgskoler som utdanner både 

allmennlærere og førskolelærere ble kontaktet. Dette utgjorde, 

som allerede nevnt, til sammen 18 høgskoler. Denne delen av 

prosjektet var avgrenset til en kartlegging som i utgangspunktet 

kunne gjennomføres ved en variant av spørreskjema. 

Undersøkelsen kan derfor tillegges høy grad av representativitet, 

som igjen legger grunnlaget for å kunne generalisere noe om 

samarbeid mellom lærerutdanningene i Norge per i dag.   

 

Lokalt nivå -studiested 

Når det gjelder utvelgelse av studentteam, var utvalget 

begrenset. I og med at vi tok med det eneste studentteamet på 



 

førskolelærerutdanningen og ett av tre på 

allmennlærerutdanningen, vil vi kunne hevde at 

representativiteten er stor når vi relaterer problemstillingene til 

vår høgskole. Hvis vi skal forsøke å trekke inn mer allmenne 

synspunkter relatert til førskolelærer- og allmennlærerstudenter 

generelt, kan det være ulike forklaringer til at vår konklusjon 

likevel ikke er allmenngyldig. 

 

Lokalt nivå- praksis skole og barnehage 

Praksisskolene som er tilknyttet vår institusjon er mangfoldige 

både i forhold til spredning i fylket, størrelse på skolen og 

relevant alderstrinn (barnetrinn og ungdomstrinn). Ut over dette 

har vi ikke grunnlag for å kunne hevde at de representerer skoler 

flest i Vestfold. Tilsvarende gjelder for praksisbarnehager som 

er knyttet til Høgskolen i Vestfold. De representerer mange 

kommuner i Vestfold, både private og kommunale, fra 1 til 7-

avdelings barnehager. Praksisbarnehagene og praksisskolene har 

selv meldt sin interesse for å være knyttet til praksisopplæringen 

ved Høgskolen i Vestfold. Tidligere var den enkelte praksislærer 

(øvingslærer) tilsatt ved høgskolene. Etter den nye avtalen er det 

den enkelte barnehage og skole som er tilknyttet høgskolene. Vi 

antar at dette er representativt for andre høgskoler og at 

prosjektets organisering kan generaliseres til andre norske 

høgskoler. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

4. Presentasjon av empiri  

Resultatet av prosjektet er organisert etter samme tredeling som 

resten av rapporten. For det første presenteres utfallet fra 

henvendelsen til alle de 18 høgskolene i Norge som har både 

førskolelærer- og allmennlærerutdanning. For det andre 

oppsummeres og gjengis responsen fra studentevalueringen i 

forhold til praksis. Og sist, men ikke minst redegjøres for 

resultatet av samarbeidet internt på studiestedet mellom de to 

studentgruppene. Resultatene dokumenterer studentgruppenes 

synspunkter på forsøkets didaktiske potensialet i lys av 

prosjektets overordnede problemstilling: Å skape vilkår for 

didaktiske møter mellom førskolelærer- og 

allmennlærerstudentene. 



 

 

4.1. Nasjonalt nivå 

Det er i alt 18 høgskoler som var relevante informanter til dette 

prosjektet. Pr. i dag mangler vi svar fra 1 høgskole. Det 

karakteristiske trekket ved tilbakemeldingene fra studielederne 

er responsen på at uansett om høgskolene har etablert samarbeid 

eller ikke, er det stor faglig interesse for prosjektet nasjonalt. 

Samarbeidet mellom førskolelærerstudenter og 

allmennlærerstudenter anses for å være en viktig utfordring som 

studielederne ser verdien av å satse på.  

KARTLEGGING AV SAMARBEID
JA 

HØGSKOLENS NAVN 

Studentstyrt Praksis På studiestedet 
NEI

Høgskolen i Agder    X 
Høgskolen i Bergen (ikke besvart)     
Høgskolen i Bodø    X 
Høgskolen i Finnmark   X  
Høgskolen i Hedmark   X  
Høgskolen i Nesna    X 
Høgskolen i Nord-Trøndelag   X  
Høgskolen i Oslo    X 
Høgskolen i Sogn og Fjordane X  X  
Høgskolen i Stavanger   X  
Høgskolen i Stord /Haugesund    X 
Høgskolen i Sør-Trøndelag  X   
Høgskolen i Telemark    X 
Høgskolen i Tromsø   X  
Høgskolen i Volda    X 
Høgskolen i Østfold    X 
Norsk Lærerakademi X  X  
Høgskolen i Vestfold    X 
Figur 6: Oversikt over høgskolene og kartlegging av 

eventuelle samarbeid 

 

Det er 9 høgskoler som melder at de ikke har etablert samarbeid 

mellom de to lærerutdanningene. Hvis vi tar i betraktning at den 

skolen som ikke har svart sannsynligvis heller ikke har det, er 

det hele 10 av 18 høgskoler som ikke har samarbeid og 8 av 18 

som har etablert samarbeid av varierende grad.  



 

 

 

4.2. Studiestedet 

I dette avsnittet vil vi presentere studentenes meninger om 

realiseringen av prosjektets formål som var: Å legge til rette for 

samarbeidslæring på studiestedet gjennom et fundamentert 

læringsfellesskap.  

 

Spørreundersøkelsen omfattet studentenes vurdering av det 

samlede opplegget. I det følgende skal vi komme spesielt inn på 

studentenes vurderinger av det faglige opplegget for dagene 

8.09.03 og 22.09.03 på studiestedet.  

 

I undersøkelsen av førskolelærer- og allmennlærerstudentenes 

syn om prosjektets mål, innhold og organisering var det flere 

spørsmål som vi ønsket å få besvart i spørreskjemaet. Vi ønsket 

å klargjøre følgende forhold: 

 

• Hva fungerte bra og hvilke forslag til 

endringer/forbedringer mht gruppearbeid med 

presentasjon av tema 08.09.03? 

• Hva fungerte bra og hvilke forslag til 

endringer/forbedringer mht gruppearbeid for 

førskole/allmenn den 22.09.03?  

• Hva bør skje videre for å utvikle samarbeidet mellom 

førskolelærerstudiet og allmennlærerstudiet og i praksis? 

 

I gjennomgangen av spørreundersøkelsen har vi disponert 

fremstillingen i de tre områdene samarbeidslæring, utveksling 

av praksiserfaringer og tiltak for forbedringer av praksisteori. 

 



 

4.2.1 Studenter om samarbeidslæring 

Oppstartsdagen den 8.9.03 møttes alle studenter til en felles 

forelesning med gjesteforeleser Else Devold. Etter dette arbeidet 

de gruppevis med oppgaver vedrørende overgangen barnehage - 

skole og hvilke føringer som var omtalt i rammeplanverkene. 

Flere førskolelærerstudenter (FØ) var svært positive til 

opplegget og uttalte at det var flott foredrag av Else Devold. Det 

var interessante samtaler mellom førskolelærerstudenter og 

allmennlærerstudenter fordi det var ”spennende å se forskjellen 

på utdannelsene og synet på hverandre og synet på barn”. De 

fremholdt videre at de var ”forberedt og vi delte informasjon om 

det vi kunne og det vi hadde undersøkt”. For denne gruppen ble 

kunnskapen sosial og distribuert. Den samme positive 

oppfatningen hadde allmennlærerstudentene (AL). De hadde 

også gode opplevelser med samarbeidslæring den 8.9. 

Allmennlærerstudentene opplevde at ”gruppearbeidene fungerte 

bra, og vi hadde en god dialog”. Videre påpekte flere av dem at 

det var ”gode diskusjoner”, og de ble ”satt på sporet” og ”vi 

prata sammen”.  Studentene på allmennlærerlinjen fikk utvidet 

sine kunnskaper i det de fikk ”en viss innsikt i 

førskolelærerstudiet”.   

 

Når det gjaldt forslag til forbedringer av selve fagopplegget den 

8.9, var både AL og FØ enige om at det var ”viktig at både 

allmennlærer- og førskolelærerstudentene fikk like mye 

forberedelsestid”. Begge gruppene opplevde at FØ hadde et 

forsprang i forhold til AL. I tillegg fremkommer det at AL selv 

opplevde at de hadde ”for lite grunnlag i pedagogikk til å 

diskutere med førskolelærerstudentene om temaene”. Flere AL 

studenter opplevde at de kunne mindre pedagogikk enn FØ 

studentene, og det var entydige signaler fra ALs side om at det 

er ”kanskje bedre om vi hadde kommet like langt i 



 

utdannelsen?” og ”førskolelærer- og allmennlærerstudenter med 

samme utgangspunkt i pedagogikk er vel det beste?” 

 

4.2.2 Erfaringer om praksis, lærerrollen 

I ukene 37 og 38 hadde FØ grunnskolepraksis, mens AL hadde 

barnehagepraksis i uke 38. Etter disse to ukene møttes de så den 

22.09. til organisert gruppearbeid. Hvilke synspunkter kommer 

fram i spørreundersøkelsen om denne dagen? 

 

FØ studentene fikk mange positive erfaringer i praksis, og var 

også her svært positive til det faglige opplegget. De uttalte at det 

er ”bra at vi får dele erfaringer og at vi kan diskutere hverandres 

roller. Samlingen i plenum var interessant”. Videre var flere 

positive til og mente at det var ”interessant å høre/utveksle 

erfaring mellom de to utdannelsene, samt høre om 

allmennlæreres erfaringer, og interessant å høre et annet 

perspektiv på det å være i barnehage”. Imidlertid ble tiden for 

knapp for noen. De uttalte at ”en kunne godt hatt mer tid til å 

diskutere erfaringene da disse var spennende”. Til tross for at 

flere påpeker manglende oppmøte av allmennlærerstudenter, var 

erfaringene så positive for FØ studentene at det ble foreslått 

felles studieturer, prosjektarbeid og praksis mellom AL og FØ 

studenter. En FØ student uttalte seg slik: ”Det kunne vært mer 

samarbeid utenom dette prosjektet”. 

 

AL studentene syntes også utvekslingen om praksis, og 

sammenlikningen av pedagogiske erfaringer og refleksjoner om 

lærerrollene fra barnehage og grunnskolen, var faglig 

interessante. Om samarbeidet i de faglige diskusjonene uttalte 

studenter fra AL at det var ”bra samarbeid på gruppa, og det var 

interessant å snakke med førskolelærerstudentene”. Om selve 

den faglige organiseringen den 22.9. uttalte AL at det ”fungerte 



 

bra i dag også, og vi hadde konstruktive samtaler”. Endelig 

understrekes dette av en annen AL student om at det var ”fint å 

snakke sammen om erfaringene de hadde gjort seg i skolen”. 

Uttalelsene vitner om generelle positive vurderinger, men 

studentene konkretiserer i liten grad hva som var interessant 

med å utveksle erfaringer fra praksis i barnehage og skole. 

 

Når det gjaldt forslag til forbedringer for denne dagen, kommer 

FØ med forslag til endringer. I det oppslutningen var størst fra 

dette hold ble det uttalt at det ”fungerte heller dårlig med tanke 

på samarbeid med allmennlærerstudenter, vi hadde nemlig ingen 

til stede på vår gruppe”. For øvrig var begge studentgrupper 

gjennomgående positive til dagen fordi de fikk mulighet til å 

drøfte erfaringer og synspunkter på lærerrollene i barnehage og 

skole. 

 

 

4.2.3 Tiltak for å styrke studenters praksisteori om 

barnehage, skole 

Avslutningsvis ble det i undersøkelsen etterspurt studentenes 

synspunkter på hva som bør skje videre for å utvikle 

samarbeidet mellom førskolelærerstudiet og allmennlærerstudiet 

i praksis.  

 

Førskolelærerstudentene syntes ”opplegget er i utgangspunktet 

en veldig god tanke, men for å få det til må dette føres inn i 

fagplaner”. Studentenes bevissthet om fagplanenes betydning 

for formål, innhold og organiseringen av studiet blir her 

konkretisert. Som et forpliktende styringsdokument, kontrakt 

mellom lærere og studenter, er dette aspektet sentralt for 

fremtidig samarbeid.   

 



 

Denne gruppen fremholdt også at ”begge sider må få lik tid til 

for- og etterarbeid”. Erfaringsmessig har lærerstudenter ikke 

praksis i barnehage, og lærerne i lærerutdanningen er ikke først 

og fremst fokusert mot barnehagen i sin faglige tenkning. 

Lærerne i førskolelærerstudiet må i større grad fokusere på 

grunnskolen fordi barnehagen etterfølges av grunnskolen. FØ 

fremholdt også at ”alle praksissteder må være forberedt på at de 

får studenter, og hva som vil ”skje” i praksisperioden”. Flere FØ 

studenter delte denne oppfatningen. ”Øvingsskolen bør få mer 

konkret informasjon om hva våre oppgaver er i praksis. Unngå 

misforståelser! Vi vil ha øvingslærermøte. Møtes på forhånd å 

diskutere forventninger!”  Til tross for at prosjektlederne hadde 

de beste intensjoner, viser dette at informasjonen til 

praksisstedene ikke var tilstrekkelig. FØ var svært positive til et 

fremtidig samarbeid, og mente ”prosjektet var en god ide. Bør 

ha mer oppfølging. Jobbe mye med dette. Tror dette kan 

utvikles, etter hvert, et bedre samarbeid mellom skole og 

barnehage”. Når det gjaldt denne studentgruppens oppfatning 

om AL studentene, var det hos AL etter alt å dømme et vist 

forbedringspotensial på flere plan. Det ble uttalt at 

”allmennlærerstudentene bør kunne mer om pedagogikk, samt 

arbeid innenfor de fem fagområdene i barnehagen”. Videre 

kommer det også frem at FØ mente ”allmennlærerens 

holdning/innstillinger bør jobbes mye mer med!”. 

 

Allmennlærerstudentene på sin side var også positive til et 

videre samarbeid i prosjektets ånd. I liket med FØ ble det av AL 

understreket betydningen av at dette arbeidet ble innlemmet som 

et tema i fagplanene. En student uttalte det slik: ”Få det inn i 

planene for skoleåret”. De fremholdt at allerede ved studiets 

start kunne det være ”lurt å starte samarbeid i 1.kl.”. Videre ble 

det av flere uttalt positive elementer ved samarbeidet på 

studiestedet i det ”vi bør fortsette å snakke sammen”, og det er 



 

”bra å ha samtaler på tvers av utdanningene”. Noen AL var også 

positive til å utvide praksis til å omfatte barnehagepraksis. 

Imidlertid måtte studiestedet ”forsikre seg om at alle får et godt 

utbytte av praksisen” og det ”burde kanskje heller legges til 

3.året på allmennlinjen”. Flere AL- studenter foreslo å ”innføre 

barnehagepraksis i allmennlærerstudiet”.  Videre mente enkelte 

fra AL at ”førskolestudentene har mye å lære oss om 

småbarnspedagogikk og lek, og jeg føler at jeg har fått vel så 

mye utbytte av å snakke med dem som en uke i barnehagen”. 

 

 

4.2.4 Studentenes anbefalinger 

Som allerede nevnt, hadde begge studentgruppene mange 

konkrete innspill for å videreutvikle de erfaringene prosjektet 

hadde gitt dem.  Vi stilte dem to spørsmål med tanke på videre 

samarbeid: 

1) Hva bør skje videre for å utvikle samarbeid mellom 

førskolelærerstudiet og allmennlærerstudiet og i praksis? 

2) Andre kommentarer 

 

Vi vil presentere forslagene som studentene har bidratt med som 

innspill til å styrke og videreutvikle en forhåpentligvis mer 

permanent ordning. Det er flott at de også ser verdien av at 

samarbeidet formaliseres i fagplaner og praksisplaner for 

studieenhetene. ”Opplegget er i utgangspunktet en veldig god 

tanke, men for å få det til må dette føres inn i fagplaner”. Videre 

er de opptatt av en slags kvalitetssikring av praksisplasser som 

brukes i utdanningene. Noen foreslår at studentene kunne deles i 

grupper på tvers av utdanningene og ha praksis sammen. 

Praksis er opplagt et godt utgangspunkt for samarbeidslæring: 

”Eventuelt samarbeid bør skje i praksis! La oss være ute 

samtidig, og gi oss likelydende oppgaver så vi har noe å 



 

diskutere uti fra”. Dessuten peker de på verdien av å ha 

likelydende rammebetingelser: ” Like lang praksis!! Bør 

bevisstgjøres at forskjellen mellom førskolelærer og 

allmennlærer faktisk ikke er så stor – begge pedagoger! Nå er vi 

lei av å være ”barnehage-tanter!” Allmennlærerstudentene har 

også synspunkter på når på året det er funksjonelt å være i 

barnehagepraksis. ”Praksis på høsten, ”feil årstid”. Det var 

fortsatt ”tilvenningstid” i barnehagen og det var ikke så enkelt 

for allmennlærerstudentene å få oppmerksomhet fra 

barnehagepersonalet. ”De var opptatt av innkjøring av nye barn 

nå tidlig på høsten. Kanskje bedre å ha det rundt jul?” En annen 

AL student skriver ”Vi i barnehagepraksis burde ha vært der på 

våren, det er da de forbereder barna på å begynne på skolen”.�

Barna var også delvis utrygge og reagerte på enda flere, nye 

voksne. Og i tillegg så de lite til eventuelle samarbeid og 

forberedelse for overgangen til skolen. 

 

Studentene foreslår flere felles forelesninger. Dette er et 

konkret og godt forslag som vi må arbeide videre med. Det er til 

og med en rasjonaliseringsgevinst i å gjennomføre 

storforelesninger i forhold til relevante temaer hvor det ofte 

benyttes gjesteforelesere. Det kan være for eksempel 

forelesninger om seksuelle overgrep, yrkesetikk, barnevern, 

flerkulturelt arbeid. En student tenker seg at utbytte av 

erfaringene på høgskolen skal gi frukter i videre samarbeid 

etter endt utdanning: ”Begge parter bør ha en mer aktiv og 

synlig rolle, både i klassesituasjoner og planlegging – slik at de 

lettere kan utfylle hverandre der det er behov”. 

 

I forhold til andre kommentarer uttaler de at det er positivt 

holdningsskapende å samarbeide på denne måten. En AL 

student skriver ”holdningsskapende (god-) å ha et sånt prosjekt”. 

Studentene har opplagt hatt flere aha -opplevelser fordi de 



 

skriver at ”holdninger ble motbevist begge veier”. Derfor 

oppfordrer de til at ”begge parter burde stille seg åpnere for 

hverandres arbeid”. Fra vårt ståsted var det en av ”gevinstene” 

vi håpet dette prosjektet ville bidra til. Det å få innsikt i og bli 

kjent med, bidrar ofte til positive holdninger. Førskolelærere og 

allmennlærere bør ha gode, imøtekommende holdninger til 

hverandre. Kanskje kan samarbeidsprosjekter bidra til det? 

 

Mange studenter ber høgskolen utvide arbeidet opp mot 

praksisskoler og – barnehager. De oppfordrer høgskolen til å 

arrangere praksislærermøter for å gi nødvendig informasjon 

også for disse praksisperiodene: ”Praksisstedet bør få mer 

konkret informasjon om hva våre oppgaver er i praksis. Gjerne 

også muntlig kommunikasjon med dem på øvingslærermøte - på 

denne måten slipper man misforståelser. Møtes på forhånd å 

diskutere forventninger!”. Høgskolen har lagt til rette for 

grunnskolepraksis for førskolelærerstudenter i mange år, men 

det har tradisjonelt sett bare blitt gitt skriftlig orientering til 

praksisskolene. Det er ikke alle barnehager og skoler som har 

innarbeidet samarbeidsrutiner i forbindelse med overgangen 

barnehage – skole. Derfor foreslår en AL student at høgskolen 

må finne fram til de som har fått til samarbeid. ”Trekk inn de 

barnehager, kommuner hvor dette fungerer”. 

 

 

 
 

4.3. Praksis 
 

4.3.1. Organisering av praksis 

De to studentgruppene gjennomførte ulikt antall dager i praksis. 

Bakgrunnen for dette er at førskolelærerstudentene er pålagt å 



 

være i praksis i grunnskolen gjennom føringer i Rammeplan for 

førskolelærerutdanning. Det er innarbeidet en to ukers 

grunnskolepraksis for dem. Allmennlærerstudentene har hittil 

ikke hatt praksis i barnehager. I forbindelse med prosjektet fikk 

vi gjennomslag for 1 ukes barnehagepraksis. Dette resulterte i at 

førskolelærerstudentene var 2 uker i grunnskolepraksis f.o.m. 

09.09.- t.o.m. 19.09.03. og allmennlærerstudentene hadde 1 uke 

barnehagepraksis f.o.m.15.09.- t.o.m. 19.09.03. 

 
 

4.3.2. Samarbeid med praksisfelt: praksisskoler 

og praksisbarnehager 

Den første informasjonen til praksisfeltet var på et møte for 

rektorer og styrere. Der ble det orientert om prosjektets 

målsetting og framdrift. Informasjonen til praksisskoler og 

praksisbarnehager har hovedsakelig foregått per brev. Det ble 

sendt ut forespørsel om praksisplass for allmennlærerstudentene 

i praksisbarnehagene i mai måned 2003. I og med at det er første 

gang barnehagene blir brukt som praksisplass for 

allmennlærerstudenter, var det med en viss spenning vi ventet på 

responsen fra barnehagene. Med tilfredshet kunne vi konstatere 

at responsen var god da vi fikk overtallighet av plasser.  

 

4.3.3. Innholdet og mål for praksis i skole og 

barnehage 

Følgende målformuleringer ble utarbeidet med tanke på den 

praksis førskolelærerstudentene skulle ha i skolen og 

allmennlærerstudentene i barnehager: 

 

� Å få innsikt i førskolelærerens/allmennlærerens 

yrkesrolle og arbeidsområder 



 

� Sammenligne lærerrollen og førskolelærerrollen i 

barnehage/skole 

� Tilegne seg kunnskaper om overgangen fra barnehage til 

skole 

� Å få innsikt i hvordan man arbeider med de ulike fagene 

i barnehage/skole 
 

Målformuleringene hadde til hensikt å bidra til en utvikling av 

faglig, sosial og didaktisk kompetanse hos de to 

studentgruppene. Studentene skulle observere barna i løpet av 

dagen i skolen og barnehagen. Det ble forventet at studentene 

hadde en aktiv rolle. Det vil si at de var til stede i 

fellesaktiviteter og ellers mest mulig sammen med barna 

gjennom hele dagen. De som ønsket det skulle få mulighet til å 

lede skoletimer, samlinger og aktiviteter. For å danne seg et 

bilde av hvordan skole- og barnehagebarna tenker og opplever 

skolen eller barnehagen, oppfordret vi studentene til å samtale 

mest mulig med barna.  

 

Før starten på praksisperiodene ble studentene delt inn i 

praksisgrupper og gruppene skulle fordele følgende temaer seg 

imellom: synet på læring, synet på lek, kontakt voksen / barn, 

lærerrollen og det fysiske miljøet ute og/eller inne i skolen. 

Arbeidet med de ulike temaene skulle relateres til følgende 

områder: 

- Hva sier L97/ R96 om dette temaet (analyse)? 

- Hva slags kunnskap (teori / forskning) finner 

dere? 

- Hva erfarte dere? 

- Hvilken sammenheng var det mellom erfaringene 
dere har gjort og teori / forskning? 

 



 

I praksis skulle studentene observere, stille spørsmål og arbeide 

ut fra gruppens tema. Etter praksis skulle gruppenes tema 

gjennomgås og drøftes både gruppevis og i plenum. 

 
 

4.3.4. Førskolelærerstudentenes erfaringer med 

praksis i grunnskolen 

Begge studentgruppene ble bedt om å evaluere prosjektet 

skriftlig etter at samlinger og praksis var gjennomført. 

Spørsmålene de skulle respondere på var blant annet relatert til 

praksis. Dette er de to spørsmål som studentene fikk knyttet til 

praksis: 

1. Praktisk 

2. Faglig utbytte av praksis 

- Hva fungerte bra?  

- Forslag til endringer/forbedringer? 

 

Det er i alt 29 av totalt 40 førskolelærerstudenter som har fylt ut 

skjemaet. Studentene er godt fornøyd med denne 

praksisperioden når det gjelder praktiske forhold. Det er ingen 

av de 29 som ikke fyller ut konkrete momenter i forhold til hva 

som fungerte bra. Mange peker på at de ble godt mottatt av 

praksislærerne. Flere bruker begreper som at ”praksis fungerte 

bra”. Da utdyper de det med at de ble godt mottatt, fikk et godt 

inntrykk av lærerrollen eller at de fikk utfordringer. En av 

studentene har formulert det slik: ”Godt mottatt! Involvert i det 

meste. Fikk utfordringer!”. Flere er tilfredse med at de fikk 

velge praksisskole selv: ”Inndeling av grupper og muligheten til 

selv å få velge skole var bra”.�Andre positive elementer som de 

trekker fram er felles forelesning ved Else Devold i forkant av 

praksis, møte med elevene og veiledningen de fikk på skolen.  

 



 

Hva foreslår studentene av endringer/forbedringer? Det var bare 

15 av de 29 studentene som har kommet med kommentarer i 

forhold til dette spørsmålet. Noen av dem syntes de var for 

mange i hver klasse. Førskolelærerstudenter er vanligvis i 

praksis enten individuelt og svært sjelden mer enn to pr. 

barnehageavdeling. De har dermed en erfaring fra før som må 

kunne sies å være mer ”luksuriøs” sammenlignet med 

allmennlærerstudentenes tidligere erfaring med praksis. 

Kommentaren: ”vi hadde forskjellige veiledere. Det var for 

mange”, avspeiler antakeligvis tidligere praksisperioder. Etter at 

høgskolen har inngått avtaler med praksisbarnehager og 

praksisskoler, har nok flere studenter erfaring med at 

praksislærerne fordeler veiledningen seg i mellom. Hvorfor er 

studentene kritisk til dette? Svarene avdekker ikke noe om 

årsaken, men vi kan tenke oss at ordningen med flere veiledere 

krever en stor grad av samarbeid og fordeling for at 

veiledningen skal skape progresjon og fungere optimalt. Et 

annet element kan være at studenter ønsker å få mer personlig 

oppfølging, og at det da er vanskelig å etablere et slikt forhold 

med forskjellige pedagoger.��

�

Noen studenter har kritiske innvendinger til informasjonen som 

ble sendt ut til skolene. En av studentene formulerer det slik: 

”Gi klare beskjeder til skolen om hva studentene skal gjøre”. De 

hevder at det var ulike forventninger og at ”Ingen var helt 

forberedt på hvilken rolle noen hadde. Skolen trodde vi skulle ha 

opplegg”. Det viste seg at praksislærerne trodde 

førskolelærerstudentene skulle ha ansvar for å planlegge og 

gjennomføre undervisning slik allmennlærerstudentene pleier. 

Det var imidlertid formulert i informasjonsskrivet at dette var en 

observasjonspraksis der det blir mer opptil den enkelte student i 

hvilken grad de vil lede undervisning eller ikke:  

 



 

Det forventes at studentene har en aktiv rolle i 
undervisningen. De skal lede arbeid i grupper, eller også 
lede fellesaktiviteter. Studentene vil også assistere 
læreren i klasserommet (Brev til praksisskolene.Vedlegg 
nr 4.) 
 

Vi kan på bakgrunn av tilbakemeldingene notere oss at 

informasjonsskrivet må formuleres enda tydeligere ved en 

senere praksisperiode for å unngå misforståelser. En student 

skriver følgende: ”Øvingsskolen bør få mer konkret info. Om 

hva våre oppgaver er i praksis. Kan unngå misforståelser, kunne 

vært lurt med et øvingslærermøte!”�

 

Vi må vurdere om vi skal sette av tid til et praksisforummøte – 

det vil si et møte med studenter, høgskolelærere og 

praksislærere før praksisstart. Det er noe vi gjennomfører for de 

øvrige praksisperiodene, men foreløpig ikke har gjort med denne 

praksisperioden. Det er et økonomisk spørsmål hva høgskolen 

vil prioritere. Faglig sett vil det sikkert gi god uttelling for alle 

parter. 

 

I forhold som gjelder det andre spørsmålet, det faglige utbytte 

av praksis, svarer førskolelærerstudentene at de syntes det var 

spennende å se hvordan det ”arbeides på småskoletrinnet, mye 

fag, mye oppdragelse/omsorg”. Begrunnelser som studentene 

trekker fram kan systematiseres i følgende områder: 

• Fikk vite hvordan det er å arbeide i skolen og litt om 

hvordan de planlegger og gjennomfører arbeidet 

• Veiledningen fungerte bra 

• Ble bevisst forskjeller mellom skole og barnehage 

• Ble opptatt av forskjellen mellom lærerrollen og 

førskolelærerrollen 

• Noen ble opptatt av at fagene var tydeligere enn i 

barnehagen 

 



 

Førskolelærerstudentene er overveiende positive og tilfredse 

med det faglige utbytte av praksis i grunnskolen. Det er èn som 

er skuffet og skriver: ”Bra, men lærte lite om 1. & 2. klasse. Ble 

plassert i 4.klasse, hvor leken hadde liten eller ingen plass. Alt 

dreide seg om læring. Fikk stor utfordring med blant annet 

ledelse av undervisning i matte og gym”. Hun gir uttrykk for at 

det vil bli best utbytte av å være i småskolen, men at hun 

samtidig har hatt personlig utbytte med ledelse av klassen. 

Høgskolen ønsker fortrinnsvis at studentene skal være i de tre 

første skoletrinnene, men har erfart at det noen ganger er 

praktisk vanskelig fordi ikke alle praksislærere ønsker å ta imot 

studenter. Her kan det sikkert gjøres bedre avklaringer mellom 

høgskole og praksisskoler. 

 

Hvilke forslag har de så til forbedringer/endringer for å styrke 

det faglige utbytte av praksis? Førskolelærerstudentene mener at 

allmennlærerstudentene bør være like lenge i barnehagepraksis 

som de gjennomfører grunnskolepraksis. De begrunner det med 

at studentgruppene får mer likt grunnlag og ” jeg tror de har 

stort utbytte av det”. Noen anklager praksislærerne for ikke å 

være godt nok forberedt til veiledningen. En av studentene 

skriver: ”Jeg opplevde at lærerne ikke var forberedt og informert 

godt nok. Hvem har skylda? Kanskje litt lite faglig utbytte”. En 

student sier at høgskolen skulle ha gitt bedre informasjon og at 

de kunne ha sendt ut oppgaver som var utdelt i religion/etikk. På 

den måten kunne veiledningen vært mer koordinert med dette. 

Religion/etikk -faget var ikke med i dette prosjektet og det er 

nok noe av forklaringen på at dette ikke ble samkjørt. Under 

forberedelsene til prosjektet, bør det imidlertid presiseres at vi 

som prosjektledere inviterte fagkolleger til å delta aktivt med 

oppgaver i alle faser av prosjektet. Ved senere anledninger vet vi 

at det må sikres at ikke enkeltfag sender egne oppgaver med 

studentene uten at praksisskoler eller – barnehager er orientert 



 

på forhånd. Det er likevel bare en student som uttrykker at hun 

hadde ”fint lite utbytte” av praksis. ”Øvingslærer hadde ikke 

kompetanse til å ta imot studenter, og hun var også dårlig 

forberedt. Dette bar praksisen preg av”. Hva hun mener med 

”kompetanse” er ikke nærmere spesifisert, men høgskolen har 

allerede presisert hvor mange års arbeidserfaring den enkelte 

lærer bør ha før de brukes som praksislærere. Dette bør vi 

antakeligvis følge opp enda mer. 

 

Vurderingsgrunnlaget fra førskolelærerstudentene er på over 70 

% og evalueringene fra denne studentgruppen må derfor sies å 

gi et forholdsvis godt bilde av deres synspunkter på 

grunnskolepraksis og samarbeidet med allmennlærerstudentene. 

Materialet viser at de stort sett er godt fornøyd med de delene av 

prosjektet som er knyttet til praksis i grunnskolen. De har også 

kommet med betimelige og konkrete innspill til forbedringer 

som høgskolen selvfølgelig skal følge opp videre med tanke på 

nye studentkull. 

 

 
Et av spørsmålene i evalueringen var: Hva bør skje videre for 

å utvikle samarbeidet mellom førskolelærerstudiet og 

allmennlærerstudiet i praksis? De studentene som kommer 

med betraktninger i forhold til praksis, mener at det er vesentlig 

at omfanget av praksis blir like stort for begge studentgrupper. 

Dessuten mener en av dem at det er viktig at ”allmennlærere 

kommer til en barnehage hvor de jobber med å forberede de 

eldste barna til skolen”. Det faglige utbytte og nytteverdien av 

praksis er kanskje størst når man senere kan ha utbytte av de helt 

konkrete erfaringene man gjør i praksis? En student foreslår noe 

som er mer ”ekstremt”. Hun vil at allmennlærerstudenter og 

førskolelærerstudenter skal ha praksis sammen.  Dette forslaget 

vil vi komme tilbake til under drøftingene fordi det er forskning 

fra Sogn og Fjordane nettopp på en slik ordning. 



 

 
 

4.3.5. Allmennlærerstudentenes erfaringer med 

praksis i barnehagen 

Ved presentasjon og gjennomgang av svarene for 

allmennlærerstudentene tas det utgangspunkt i samme inndeling 

som for førskolelærerstudentene: 

 

1. Praktisk.  

2. Faglig utbytte av praksis.  

- Hva fungerte bra?  

- Forslag til endringer/forbedringer? 

 

Det er i alt 11 skjemaer besvart av allmennlærerstudentene. 

Flere av skjemaene ble parvis besvart av studentene. Det var 

totalt 25 allmennlærerstudenter som har fylt ut skjemaet. 

Utvalget er færre enn for førskolelærergruppen og i tillegg er 

svarprosenten lavere. Det viser seg også at 3 studenter ikke gir 

tilbakemelding på hva som fungerte bra praktisk sett. De 

resterende svarer at de er godt fornøyd med denne 

praksisperioden når det gjelder praktiske forhold. Det de er 

fornøyd med er det samme som førskolelærerstudentene: de 

følte seg godt mottatt. ”Praksis i barnehage var veldig bra. Vi 

ble mottatt på en åpen og inkluderende måte. Alle deltok i 

veiledning, jeg lærte mye!” Også i denne gruppen er det noen 

som peker på verdien av foredraget til Else Devold som 

studentgruppene hadde som felles oppstart før praksis.  

 

To studenter trekker fram at de syntes det var fint å være flere 

studenter på samme avdeling. Her ser vi altså en motsetning 

mellom de to studentgruppene. Det kan ha sammenheng med 

forskjellig erfaring fra tidligere, og at de synes det var trygt å 

være flere sammen på ”ukjent mark”. 



 

 
Hvilke forslag har allmennlærerstudentene til endringer eller 

forbedringer? Det viste seg at de hadde mange konkrete innspill 

og i tillegg noen kritiske tilbakemeldinger. For det første hadde 

det opplagt vært svikt i kommunikasjonen et eller annet sted: ” 

Problemet var at de ikke helt visste eller forstod hvorfor vi var 

der”. Det er klart at slike opplevelser kan skape svært uheldig 

oppstart til en praksisperiode, men kan heldigvis enkelt 

forbedres. Studentenes opplevelse var at praksisbarnehagen ikke 

var godt nok orientert om hvorfor de var i praksis og intensjonen 

med praksisperioden. Det bør kommenteres at det er første gang 

barnehagene har hatt allmennlærerstudenter i praksis, og at dette 

var en helt ny og ukjent situasjon for dem. Et par foreslår å 

legge praksisperioden til et annet tidspunkt av året fordi det 

passer bedre for barnehagene som var opptatt med innkjøring av 

nye barn. En annen etterlyser bedre forberedelser: ”Mer praktisk 

informasjon. Når du aldri har vært i barnehage før, er det ikke så 

greit å vite hvordan en dag gjennomføres. Vi ble kasta ut i det.” 

 

I tillegg etterlyser studentene mer tid til forberedelse på skolen 

før praksisstart. De presiserer ikke mer konkret hva dette skulle 

innebære. Her er det behov for en gjennomgang og avklaring av 

rollene mellom høgskolen og praksisbarnehager. Veiledningen 

synes de også ble sparsom. De hadde fått 2 timer i løpet av uken. 

Dette kan ha sammenheng med mangelfull forberedelse fra 

høgskolens side. Ved mer orientering om karakteristiske trekk 

ved barnehagen, om førskolebarn og førskolelæreryrket på 

forhånd, så hadde kanskje 2 timer veiledning vært tilstrekkelig. 

Det er imidlertid økonomien som også setter noen 

begrensninger. Det siste poenget de fremhever er at de ikke 

opplevde likeverdighet til førskolelærerstudentene. En skriver 

det slik: ”Mer likeverdige studenter: 3kl førskole= 4.klasse 

allmenn!” Vi hadde nok undervurdert betydningen av ulikt 

antall studieår/studiepoeng i pedagogikk som var så forskjellig 



 

for de to studentgruppene. Førskolelærerstudentene hadde 

tilbakelagt 30 studiepoeng i pedagogikk, mens 

allmennlærerstudentene bare hadde hatt halvparten. Dette var en 

viktig erfaring som vi må ta hensyn til ved mer permanente 

ordninger. 

 
 
Når det gjelder det andre spørsmålet som studentene skulle 

respondere på, det faglige utbytte av praksis, så har de trukket 

fram noen felles momenter som kan systematiseres i følgende 

punkter: 

• Hvordan en barnehage fungerer 

• Hvordan de arbeider der 

• Karakteristiske trekk ved barn i førskolealderen 

• Om lek og betydningen leken har for barn 

Relatert til målene for praksisperioden kan vi si at svarene 

korresponderer bra med disse momentene. Studentene var 

inndelt i temagrupper og det er mulig at dette avspeiler svarene. 

I og med at svareskjemaene er anonyme, har vi i ettertid ikke 

anledning til å undersøke denne mulige variabelen.  Det at bare 

to nevner ”leken” som vesentlig for utbytte har også muligens 

sammenheng med dette. Disse to studentene sier imidlertid: 

”Har lært en del om betydning av lek for barn. Om hvordan man 

får barna inn i lek. Hvorfor lek er så viktig. Dette lærte vi 

gjennom veiledningene”. 

 
Disse to studentene har opplagt hatt fordel av både praksis og 

veiledningen når de er i stand til å gi så presise tilbakemeldinger 

på hva de har lært om lek. Konsekvensene av disse erfaringene 

kan være at allmennlærerstudentene kjenner seg mer kompetente 

til å bruke lek i skolen og vet hvorfor og hvordan de skal legge 

til rette for lek. En annen student oppsummerer eksplisitt hva 

hun har erfart: ”Vite hvordan det er i barnehage, hvordan barn i 

3, 4, 5 års alderen er/leker/tenker/prater. Tillit til voksne. Lære 



 

om hva som er viktig i barnehage: Ikke først og fremst fag, men 

barns utvikling, lek= læring. Sosial kompetanse; hjelpe barn til 

det. EQ (følelsesmessig intelligens)”. 

 
Denne studenten har fått et grunnlag og er i stand til å 

sammenligne barnehage med skole og uttale seg og hva som er 

annerledes enn i skolen. I tillegg har en skrevet: ” Ble veldig 

bevisst på samarbeid og potensialet det gir ved overgang 

barnehage - skole. Fint å se barna, fra 1-åringen og oppover - 

helhetstankegang”. Bakgrunnen for at bare en har trukket fram 

overgangen fra skole til barnehage kan rett og slett være at dette 

ikke var tilrettelagt ved de øvrige praksisstedene. 

 

Førskolelærerstudentene vil i framtida ha mulighet til å arbeide 

også i skolen. Derfor kan denne praksisperioden være spesielt 

spennende og avklarende for dem. Allmennlærerstudenter har 

pr. i dag ikke samme mulighet. Ifølge Stortingsmeldingen 

”Kultur for læring” kan det skje endringer på dette: 

”Departementet vil imidlertid legge til rette for at allmennlærere, 

gjennom å utvide sin formelle kompetanse, kan arbeide i 

barnehagen” (St.meld.nr.30.:103). Det kan i tilfelle medvirke til 

enda mer positiv innstilling hos allmennlærerstudenter til praksis 

i barnehager. Uansett, praksis i barnehage har like fullt fungert 

avklarende for denne studenten: ” Ble helt sikker på at jeg valgte 

rett studie. Jeg ønsker ikke å jobbe i barnehage”.  

 
Hvilke forslag har allmennlærerstudentene til 

forbedringer/endringer for å styrke det faglige utbyttet av 

praksis? Det var med stor interesse vi leste tilbakemeldingene 

vedrørende dette punktet. Det er første gang 

allmennlærerstudenter er i barnehagepraksis ved vår institusjon, 

og de fikk heller ikke anledning til å velge vekk denne 

praksisorganiseringen. 7 studenter har kommet med innspill til 

dette punktet. En student ber om lengre praksisperiode fordi hun 



 

”rakk knapt å bli kjent med barna”. I hvilken grad det er 

realistisk å regne med å utvide praksisperioden for 

allmennlærerstudentene til 2 uker, er vi i tvil om. Det vil 

medføre at de vil få en uke mindre grunnskolepraksis og det har 

nok både lærere på høgskolen og i praksisskolen motvilje mot. 

Èn student ønsker mer veiledning og da gjerne et skjema som 

praksislærerne skal følge og gjennomgå. Dette er en god ide som 

kan sikre mer likt innhold i praksis for studentene. Det handler 

også om uklare føringer med hensyn til mål og innhold for 

praksis fra høgskolen. Informasjon kan aldri bli god nok. Dette 

gjelder for eksempel synspunktene to av studentene har om at 

høgskolen må utforme ”klarere retningslinjer for hva 

allmennlærerstudentene skal gjøre, være med på”. Dette viste 

seg også å være en utfordring for førskolelærerne og 

praksislærerne i grunnskolen, så dette var et reelt problem som 

høgskolen bør forbedre. Det siste innspillet vi tar med handler 

om et hjertesukk fra en student som har vært på en 

småbarnsavdeling: ”Bør presiseres at vi skal ha store barn”. I 

utgangspunktet mente vi at allmennlærerstudentene kan lære 

mye også av å observere, veiledes og lære om hvordan for 

eksempel 2-åringer lærer, men vi har forståelse for at de ønsker 

vi skal prioritere 5-åringene som er den aldersgruppen de skal ta 

i mot som framtidige grunnskolelærere.�

 
 
Hva svarte allmennlærerstudentene på spørsmålet: Hva bør skje 

videre for å utvikle samarbeidet mellom 

førskolelærerstudiet og allmennlærerstudiet i praksis? 

Allmennlærerstudentene har flere synspunkter til dette 

spørsmålet. For det første peker flere på verdien av at 

studentgruppene møtes: ”Vi bør fortsette å snakke sammen”. ” 

Bra å ha samtalegrupper på tvers av utdanningene” og 

”samtalegrupper før og etter praksis”.�En student foreslår at 3. 

studieår passer bedre for samarbeidsprosjekt mellom 



 

utdanningene. ”Burde kanskje heller legges til 3.året på 

allmennlinjen”. Allmennlærerstudentene følte seg faglig 

underlegne i pedagogikk i forhold til førskolelærerstudentene og 

dette forslaget ville motvirket en slik erfaring. Med ny innføring 

av studiemodell fra høsten 2003 for allmennlærerstudentene, vil 

muligens det siste semesteret i pedagogikkstudiet være best 

egnet for samarbeid på tvers av lærerutdanningene.  I forhold til 

praksissted etterlyser AL studentene praksisbarnehager som har 

pedagogisk opplegg i barnehagen tilrettelagt for skolestartere og 

samarbeid med skolen som studentene kunne ha fått konkret 

erfaring med. ”I praksis må begge utdanninger være mer innstilt 

på hva den andre kan bidra med” skriver en student. Kanskje 

opplevde denne studenten at praksisstedet ikke var nysgjerrig på 

hennes fagbakgrunn? Slik vi oppfatter denne kommentaren, 

ønsket hun at praksisstedet forventet at hun skulle bidra med sin 

kompetanse inn i barnehagen. Studenter bringer med seg 

erfaringer og faglighet i praksis. De ønsker å få anerkjennelse 

for dette og kanskje ta den enda mer i bruk? En student kommer 

med faglige synspunkter som opplagt kunne bidratt til 

spennende faglige diskusjoner både med andre studenter og i 

praksis: ”Synes det er viktig å ikke dra skolen ned i barnehagen, 

dette var jo nettopp et argument mot seksårsreformen. Det virker 

som om 5 åringer (4½) nå er ”førskolebarn”. Avslutningsvis vil 

vi ta med to utsagn fra studenter som klart gir uttrykk for at de 

ønsker at prosjektet skal bli permanent, men med noen 

forbedringer: ”Gjøre det til en del av allmennlærerstudiet, ikke 

en ekstra del. Innføre barnehagepraksis i allmennstudiet, men 

forsikre seg om at alle får et godt utbytte av praksisen” og 

”Prosjektet må samkjøres bedre: felles lærere, likeverdig når det 

gjelder studietid/praksis (3-4kl)”. Etter denne presentasjonen og 

gjennomgangen av datamaterialet fra prosjektet, vil vi i neste 

kapittel drøfte resultatet fra undersøkelsen opp mot teori og 

forskning om tematikken.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Drøftinger 

 

5.1. Hva slags samarbeid eksisterer på 
høgskolene?   
    
Ved prosjektets oppstart ønsket vi å kartlegge omfanget og 

innholdet av samarbeidet mellom de to lærerutdanningene på 

nasjonalt nivå.  Målet var å undersøke i hvilken grad de to 

lærerutdanningene etterlever de politiske føringene som vi 

finner i plandokumentene.  

 

 I kapittel 2.3. ble det redegjort for de politiske 

grunnlagsdokumenter som angår barnehagen, grunnskolen og de 

to lærerutdanningene. Vi ønsket særlig å sette søkelyset på det 

forhold at studentene skal kvalifiseres til å lage gode overganger 

mellom barnehage og skole for barna. Det kan dreie seg om at 

studentene kvalifiseres til tverrinstitusjonelt samarbeid, at de får 

innsikt i barnehage og skole som organisasjon og endelig at de 



 

får kunnskap om barnas utfordringer ved overgangen 

barnehage/skole. I de politiske styringsdokumentene for 

barnehagen og grunnskolen, L 97 og R 96, forutsettes et 

institusjonelt samarbeid på ledernivå mellom barnehage og 

skole. De politiske intensjonene, nedfelt i læreplanene er å skape 

gode, pedagogiske sammenhenger mellom de forskjellige 

pedagogiske institusjoner.  I hvilken grad etterlever 

læreutdanningene politiske føringer nedfelt i planverkene?  

 

I brevet til høgskolene etterspurte vi ikke årsaker til eller 

forklaringer på graden av samarbeidet, eller begrunnelser for at 

det ikke eksisterte samarbeid mellom de to utdanningene. I 

etterkant av undersøkelsen ser vi at dette kunne vært interessant 

å få kjennskap til.  

 

På bakgrunn av innkomne svar fra de 18 høgskolene, fremgår at 

åtte av 18 høgskoler har samarbeid av ulik art. Ni høgskoler har, 

slik det fremgår av våre resultater i figur 7, intet samarbeid på 

tvers av utdanningene. Først og fremst har de åtte høgskolene 

faglig samarbeid for de to lærerutdanningene på studiestedet. 

Tabellen nedenfor viser høgskolene som har et faglig samarbeid. 

Vi vil ikke her komme med forklaringer på hva årsakene kan 

være til at hele ni høgskoler har meddelt at det ikke eksisterer 

samarbeid. Imidlertid kan det være feil ved selve rapporteringen 

fra de 18 høgskolene. Vi henvendte oss til studielederne ved 

høgskolene, og ved enkelte høgskoler kan det formelt og 

uformelt eksistere samarbeid, som studielederne av ulike årsaker 

ikke kjenner til. 

Det er to høgskoler som utmerker seg i rapporteringen. De to 

høgskolene, Norsk Lærerakademi og Høgskolen i Sogn og 

Fjordane, fremhever seg i undersøkelsen i det samarbeidet på 

studiestedet for de to studentgruppene er både et lærerstyrt- og 

studentstyrt samarbeid. I relasjon til kvalitetsreformen med 



 

vektleggingen av studentaktive læringsformer, ser vi svært 

positivt på denne organiseringen.  De øvrige seks høgskolene 

har lagt opp til at fagpersonalet har organisert samarbeidet 

mellom de to studentgruppene på studiestedet. Høgskolen i 

Tromsø har først og fremst latt eksterne samarbeidspartner, slik 

som Redd Barna og Utdanningsforbundet, ta hånd om dette 

arbeidet. 

 

Samarbeid 
Høgskolens 
navn: 

Student- 
Styrt 

Praksis På studie- 
stedet 

Innholdet i samarbeidet 

1. Høgskolen i 
Finnmark 

  X Seksuelle overgrep mot barn  
Begynneropplæring i norsk og matematikk

2. Høgskolen i 
Hedmark 

  X Felles opplegg om lek 
Overgang barnehage og skole  

3. Høgskolen i 
Nord-Trøndelag 

  X Begynneropplæring i norsk og matematikk

4. Høgskolen i 
Sogn og Fjordane 

X  X Et felles prosjekt på ei uke  
Et studentstyrt opplegg  

5. Høgskolen i 
Stavanger 

  X Begynnende lese-, skrive- og 
matematikkopplæring 

6. Høgskolen i Sør-
Trøndelag 

 X  1 uke alternativ praksis  
 

7. Norsk 
Lærerakademi 

X X X Flerkulturelle utfordringer i skole og bhg. 
Forebygging knyttet til omsorgssvikt 
/seksuelle overgrep 
Studentprosjekter (lek, storyline) - felles 
ekskursjoner 
Kurs for øvingslærerne  

8. Høgskolen i 
Tromsø 

  X Kurs om seksuelle overgrep mot barn 
arrangert av Redd Barna 
Kurs i regi av Utdanningsforbundet vedr. 
rettigheter, plikter og avtaleverket 

 

Figur 7: Høgskoler som har hatt samarbeid mellom de to 

utdanningene 

 

I den videre fremstillingen av den nasjonale undersøkelsen, vil 

vi kategorisere samarbeidet i tre underpunkter relatert til 



 

utviklingen av den faglige, sosiale og didaktiske kompetansen 

hos begge studentgruppene slik Rammeplan for 

Førskolelærerutdanningen av 2003 og Rammeplan for 

Allmennlærerutdanningen av 2003 foreskriver.    
 

  

5.1.1. Felles, temabaserte emner på studiestedet 

De tre høgskolene, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finmark 

og Norsk Lærerakademi, har organisert felles opplegg for 

studentene om temaet ”Seksuelle overgrep mot barn”. For begge 

utdanningene er dette omtalt i fagplanene. At Redd Barna har 

hatt ansvaret for det faglige opplegget ved Høgskolen i Tromsø 

er interessant. Organisasjonen kan besitte særlig kompetanse på 

feltet, og studentene erfarer også at det er hensiktsmessig å 

invitere interesseorganisasjoner inn i det faglige opplegget. 

Denne erfaringen kan så anvendes i fremtidig jobbsammenheng.  

 

Tema overgangen barnehage- skole er også fagplanrelevant, og 

et emne Høgskolen i Hedmark har samarbeidet om for de to 

utdanningene.  Relevansen av dette temaet skulle være 

overflødig å kommentere ytterligere i denne rapporten. Slik vi 

oppfatter læreplanverket er dette et tema som fordres at 

yrkesgruppene er kompetente til å mestre i sin pedagogiske 

praksis. For oss er det tankevekkende at så få høgskoler legger 

vekt på dette området. Det kan skyldes flere forhold. Ved en del 

høgskoler kan fagpersonalet enten være knyttet til allmennlærer- 

eller førskolelærerutdanningen. Dette medfører at lærere 

umiddelbart ikke planlegger sine faglige opplegg på tvers av 

utdanningsløpet slik planverket foreskriver. Videre preges også 

fagpersonalet til en viss grad av å være ”barnehagesentrert” eller 

”skolesentrert”. Vi kan ikke se bort fra at en del høgskoler 

berører emnet, men vi vil, med henvisning til 2.5., argumentere 



 

for at dette bør opprioriteres og samkjøres i begge utdanninger i 

årene som kommer. 

 

Høgskolen i Hedmark har i tillegg til sistnevnte tema, også 

organisert et felles opplegg om lek for allmennlærer- og 

førskolelærerstudentene. Dette emnet er faglig relevant for 

begge utdanningene, og er samtidig omtalt i planverket for 

lærerutdanningene og i L97 og R 96. Ved mange høgskoler 

forventes det at dette emnet blir inkorporert i årsplanene i faget 

pedagogikk, og av denne grunn ikke blir særlig fokusert på tvers 

av utdanningene.   

 

Norsk Lærerakademi har også hatt felles opplegg om 

flerkulturelle utfordringer i barnehage og skole. I rammeplanene 

for begge lærerutdanninger av 2003, blir den flerkulturelle 

kompetansen særskilt fremhevet som et av 

kompetanseområdene i årene som kommer. I lys av 

rammeplanene, er Lærerakademiet i front på dette området. De 

øvrige høgskoler er forpliktet til å inkorporere dette emnet, og 

det kan for mange høgskoler være en fordel å kvalifisere 

utvalgte i personalet på emnet. Gjennom felles organisering kan 

organisasjonen oppnå stordriftsfordeler av faglig, praktisk og 

økonomisk karakter. 
 

 

 

5.1.2. ”Skolerelaterte” emner 

Høgskolene i Finnmark, Stavanger og Nord-Trøndelag har alle 

organisert felles faglige, opplegg i begynneropplæring i norsk 

som omhandler lese-, skrive- og matematikkferdigheter.  

 

Av de innrapporterte emner fra høgskolene, utmerker dette 

emnet seg, fordi det er hele tre høgskoler som har organisert et 



 

felles opplegg for de to lærerutdanningene på studiestedet. Dette 

kan skyldes flere forhold. Begynneropplæring som emne har 

faglig relevans og kan inkorporere alle fagene i førskolelærer- 

og allmennlærerutdanningen. I lys av senere års undersøkelser 

nasjonalt og internasjonalt, har barn og unges lese-, skrive- og 

matematikkferdigheter blitt drøftet og gitt politisk prioritet. Som 

en konsekvens av samfunnsdebatten har lærerutdanningene også 

fått nye planer og deriblant faget ”Grunnleggende lese-, skrive- 

og matematikkopplæring” i allmennlærerutdanningen.   
 

 

 

5.1.3. Samarbeid om åpne emner 

To høgskoler har lagt opp til at studentene leder og organiserer 

faglige opplegg for de to studentgruppene. Som eksempel på 

slike opplegg kan nevnes Lærerakademiets fokus på lek og 

storyline. Innholdet i det studentstyrte opplegget ved Høgskolen 

i Sogn og Fjordane er ikke oppgitt. I forhold til 

Kvalitetsreformens føringer, har disse høgskolene fanget opp 

politiske signaler fra Stortingsmelding nr. 16 (2001/2002). 

Gevinsten for studenter med hensyn til læringsutbytte er 

åpenbar. Studentene får erfaring i å organisere felles, faglige 

opplegg, og dette kvalifiserer dem til å planlegge og organisere 

opplegg som fremtidige førskolelærere og allmennlærere. I 

profesjonsutdanningen har vi en særlig forpliktelse til å utvikle 

og forbedre dette arbeidet i årene som kommer. 

  

Høgskolen i Sør-Trøndelag har lagt til rette for samarbeid om 

alternativ praksis for begge studentgrupper. Vi har registrert 

med interesse at det åpnes for at studenter kan velge alternativ 

praksis i barnehage eller skole. Ved Norsk Lærerakademi er det 

også oppgitt felles møter for praksislærere (øvingslærere) i 

barnehage og skole. Vi finner det også interessant og faglig 



 

relevant at man til en viss grad ønsker å samordne opplæringen 

for begge studentgrupper på studiestedet. Særlig kan det være 

aktuelt å øke samarbeidet mellom praksisfeltets representanter.  

 

Norsk Lærerakademi har i undersøkelsen rapportert om det mest 

omfattende samarbeidet både med hensyn til innhold og 

organisering for de to lærerutdanningene. At det kan gi faglig 

felles utbytte å samordne de to studentgruppene i ulike faglige 

opplevelser utenfor studiestedet, er innlysende. Årsakene til 

dette kan være flere. Som en privat lærerutdanning, kan 

akademiet se flere fordeler ved samarbeidet. Lærerakademiet 

kan ha faglig funderte motiver som ønske om et tettere 

samarbeide. De faglige ansatte kan undervise på begge 

utdanninger, og da kan det være praktisk og naturlig å slå 

sammen studentgruppene. Økonomisk sett kan samarbeid også 

ha sine fordeler, fordi flere emner kan angå begge 

studentgruppene. 

 

Høgskolen i Tromsø lar Utdanningsforbundet arrangere et felles 

kurs for studentgruppene om avtaleverket i skole/barnehage, 

rettigheter og plikter samt jobbsøkerkurs. Vi har med interesse 

registrert dette emnet, og for studentene er det nyttig å møte en 

interesseorganisasjon.  

 

Slik det fremgår av denne gjennomgangen av innholdet i 

samarbeidet mellom utdanningene, varierer dette. Imidlertid vil 

vi fremheve at temaet overgangen barnehage – skole har særlig 

relevans for begge utdanninger og at fagpersonalet har en 

forpliktelse til å kvalifisere studentene til dette emnet.  Hva kan 

vi så lære av studentenes erfaringer? Hvordan skal vi tolke deres 

utsagn om samarbeidet på studiestedet og i praksis?  
 
 

 
 



 

5.2. Drøftinger av erfaringer fra samarbeidet 

på studiestedet 

Formålet med prosjektet var at studentene skulle utvikle og 

styrke sin faglige, sosiale og didaktiske kompetanse, med 

hensyn til de oppgaver og utfordringer som de vil møte i sine 

fremtidige yrker i barnehage og skole. Problemstillingen lød 

som følger: 

 
Hvordan legge til rette for didaktiske møter for 
allmennlærerstudenter og førskolelærerstudenter som 
gjør dem kompetente for fremtidig samarbeid?   

Vi skal drøfte i hvilken grad prosjektet innfrir forventninger i 

forhold til denne problemstillingen.  Materialet vi drøfter dette 

opp i mot er først og fremst studentenes egne tilbakemeldinger 

som er gjort skriftlig på henvendelse fra oss. Responsen fra 

informantene sees i lys av forskning og teori som er presentert 

tidligere i rapporten. Svarskjemaene er, som tidligere nevnt, 

forholdsvis begrenset. Det vil si at studentene ikke har gitt 

fyldige begrunnelser for sine synspunkter. Svarene er likevel av 

en slik karakter og omfang at de kan speile og gi svar på sider 

ved prosjektets formål. 

 
 
 

5.2.1. Erfarte studentene læringsøkologisk 

tankegang i de didaktiske møtene? 

Ifølge Tom Tiller er det et fundamentalt vilkår at den lærendes 

livserfaringer møter det definerte læringsinnhold på en god 

måte. ”På en god måte” innebærer at man tar utgangspunkt i det 

hverdagslivet studentene bringer med seg og ikke minst – 

”skolens kunnskaper organiseres på en måte som gir mening” 

(Tiller 1995:7). Materialet fra prosjektet er begrenset og vi vil 

være forsiktige med å trekke konklusjoner om vi har lyktes i å 



 

skape de didaktiske møtene på bakgrunn av studentenes 

erfaringer.  

 

De fleste gir uttrykk for at de opplevde prosjektet meningsfullt. 

”Bra diskusjon oss i mellom i gruppa. Fine erfaringer å ta med 

seg, høre andres syn på det man syns er bra!” Det var flere 

utsagn som liknet på dette: ”Oppretthold dette prosjektet!” 

”Dette var viktig og spennende synes jeg”. Mange fikk erfaring 

med og opplevelser knyttet til framtidige utfordringer, og de ga 

uttrykk for at det var ”interessant med samtalene mellom 

førskolelærerstudentene og allmennlærerstudentene”. 

Utgangspunktene for gruppearbeidet skulle være kjent stoff for 

studentene, nemlig fagplanene som var relatert til det yrket de 

kvalifiserer seg til. På den måten forsøkte vi å imøtekomme 

forutsetningene for meningsfulle didaktiske møter. 

 

På den andre siden var det studenter som ga uttrykk for at 

prosjektets formål ikke ble innfridd. En sier: ”Det fungerte 

heller dårlig med tanke på samarbeid med 

allmennlærerstudenter, vi hadde nemlig ingen til stede på vår 

gruppe”. Det viste seg etter hvert at i allmennklassen var det 

flere studenter som ikke skulle ha praksis fordi de bare fulgte 

enkelte fag. Det bidro til at flere grupper ble skjevfordelt og at 

det ikke møtte opp nok fra allmennlærersiden. I utgangspunktet 

forsøkte vi å legge til rette for så jevnbyrdige grupper som 

mulig, men utfallet ble noe annet. Det kan ha påvirket enkelte i 

negativ retning. Noen førskolelærerstudenter kan ha opplevd 

dette som avvisning fra allmennlærerstudentene, som de kan 

oppleve har høyere status, og kanskje ikke vil prioritere 

samarbeidet med dem? 

 

Var det så en reell samarbeidslæring som fant sted? Tidligere i 

rapporten viste vi til Johnson og Johnson (Nilsen 2003) som 



 

beskrev graden av samarbeidslæring med begrepene 

kooperasjon og kollaborasjon. Fungerte studentgruppene kun 

som kooperasjon, altså samarbeid som arbeidsdeling eller var de 

sammen om å løse oppgavene i fellesskap? Igjen er det 

vanskelig å bekrefte eller avkrefte denne definisjonen av 

samarbeidslæring. Ut fra det materialet vi har ser det ut til at 

noen grupper har fungert etter intensjonen, mens det opplagt var 

flere grupper der felles innsats og fokus var fraværende. Blant 

annet fordi det var få eller ingen studentrepresentanter fra 

allmennlærerlinjen. ”Kun 1 allmennstudent. Hadde ikke vært i 

praksis og engasjerte seg ikke”.  Da er det opplagt at målet om 

læringsfellesskap ikke lyktes. Studentene hadde på forhånd fått 

beskjed om å sette seg inn i læreplanens føringer i forhold til det 

temaet gruppa var tildelt (lek, læring etc.). To av Johnson og 

Johnsons kriterier for vellykket samarbeid var at studentene 

skulle være positivt avhengige av hverandre og dernest kjenne 

individuelt ansvar for å ”bidra og lære”. Dette skjedde nok i 

varierende grad. En førskolelærerstudent skrev: ”Synes at 

allmenn var lite forberedt og litt negative til prosjektet. Hadde 

ingen konkrete punkter, visste heller ikke hva L97 sa om tema”. 

En forklaring kan være at selv om vi som prosjektledere hadde 

forsøkt å legge til rette for at forberedelsene skulle være lik for 

de to klassene, så ble det kanskje likevel slik at 

førskolelærerstudentene hadde hatt bedre tid til forberedelse. 

”Gikk greit, men var forskjell på forberedelsestid” skriver en 

student. En annen kommenterer ”noen hadde forberedt seg bedre 

enn andre, men fikk jo oppsummert noe”. En forutsetning for at 

slike prosjekter kan bli vellykket er tidsbruken for 

gjennomføringen. Vi erkjenner at gode samarbeidserfaringer på 

tvers av utdanningene fordrer tid for motivasjon og faglige 

forberedelser av ulik art. Vi tenker her på at studentene skulle 

bli kjent med hverandre, og arbeide sammen om det faglige 

innholdet. Det relasjonelle planet har i liten grad blitt vektlagt. 



 

Igjen vil vi vise til Johnson og Johnson (Nilsen 2003) som 

mener at for å lykkes må studentene få et relasjonelt forhold til 

hverandre og erfare en viss grad av samhørighet. Det vil kreve 

mer ressurser, og at studentgruppene møtes flere ganger, og at 

samarbeidet strekker seg over tid for å lykkes også på dette 

området.  

 
 

 

5.2.2. Er studentene blitt mer kvalifiserte til å 

arbeide med overgangen fra barnehage til skole? 

Samarbeidsprosjektet startet med en felles forelesning som tok 

utgangspunkt i overgangen fra barnehage til skole. Dette er en 

utfordring som begge yrkesgrupper vil møte i framtidige 

arbeidssituasjoner. Det er kun positive tilbakemeldinger på 

foredraget til Else Devold. Studentene er entydige i å vurdere 

dette som en nyttig innføring, og de bruker begreper som god, 

bra, inspirerende, for å karakterisere læringsutbytte. Dessverre 

skulle vi ønsket at de hadde utdypet hva de legger i begrepene. 

Vi har derfor ikke dekning for å konkretisere hva de eventuelt 

har tilegnet seg, men vi er overbeviste om at forelesning og 

oppsummering i plenum rundt tematikken, har bidratt til at 

studentene vil være mer forberedte og bevisste på at de må ta tak 

i overgangsutfordringer i sine fremtidige yrkesutøvelse. 

Erfaringer fra prosjektet har ventelig øket studentenes 

kunnskaper om dette emnet. 

 

På bakgrunn av forelesningen og praksiserfaringer ba vi 

studentene utforme en oversikt over relevante områder ”du ville 

tilrettelegge for samarbeid i en fremtidig yrkessituasjon”. Dette 

ble drøftet i grupper sammensatt fra begge utdanningene. 

Innspillene gruppene kom med omhandler følgende momenter:  

 



 

• En ”åpnere” skole for 5-åringene 

• Faddere (barna) får i oppgave å oppsøke barnehagen. 

Pedagogene må reise til alle barnehager 

• Arena for felles opplevelser 

• Skolen bør motta informasjon om hvert barn før 

skolestart. Kartlegge barnets situasjon 

• ”Studietur” til barnehagen og skolen 

• Både førskolelærer og allmennlærer i 1. klasse. Lærer 

mye av hverandre 

• Oversikt over hva barna skal lære før de begynner på 

skolen 

• Samtale med barna om skole i barnehagen 

• Tidlig kontakt barnehage -skole 

• Gi barna erfaringer med skole 

 

Relatert til Piantas (1999:119) kriterier for god skolestart (se 

2.5), kan det se ut til at studentene tangerer flere av hans 

momenter. Pianta peker på verdien av at barn utvikler ”positive 

attitudes toward learning, school, teachers, and peers” (ibid.) og 

at barnehagen i utstrakt grad kan bidra til at det skjer. Hvordan 

utvikler man positive holdninger? Fra barnas ståsted skjer det i 

relasjonelle møter. Det er ikke tilstrekkelig å fortelle om skolen. 

Det er nødvendig at barna møter kommende lærere, og at lærere 

kommer i barnehagen. Gjennom direkte interaksjon mellom 

berørte parter, kan overgangen styrkes. Dessuten er det vesentlig 

at barnehagepersonalet omtaler skolen i positive vendinger og 

det samme gjelder foreldre og andre barna har tiltro til. 

 

Overgangen fra barnehage til skole må formaliseres i gjensidige 

planer for skolen og barnehagen. Rammeplan for barnehagen 

peker på at dette samarbeidet ikke må privatiseres. 

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) ”Kultur for læring” har 

ikke presisert dette ytterligere, men sagt at det må bli opptil den 



 

enkelte barnehage og skoles ”lokale handlingsrom”. Fra vårt 

sted kan manglende krav føre til svært ulik grad av innsats for å 

skape gode overganger. Man kan tolke dette som en signaleffekt 

om at dette ikke er et viktig og prioritert område, selv om andre 

kanskje vil argumentere for at samarbeid må utvikles ”nedenfra” 

og sjelden lykkes med pålegg. Vi håper uansett framtidige 

læreplaner ikke oppfordrer, men pålegger institusjonene å sikre 

dette.  Pianta peker på verdien av at overgangen knyttes til flere 

og høyere nivå enn barnehage og skole: 

 

A community that provides the supports for positive 
transition experiences, such as increased cooperation 
and coordination across agencies and service providers 
in promoting children’s health, social development, 
academic progress, and positive self-esteem (Piantas 
1999:119).  

 

 

5.2.3.  Hvordan oppfattet studentene lærerrollene 

til allmennlærere og førskolelærere i praksis? 

Gjennom prosjektet har vi ønsket at studentene skulle bli mer 

bevisste sin kompetanse som framtidige førskolelærere eller 

allmennlærere. Er det slik – og i tilfelle hvilken grad, at 

allmennlærere prioriterer utdanningskunnskap, mens 

førskolelærere legger vekt på å etablere omsorgsrelasjoner i 

utdanningsfeltet? I hvilken grad kan allmennlærer- og 

førskolelærer-studentene utveksle kunnskaper om 

praksisrelaterte erfaringer med hensyn til yrkeskultur og 

yrkeskunnskap i de didaktiske møtene? Ifølge Riksaasen (1994), 

Haug og Presthus (1991) sosialiseres studentgruppene inn i ulike 

tradisjoner som kan medføre at det eksisterer en 

barnehagetradisjon som er forskjellig fra skoletradisjonen. Vi 

ønsket at praksis skulle bidra til at studentene måtte undersøke 

og bli seg bevisst de ulike vektlegginger i yrkesutøvelsen. Er det 



 

slik at førskolelærerens og allmennlærerens forvaltning av 

yrkeskultur og yrkeskunnskap er forskjellig i barnehager og 

skoler? Videre ønsket vi å bevisstgjøre og utveksle erfaringer 

om praksisfeltet i sammenheng med refleksjon og teoretiske 

drøftinger. Hvilke erfaringer gjorde studentene med hensyn til 

yrkesgruppenes styrke relatert til faglig, sosial og didaktiske 

kompetanse slik rammeplanen foreskriver? Etter gruppearbeidet 

der gruppene var sammensatt på tvers av utdanningene, samlet 

vi studentene i plenum. På bakgrunn av gruppenes innspill fikk 

vi en liste over hva de hadde erfart i praksis at førskolelærere og 

allmennlærere var ”gode på”. Listen ble slik: 

 Hva er førskolelæreren 
god på? 

Hva er allmennlæreren 
god på? 

• Helhetssyn på barnet 

• Skape trygghet, gi 
omsorg 

• Stimulere utvikling 

• Lekende tilnærming til 
stoffet 

• Få leken inn i læringen  

• Se barnet i sosial lek 

• Se det enkelte barnet 

• Personlig omsorg 

• God på å bruke lek 
som metode 

• Å legge til rette for 
sosial kompetanse 

• En til en kontakt 

• Å ta i bruk leken 

• Det sosiale miljøet 

• Faglig kunnskap 

• Tilpasset opplæring 

• Planlegging 

• Forklare og veilede 
barn 

• Se hva barnet skal 
kunne/må lære 

• Lese- og 
skriveopplæringen 

• Strukturert innlæring 

• Fagformidling 

• Hjelpe barnet til å 
strekke seg 

• At de har forventninger 
til barna 

• Se de forskjellige 
behovene 

• Differensiere 
undervisning 

 
Figur 8: Oversikt over kjennetegn på førskolelærere og 

allmennlæreres ferdigheter 
 

 



 

Vi har forsøkt å systematisere og kategorisere studentenes svar 

ut fra tre av de fem kompetanseområdene som rammeplanene 

for lærerutdanningene skisserer (forkortet til R03). Studentene 

fikk ikke tildelt rammeplanenes definisjoner av 

kompetanseområdene, men vi siterer likevel R03 som et 

bakteppe for studentenes kommentarer under hver av 

overskriftene. Det må også legges til at de tre 

kompetanseområdene overlapper hverandre. Tilpasset opplæring 

som begrep kan forstås som pedagogens evne til å kunne sitt fag 

for å kunne legge til rette for læring ut fra den lærendes 

forutsetninger i et læringsfellesskap. I denne sammenheng 

sammensmeltes den faglige, didaktiske og sosiale kompetanse 

hos pedagogen. Dette innebærer at noen av studentenes svar kan 

kategoriseres flere ganger i alle kompetanseområder. Like fullt 

ønsket vi å dele opp informantenes svar innenfor de tre 

kompetanseområdene, fordi vi kunne se en tendens hos de to 

studentgruppene med hensyn til oppfatningen av den andres 

yrkeskunnskap.  I fremstillingen har vi heller ikke tatt med 

kompetanseområdene utviklings- og endringskompetanse og 

yrkesetisk kompetanse fordi vi ikke fokuserte på de områdene i 

dette prosjektet.  

 
I rammeplanene for lærerutdanningene defineres faglig 

kompetanse slik: ”kjenne innhold, teorier og metoder i de 

enkelte basisfagene, ha kunnskaper om barn, barndom og 

pedagogisk arbeid og kunnskaper om teorier og arbeidsformer 

innenfor og på tvers av fag” (R03:12). Studentenes 

karakterisering av kjennetegn ved de to yrkene kan deles inn i 

følgende områder: 

 

Faglig kompetanse: 

Førskolelæreren: Allmennlæreren: 
• Stimulere barns 

utvikling 
• Faglig kunnskap 

• Tilpasset opplæring 



 

• Få leken inn i 
læringen  

• God på å bruke lek 
som metode 

• Å ta i bruk leken 

• Helhetssyn på barnet 

• Se barnet i sosial lek 

 

• Lese- og 
skriveopplæringen 

• Fagformidling 

• Se hva barnet skal 
kunne/må lære 

• Hjelpe barnet til å 
strekke seg 

• At de har forventninger 
til barna 

 

Figur 9: Faglig kompetanse 

Førskolelærere er dyktige til å bruke lek som metode og som 

innhold, sier studentene. Det er kanskje symptomatisk at de ikke 

nevner bruk av fag i forhold til denne yrkesgruppen. I en 

evalueringsstudie som er gjennomført for å kartlegge erfaringer 

med innføring av Rammeplan for barnehagen, viser Retvedt 

med flere (1999) at fagområdene og barnehagens rolle som 

kulturformidler har en svakere vektlegging enn leken og det 

sosiale samspillet. Flere innenfor barnehagefeltet har i den 

senere tid tatt til ordet for at barnehagene bør fokusere mer på 

det faglige innholdet og læringen som skjer i barnehagen 

(Broström 2002, Johansson og Samuelsson 2003, Søbstad 

2004).  

 

Et forskningsprogram gennemført i 1995-97 synes at 
vise, at børnehavens hverdagsliv for tiden har tabt et 
indhold, som den tidligere har været karakteriseret af. 
Her tænkes først og fremmest på det forhold, at børnene 
får autentiske erfaringer samt at der lægges vægt på 
skabende eller praktisk-musisk virksomhed, bl.a. sang, 
musik, rytmik, male, tegne, forme og bygge. Men også 
andre væsentlige indholdsdimensioner synes at være 
forsvundet fra børnehavens dagligdag, fx oplæsning og 
historiefortælling, rim og remser, sang- og fingerlege 
(Broström 2002). 

 
 

Ut fra dette perspektivet kan det være at førskolelæreren kan 

hente inspirasjon og kompetanse hos allmennlæreren i å utvikle 



 

og bevisstgjøre bruken av fagene i barnehagen. Er det slik at 

allmennlæreren fokuserer mer på læringsutbytte til barnet? 

Kommentarene ”Se hva barnet skal kunne/må lære” og ”Hjelpe 

barnet til å strekke seg” kan peke i retning av en slik oppfattelse. 

Eller tenker man ulikt om hva læring innbefatter? Er det en 

uartikulert forståelse innenfor førskolelærergruppen om at 

læring relatert til fagene ikke er så vesentlig for førskolebarn? 

Tidsskriftet ”Debattserien for barnehagefolk” 2004 nr.1 

(Pedagogisk Forum 2004) har flere artikler som problematiserer 

denne tematikken. De forsøker å belyse barnehagens 

tradisjonelle læringssyn og drøfter om det er en motsetning 

mellom lek og læring. Pedagogene i begge institusjoner kunne 

ganske sikkert hatt spennende diskusjoner og 

meningsutvekslinger om hvordan barn lærer. Dette er noe vi 

kunne ta tak i allerede i utdanningen. Vi kunne belyse forskjeller 

i ulike læringsperspektiver og drøfte hvilke konsekvenser det får 

for læring uansett barns alder og pedagogisk institusjon. En 

førskolelærerstudent oppsummerte erfaringene fra 

grunnskolepraksis med ordene: ”Fikk oppleve skolehverdagen. 

Mye nyttig lærdom”. Studentene understreket at praksis i den 

andre yrkesgruppens institusjon ga dem nyttig kunnskap som de 

kunne anvende i ”sin” institusjon. Det kan være betimelig å 

nevne at dette er et lite utvalg praksisplasser. Vi vet fra andre 

praksisperioder at mange allmennlærere også er dyktige til å 

koble lek og læring sammen. Så denne undersøkelsen viser bare 

et tilfeldig utsnitt av noen førskolelærere og allmennlæreres 

kompetanse. 

 

Hva kan så førskolepedagogikken bidra med inn i skolen? 

Barnehagene har lang erfaring med tverrfaglig og temabasert 

arbeid. Ifølge L97 skal dette også vektlegges i skolen. 

Førskolelærerstudentene savnet tverrfaglig arbeid i 

skolepraksisen sin. ”Så lite temabasert undervisning. Så tydelig 



 

at norskfaget ble jobbet med for seg, og matte”. Kanskje kan 

førskolelærerne bidra i tenkningen og gjennomføring av en slik 

metodikk? 

 

 
Ifølge rammeplanene er didaktisk kompetanse ”å kunne 

analysere læreplaner og reflektere over innhold og arbeidsmåter 

og legge til rette lærings- og utviklingsprosesser for alle elever” 

(R03:12). Momentene som studentene presenterte over 

førskolelæreren og allmennlærerens ferdigheter som var relatert 

til didaktikk, var følgende: 

 

Didaktisk kompetanse: 

Førskolelæreren: Allmennlæreren: 
• Å legge til rette for 

sosial kompetanse 

• Lekende tilnærming til 
stoffet 

 

• Planlegging 

• Forklare og veilede 
barn 

• Differensiere 
undervisning 

 
Figur 10: Didaktisk kompetanse 

 
I forhold til kompetanseområdet didaktisk kompetanse, har 

studentene igjen relatert dette til lek og sosial kompetanse, slik 

evalueringsrapporten fra rammeplanimplementeringen 

dokumenterte at førskolelærere vektlegger (Retvedt med flere 

1999). Fravær av fokus på planlegging av fagområdene kan 

avspeile en slik tankegang. Er det slik at disse svarene 

harmonerer med forhold i Riksaasens (1994) forskning der 

førskolelærere legger vekt på å etablere omsorgsrelasjoner og 

allmennlærere prioriterer utdanningskunnskap? Resultatet fra 

prosjektet kan tilsynelatende underbygge dette forholdet. I 

hvilken grad det er uheldig eller problematisk, vil det sikkert 

være ulike syn på, men hvis barnehagen skal sees i et 

utdanningsløp og skolen skal bygge videre på barnehagens 



 

innhold - og arbeidsmåter, bør dette ut fra vår mening, 

synliggjøres og drøftes. 

 
Om sosial kompetanse skriver rammeplanene for 

lærerutdanningene følgende: ”kunne observere, lytte, forstå og 

respektere andres handlinger og synspunkter, kunne samarbeide 

med elever, kolleger og foreldre/foresatte og kunne være ledere i 

et lærende fellesskap” (R03:12). Hvordan harmonerer denne 

definisjonen av sosial kompetanse med studentenes omtale av 

allmennlæreres og førskolelæreres særegne kompetanse? 

 

Sosial kompetanse: 

Førskolelæreren: Allmennlæreren: 
• Skape trygghet, gi 

omsorg 

• Se det enkelte barnet 

• Personlig omsorg 

• En til en kontakt 

• Det sosiale miljøet 

• Se de forskjellige 
behovene 

 

 

Figur 11: Sosial kompetanse 
 

 

Mange studenter var ganske tydelige i tilbakemeldingene sine 

fra praksis om at førskolelærerne i skolen var opptatt av og gode 

på det sosiale samspillet barna i mellom og mellom seg selv og 

barna. I denne tabellen kunne svaret ”Forklare og veilede barn” 

hos allmennlæreren også settes inn under egenskapen sosial 

kompetanse. Dette svaret konkretiserer ikke hvilke forhold 

”forklaringen og veiledningen” angår. Fordret veiledningen 

sosial kompetanse hos pedagogen?  Tabellen over gir, etter alt å 

dømme, et entydig bilde av studentenes opplevelse. Igjen kan vi 

kanskje relatere dette til Riksaasens (1994) forskning? 

Spørsmålet er om utdanningene sosialiserer studentene inn i 

vektlegging av ulike roller. Det er ikke sikkert at 



 

høgskolelærerne legger opp til dette, men kanskje opprettholder 

”gammeldags” tenkning og praktisering dette skillet? Kan også 

førskolelærere og allmennlærere som arbeider i samme klasse 

bidra til å opprettholde disse skillene? ”Min studie viser at 

allmennlærerstudenter og førskolelærerstudenter tidlig i 

utdanningen oppfører seg på ulike måter i forhold til barn”, 

hevder Riksaasen (1994:57). Hvis dette er et ”problem”, er det 

ikke da ønskelig at utdanningene legger noen strategier for å 

motarbeide en slik tendens? Riksaasen hevder at 

førskolelærerstudentene var mer personorienterte og 

allmennlærerstudentene mer saksorienterte. Vi vil uansett årsak 

hevde at et tettere samarbeid mellom utdanningene kan 

videreutvikle begge studentgruppers og høgskolelæreres 

kompetanse og utjevne disse forskjellene. Poenget må være at 

begge yrkesgrupper trenger ferdigheter på begge områder. 

Pedagogene har ifølge dette prosjektet og ovennevnte forskning 

ulik kompetanse som den andre yrkesgruppen kan styrke og 

videreutvikle. En av studentene forslo at studentgruppene burde 

være sammen i tverrfaglige grupper i praksis. ”Eventuelt 

samarbeid bør skje i praksis! La oss være ute samtidig, og gi oss 

likelydende oppgaver så vi har noe å diskutere uti fra”. Kanskje 

er det det som må til for at studentene skal lære av hverandre og 

utfylle egen kompetanse?  

 

Hvis det er slik Riksaasen viser, at utdanningene forsterker 

ulikhetene, har vi en stor utfordring i å endre dette. Tettere 

samarbeid på lærernivå, samarbeid om faglitteratur og fagplaner, 

og ikke minst utveksling av undervisere på tvers, kan heve 

kvaliteten på begge utdanninger. Rita Tiller (1996) 

dokumenterte at studentenes realkompetanse var utvidet til ”A+f 

eller F+a” i forsøksprosjektet med samordnet grunnutdanning 

for førskolelærere og allmennlærere ved Høgskolen i Sogn og 

Fjordane. Studentene oppsummerte også hva yrkesgruppene kan 



 

lære av hverandre. De sammenfattet dette i noen momenter som 

omhandler: samarbeid, flinkere til å lytte til hverandre, utfylle 

hverandre faglig og pedagogisk, foreldresamarbeid og bytte 

kompetanse =samarbeid. 

 

 

5.3. Drøftinger av erfaringer fra praksis i 

barnehage for allmenn-lærerstudentene 

Det eksepsjonelle i dette prosjektet knyttet til praksis er at 

allmennlærerstudentene skulle gjennomføre barnehagepraksis. 

Førskolelærerstudentene har som kjent 2 ukers obligatorisk 

grunnskolepraksis. Vi har derfor ikke valgt å knytte drøftingene 

til denne studentgruppen. Det er imidlertid et drøftingsspørsmål 

at man ikke tenker likeverdig om de to utdanningene. Hvorfor er 

det mer sentralt at førskolelærerstudentene får erfaring med den 

institusjonen barna skal til og ikke så viktig at allmennlærere vet 

hva barna kommer fra? Hvis vi skal skape sammenhengende 

utdanningsløp for barna, bør vel begge yrkesgrupper ha 

forståelse for dette?   

 

Allmennlærerstudentene hadde ulike syn på praksis i barnehage. 

Flere var svært positive og sa, som tidligere nevnt, at de hadde 

lært noe om hvordan en barnehage fungerer, hvordan de 

arbeider der, karakteristiske trekk ved barn i førskolealder og 

om lek og betydningen leken har for barn. De hadde fått 

erfaringer som kan styrke tilretteleggingen for å ta i mot barna i 

1. klasse på en enda bedre måte. Av våre informanter var det få 

som hadde innsigelser til praksis. Tvert i mot hadde de forslag 

til hvordan vi kan styrke innholdet og organiseringen. 

 

Hva så med dem som ikke har levert vurderingsskjema? Det er 

ikke til å underslå at noen var negative da vi prosjektledere 



 

forsøkte å si at de var ”heldige og utvalgte” som fikk bli med i 

prosjektet. Et av motargumentene var blant annet at de skulle 

arbeide i ungdomsskolen og ikke ville ha nytte av 

barnehagepraksis av den grunn. Det kan godt være at det 

eksisterte flere motforestillinger som ikke kom til uttrykk. 

Kanskje er det studenter som mener at de har lite nok praksis i 

grunnskolen fra før? Dette argumentet ble reist på et 

praksislærermøte. I utdanningssystemet opplever vi ofte at det er 

mange interesser som kjemper om plass i utdanningen. Vi mener 

dette er verdivalg som ikke den enkelte høgskole skal gjøre, men 

oppfordrer politiske myndigheter til å legge føringer på området. 

 

 

5.3.1. Etiske refleksjoner 

I dette samarbeidsprosjektet fikk ikke studentene anledning til å 

velge seg inn i eller unnlate å delta. Det er fra vårt ståsted opptil 

faglig ledelse ved den enkelte høgskole å velge hva som skal 

være obligatorisk innhold i studiene. Ut fra faglige vurderinger 

om hva som er vesentlig erfarings- og kompetansehevende for 

utdanningene, vil vi hevde at man kan pålegge studenter å delta i 

liknende type praksis og samarbeid mellom utdanningene. Det 

krever naturlig nok en stor grad av positiv motivering når man 

som studiested velger å gjøre endringer som i enkeltes øyne er 

upopulære. Dessuten må man være dyktig til å presentere gode 

faglige argumenter som gjerne er underbygget med henvisning 

til forskning og gode erfaringer.  

 

Det er likevel flere dilemmaer man kan få i kjølevannet av slike 

prosjekter som vi har gjennomført. Et problem er at i stedet for å 

fremme positive holdninger til hverandre som yrkesgruppe, 

bygger vi oppunder motsetninger. En av studentene uttalte: 



 

”Synes at allmenn var lite forberedt og litt negative til 

prosjektet”. Som prosjektledere forsøkte vi etter alle kunstens 

regler å inspirere og motivere allmennlærerstudentene til å se 

verdien av samarbeidsprosjektet. Når det også var avsatt lite tid 

til gjennomføring av prosjektet, var vi usikre på utfallet. Noen 

fikk kanskje styrket sin skepsis, men flertallet ga heldigvis 

positiv respons. Det er også relevant å peke på de etiske 

fordringene som ligger i holdninger til hverandre som framtidige 

samarbeidspartnere.  

Det stilles, ifølge forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av 

Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap 

og humaniora i 1999 (NESH), noen krav som skal imøtekomme 

enkeltindividets krav om vern (NESH: 1999). Krav om respekt 

for frihet og selvbestemmelse kunne bli brukt mot oss i 

prosjektet. Det var også studenter som spurte om de kunne 

pålegges å delta, der vi støttet oss til at ledelsen hadde gitt oss 

prosjektmidler for å gjennomføre disse samarbeidserfaringene. 

På bakgrunn av faglig skjønn ønsket studielederne at vi skulle 

gjennomføre prosjektet. I hvilken grad prosjekter av slike 

størrelser og omfang kan ta hensyn til slike enkeltytringer, er et 

aktuelt spørsmål. Relatert til retningslinjenes utdypende 

kommentarer, har vi funnet det akseptabelt å gjennomføre 

prosjektet på tross av noen innvendinger. Vi kan ikke se at 

”selvrespekt eller andre viktige verdier for individet står på 

spill” (NESH 1999:12). Innvendingene eller motargumentene 

var at det tok tid fra allmennlærerstudiet og at de ønsket å 

fokusere på og være i praksis i skolen som de utdannet seg til. I 

profesjonsutdanninger kan nok studenter i mindre grad enn 

universitetsstudier velge innhold og form. Høgskolen må sikre at 

den enkelte student har tilstrekkelig og relevant kompetanse for 

sin profesjonsutdanning. Da skal rammeplaner og læringsmål 

styre de valgene. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Avslutning 
I rapportens avsluttende kapittel vil vi komme med forslag til 

noen anbefalinger som kan bidra til et samsvar mellom den 

formelle og erfarte læreplanen i begge lærerutdanningene. 

Videre foretar vi et kort metaperspektiv på hele prosjektet.  
 

 

6.1. Anbefalinger  

På bakgrunn av de erfaringer og kunnskaper vi som 

prosjektledere har fått gjennom prosjektet, vil vi presisere noen 

anbefalinger om samarbeid for nasjonalt nivå og internt på den 

enkelte høgskole.  
 

 

6.1.1. Samarbeid nasjonalt 

I forbindelse med henvendelsen til studielederne ved andre 

høgskoler, var det flere som applauderte prosjektet og ba om å 

bli gjort kjent med resultatet. I utgangspunktet antok vi at 

samarbeid mellom de to lærerutdanningene var underprioritert 

og ville, via prosjektet, bidra til at det fokuseres på dette viktige 



 

området. Resultatene av kartleggingen fra høgskolene synliggjør 

at mange ikke forholder seg til tematikken i den grad at det har 

avstedkommet konkrete tiltak.  

 

Forutsatt at departementet og høgskolene erkjenner at 

overganger mellom de ulike trinnene i utdanningsløpet er 

utfordrende både for barn og lærere, kunne kanskje en nasjonal 

konferanse medvirket til at flere høgskoler iverksatte konkrete 

planer for virksomheten sin? Barne- og familieetaten og Oslo 

kommunes 2-årige prosjekt ”Tverrfaglig samarbeid rundt 

skolestart” kan ganske sikkert vise veien for lærere som er ansatt 

i høgskole, barnehage og skole. Rapporten fra prosjektet 

synliggjør at dette er viktig for barna og spesielt for de barna 

som har ekstra utfordringer (Løge, Bø, Omdal og Thorsen 

2003). Aktuelle temaer kunne blant annet være: 

- Hvordan legge til rette for best mulig overganger sett fra 

barnas ståsted? 

- Hvordan lærer barn uavhengig av pedagogisk 

institusjon? 

- Samarbeidsformer mellom barnehager og skoler? 

- Presentasjon av skoler og barnehager som har etablert 

gode samarbeidsrutiner 

- Drøfting av styrere og rektorers rolle i overgangsarbeidet 

- Hvordan kan førskolelæreren legge best mulig til rette 

for gode overganger fra barnehagens side? 

- Hvordan kan den nye kontaktlæreren legge best mulig til 

rette for god oppstart for skolebegynnerne?  

- Foreldrene som en støttespiller og ressurs i 

overgangsituasjoner 

 

 



 

6.1.2. Samarbeid internt på høgskolen 

Det eksisterer noen samarbeidsrutiner ved andre høgskoler. 

Dette har vi presentert tidligere i rapporten. I tillegg vil vi 

foreslå noen aktuelle strategier og planer internt på egen 

høgskole. Erfaringer fra prosjektet med innspill fra studentene, 

danner bakteppe for forslagene. Forslagene kan samles i 6 

områder: 

 

1. Likeverdige vilkår, gjensidig utbytte i forhold til 

samarbeid 

2. Tydeliggjøre føringer i fagplaner 

3. Etablere og organisere parvise studentteam for 

allmennlærerstudenter og førskolelærerstudenter 

4. Utvide samarbeidet på studiestedet relatert til utvalgte 

emner 

5. Organisere felles møter for studentgruppene og 

praksislærere i barnehage og skole  

6. Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring 

 
De fleste av de seks områdene er forslag om å utvikle en 

didaktikk i lærerutdanningene ved å styrke de kollektive 

kreftene i læringsprosessen slik at læringsfellesskapet blir en 

vesentlig del av studentenes læringsmiljø.   

 

Studentene var opptatt av at de burde hatt likeverdige vilkår i 

prosjektet. Med det mener de at de sammenlignet seg og drøftet 

hvem som hadde best vilkår for deltakelse. Et gjensidig utbytte 

er avhengig av at høgskolen legger til rette for likeverdige 

vilkår for de to studentgruppene. Det kan blant annet gjelde tid 

som er avsatt til forberedelse, veiledning, fordypning, arbeid 

med oppgaver og mapper. 

 



 

Videre er det vesentlig at samarbeidet formaliseres i fagplaner 

og semesterplaner. Samarbeid mellom førskolelærerstudenter og 

allmennlærerstudenter kan ikke være avhengig av enkeltlærere 

på høgskolen. Synliggjøring i fagplaner bidrar til at samarbeidet 

tillegges betydning og skal vare i tid. 

 

En ide kan være at man organiserer parvise studentteam fra 

de to utdanningene som møtes til ulike samlinger. Det kan være 

felles forelesninger eller prosjekter. Innholdet og organiseringen 

kan variere for de tre fellesårene og det kan rett og slett være en 

rasjonaliseringsgevinst i å tenke storgruppe. Lærene kan 

undervise på tvers, noe som kan medføre at innholdet i 

utdanningene åpnes mer mot hverandre. 

 

Det er flere temaer som begge studentgruppene har fått 

undervisning i eller arbeidet med i prosjekter. Det kan gjelde 

temaer som vi har brukt gjesteforelesere til som for eksempel 

seksuelle overgrep mot barn, yrkesetiske utfordringer, 

flerkulturelle utfordringer, barn i sorg og krise, samarbeid med 

barnevernet. 

 

Samarbeid i praksis eller om praksis, er et annet relevant 

område. Vi ser også et potensial i å utvide samarbeidet til å 

gjelde praksislærere i barnehage og skole. Kanskje kunne 

høgskolen bidra til utvidet samarbeid mellom barnehagene og 

skolene og medvirke til kvalitativt bedre overganger for barna? 

Hva med å tilby felles faglige seminarer eller foredrag for 

praksislærere fra barnehage og skole? 

 

Avslutningsvis vil vi nevne begynnende lese-, skrive- og 

matematikkferdigheter for førskolebarn og grunnskolelever. 

Som det fremkom tidligere, har hele tre høgskoler samarbeidet 

om dette emnet på tvers av utdanningene. Dette emnet har fått 



 

faglig prioritet både i barnehagen, skolen og i lærerutdanningene 

med innføring av 10 studiepoeng i Grunnleggende lese-, skrive 

og matematikkopplæring (GLSM) i lærerutdanningen.  
 

 
 
 

6.2. Overgang barnehage -skole og 

barneperspektivet 

Avslutningsvis må det nevnes at det til syvende og sist er barna 

som skal nyte godt av at vi bruker tid, krefter og arbeid på å 

fokusere på dette temaet. Samarbeidsprosjektet mellom 

førskolelærerstudenter og allmennlærerstudenter er et prosjekt 

som hadde som formål at det skulle styrke overgangen for barna 

når de skal slutte i barnehagen og begynne i skolen. Barnas 

perspektiv er i liten grad kommet til uttrykk i prosjektet og 

rapporten. Som vi har understreket i innledningen er det først og 

fremst barna som skal profittere på denne satsingen. Vi vil 

fokusere nettopp på dem i avslutningen av denne rapporten. 

 

En av førskolelærerstudentene fattet så stor interesse for temaet 

overgangen mellom barnehage og skole etter forelesningen til 

Else Devold, at hun valgte å arbeide videre med tematikken i 

prosjektrelatert praksis våren 2004, med problemstillingen ”Hva 

forteller en 5-åring og 6-åring oss om sine forventninger, 

opplevelser og erfaringer om overgangen fra barnehage til 

skole?” (Bjerkøy 2004:7). Hun valgte å bruke barna som 

informanter for prosjektet sitt, fordi hun ville forsøke å fange 

barnas synspunkter på overgangen. Et barnehagebarn svarte 

”Jeg tror at de gjør masse morsomt, og jeg vet ikke helt!” og 

”har faktisk sett oppe på skolen at de bruker massevis av tid til å 

leke”. På spørsmål om det er noe hun gruer seg til når hun snart 

skulle begynne på skolen, svarte barnet: ” Jeg gruer (smiler 

skjelmsk) … meg til å gjøre lekserrrr!” Studenten spurte videre: 



 

”Du gruer deg til lekser ja, tror du at dere får masse lekser?” 

Barnet svarer: ”Det blir høyere og høyere lekser for hver klasse. 

Og i 1. klasse er det enklest”. Informanten svarte ikke i forhold 

til de forventningene studenten hadde til spørsmålet om hva 

barnet trodde de skulle gjøre i 1.klasse. Det er kanskje ofte slik 

at vi forventer at de svarer: skrive, lese og regne? Søsken og 

andre barn formidler sine inntrykk av skolestart til 

skolebegynnerne, men kanskje de legger vekt på andre sider?  

 

Hva kan dette fortelle oss om skolestarterne og overgangen fra 

barnehage til skole? Det første vi tenker på er at pedagogene bør 

forsøke å skape positive forventninger til skolestart. De kan også 

bidra til å ”ufarliggjøre” overgangen ved å legge til rette for 

”myke” overganger. Med begrepet ”myk” tenker vi på gradvise, 

tilpassede, informative og med vekt på relasjon. Barna trenger å 

vite hva skole er, de trenger å bli litt kjent med den nye læreren 

sin. Videre må de få informasjon om hva som er likt det de 

kjenner fra før og hva som er annerledes. På den måten kan de 

være bedre mentalt forberedt på forandringene. Hvordan dette 

best kan gjøres vil variere, men vi vil oppfordre førskolelærere 

og allmennlærere til å integrere barna i planleggingen og 

gjennomføringen av slike planer eller programmer. Barna har 

ganske sikkert meninger og synspunkter på hvordan den beste 

overgangen vil være for dem. ”Hva et barn opplever og hvordan 

et barn opplever og forstår verden omkring seg, det er det 

egentlig bare dette ene barnet som vet noe om” (Mary 

Theohilakis i Eide og Winger 1994:59). 

 
 

6.3. Metaperspektiv på prosjektet 

Prosjektet hadde sin spede start høsten 2002 med prosjektsøknad 

til avdelingsledelsen. Etter at vi fikk tildelt midler har prosjektet 

økt i tid og omfang. Tidlig bestemte vi oss for å anvende 



 

aksjonsforskning som forskningsstrategi. I henhold til Carr og 

Kemmis` (1986) praktiske aksjonsforskning om at målet ”er 

forbedring av praksis”, har prosjektet bidratt til å skape vilkår 

for samarbeidslæring mellom førskolelærer- og 

allmennlærerstudentene ved Høgskolen i Vestfold.  Et viktig 

formål med den praktiske aksjonsforskningen, slik Carr og 

Kemmis uttrykker det, er at den ”åpner for deltakernes 

refleksjoner rundt praksis”. Ikke nok med at vi inviterte 

studentene til refleksjoner på studiestedet, så anvendte vi praksis 

som læringsarena med hensyn til kunnskapsdeling i 

læringsfellesskapet for studentene. I ettertid ser vi at vi som 

forskere kunne prioritert å delta aktivt i praksis og derved 

utvidet praksisfeltet som læringsarena for praksislærere, 

studenter og oss prosjektledere. Under prosjektperioden kunne 

det også vært opprettet et eget nettsted, som kunne gjort det 

lettere å dele informasjon mellom alle prosjektets deltakere. 

Videre ville bruken av et felles nettsted og eventuelt digitale 

mapper bidratt til kunnskapsdeling og laget vilkår for en 

transparent læringsøkologi slik det blir beskrevet fra forsøket 

”IKT og nye læreprosesser” ved Høgskolen i Vestfold 

(Øhra:2003).  

 

Som lærerutdannere har vi begge gode erfaringer med å bruke 

praksisfeltet som læringsarena i andre sammenhenger. Under 

arbeidets gang har vi også støttet oss til at rammeplanene for 

begge lærerutdanningene fra 2003 fremhever ”praksisfeltet som 

læringsarena” for å utvikle helhetlig kompetanse hos de 

fremtidige lærerstudentene. Vi erkjenner i ettertid at 

praksisbarnehager og – skoler kunne vært mer involvert i selve 

prosjektet, på grunn av deres sentrale rolle i prosjektet. Til vårt 

forsvar må vi likevel kunne hevde at prosjektets rammer ikke 

tillot dette. Imidlertid er praksisfeltet som forskningstema 

innenfor prosjektets tematikk upløyd mark, så vidt vi kjenner til. 



 

Dette betyr at dette er en problemstilling som vi kan arbeide 

videre med etter prosjektets avslutning. 

       

Dette har vært et spennende og utviklende prosjekt for oss 

prosjektledere. Det har vært inspirerende å samarbeide tett med 

en kollega fra ”den andre” lærerutdanningen. Samarbeidet har 

bidratt til at også vi opplevde didaktiske møter og 

læringsøkologisk fellesskap oss i mellom. Vi har dessuten blitt 

mer bevisste på yrkenes styrker og utviklingspotensialer og ser 

at det er flere utfordringer i kjølevannet av det for oss 

lærerutdannere. Vi har lært mye om det å forberede, 

gjennomføre og evaluere et prosjekt. Videre har vi også tilegnet 

oss ny kunnskap om verdien av gode overganger for barna, 

uansett alder. Som konklusjon for egen yrkeskunnskap har vår 

faglige, sosiale og didaktiske kompetanse blitt utviklet! 

 

I april 2004 presenterte vi prosjektet på ”FoU konferansen 

2004” i Trondheim. Her opplevde vi faglig entusiasme under og 

etter presentasjonen, og at flere ga oss god respons på prosjektet 

og oppmuntret oss til å fortsette samarbeidet.  Vi vil gjerne 

videreutvikle samarbeidet på flere områder, og vi venter med 

interesse på hvorledes avdelingsledelsen faglig vil forankre 

prosjektet administrativt, i fagplaner og i fagpersonalet. Vi er 

forventningsfulle med hensyn til å se hvilke strategier som blir 

valgt for om mulig å sikre varig endring basert på de 

anbefalinger denne rapporten gir.   
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VEDLEGG  
 

 

 
 
 
Vår dato 27.11.02 

VEDLEGG 1
 

Vår saksbehandler / telefon / e-post Deres dato  
Berit.Bratholm@hive.no,  Kristin.R.Tholin@hive.no   

 
Til studieledere! 

SAMARBEID MELLOM FØRSKOLE- OG 
ALLMENNLÆRERSTUDENTER 
 

Undertegnede har fått et stipend for å forberede og legge til rette 

for et samarbeidsprosjekt mellom førskolelærerstudenter og 

allmennlærerstudenter ved Høgskolen i Vestfold, avd. LU 

september 2003. Som pedagogikklærere ved henholdsvis 

allmennlærer- og førskolelærer-utdanningen ønsker vi å utvikle 

et praksisrelatert samarbeid mellom de to studentgruppene.  

 

Det er i den forbindelse vi tar kontakt med deg som studieleder 

for en av disse utdanningene. Vi har som målsetting at vi skal 

forsøke å få et overblikk over hva som eksisterer av samarbeid 

mellom førskolelærer- og allmennlærerstudier ved andre 

høgskoler i Norge og innhente erfaringer vedrørende dette 

samarbeidet. 

 

På bakgrunn av dette ber vi deg: 



 

• sende oss eventuelle skriv / oversikter over etablerte 

samarbeidsrutiner eller – prosjekter. 

• Vi ønsker også tilbakemelding selv om dere ikke har noe 

samarbeid 

• Hvis det ikke eksisterer skriftlig dokumentasjon vil vi 

veldig gjerne ha kort beskrivelse av arbeid som er gjort. 

 

På forhånd takk! 

Vennlig hilsen 

 

Berit Bratholm                                    Kristin R. Tholin 

VEDLEGG 2 

                                                                              F3C, høst 2003 

�

�

�

MÅL FOR PRAKSIS: 

� Å få innsikt i førskolelæreren og allmennlærerens 

yrkesrolle og arbeidsområder(L97 og R96) 

� Sammenligne lærerrollen og førskolelærerrollen i bhg. 

og skole 

� Sammenligne læring, lek, fysisk miljø, kontakt 

voksen/barn i skole/bhg 

� Å få innsikt i hvordan man arbeider med de ulike fagene 

 

Studentene deles inn i praksisgrupper bestående av ca. 5 

studenter. Disse praksisgruppene skal fordele følgende temaer 

seg imellom (Det blir 2 og 2 grupper som har samme tema): 

Synet på læring, synet på lek, kontakt voksen / barn, lærerrollen 

og det fysiske miljøet ute og/eller inne i skolen. 

BARNEHAGEPRAKSIS 
og 

GRUNNSKOLEPRAKSIS
F3A og A2C, 

 høst 2003 
 



 

 
 
Arbeidet med temaet skal omhandle følgende områder: 

- Hva skriver L97/ R96 om dette temaet (analyse)? 

- Hva slags kunnskap (teori / forskning) finner 

dere? 

- Hva erfarte dere? 

- Hvilken sammenheng var det mellom erfaringene 
dere har gjort og teori / forskning? 

 
 

FRAMLEGGENE: 

- allmennlærerstudentene: skal ta utgangspunkt i 

sitt tema og relatere det til barnehage og 

førskolelærerstudentene tilsvarende for skole 

- drøfte dette 

- finne fram til noe for felles framlegg 

- likheter / forskjeller i forhold til tema 

- styrke / kompetanse hos førskolelærere - 

allmennlærere 

DAGSPROGRAM: 

• En og en gruppe legger fram temaet sitt 

• Etter framlegget presenterer gruppa en problemstilling 

som danner utgangspunkt for faglige drøftinger i teamet 

• Opponentgruppa skal gi 2 konkrete, positive 

kommentarer til innhold og form og utforme 2 spørsmål 

til gruppa 

• Studenter og lærere foretar i fellesskap en komparativ 

analyse av temaet i lys av: 

- R96 og L97  

- Styrke og utfordringer ved de to pedagogiske 

institusjonene 

 

Føringer for framlegget: 



 

Det forutsettes at gruppene har oversikt over L97 og 

Rammeplan for barnehagens føringer i forhold til de samme 

temaene. Gruppene skal legge fram temaet sitt ut fra ovennevnte 

punkter. 

Alle i gruppen skal delta aktivt i framlegget. Bruk gjerne ulike 

måter å presentere ”stoffet” deres på (drama, rollespill, 

fortellinger, bilder,….). 

 

MAPPEPRODUKTET 

 

Mappeproduktet skal knyttes til temaet for praksisgruppen 

(læring, lek, kontakt voksen/barn, lærerrollen eller fysiske 

miljøet).  

 

Føringer i forhold til mappeproduktet: 

Mappeproduktet skal omfatte følgende momenter: 

• Hva sier L97 eller R96 om dette temaet 

(analyse)? 

• Hvilke erfaringer gjorde du? Reflekter over dette 

og knytt det til teori/litteratur. 

 
Innlevering av praksisrapport: gruppe, 5-6 sider, innlevering: 

17.10. 

 
Lykke til! 
 
 
Hilsen fra 
 
Berit Bratholm   og  Kristin R. Tholin 

 

 
 
 
Vår dato 02.09.03 

VEDLEGG 3
 

Vår saksbehandler / telefon / e-post Deres dato  
Inger.Jonsrud@hive.no        33031305   
 

 



 

 
Til førskolelærere som har meldt interesse for å ta imot 
allmennlærerstudenter i barnehagepraksis! 
 
 
Takk for at du har sagt deg villig til å ta imot våre studenter i 
praksis i barnehagen! Hos deg/dere vil studentene få spesiell 
innsikt i en grunnleggende del av barnehagens virksomhet. Vi 
tror de får noen spennende og innholdsrike dager ved din/ deres 
barnehage. 
 
 

Studentene kommer mandag 15.09., og siste praksisdag er 
fredag 19.09. (uke 38). Studentene får beskjed om å møte i 
barnehagen kl.09.00. første dagen. Ønsker dere et annet 
frammøtetidspunkt, så gi oss beskjed snarest. Da kan vi gi 
aktuelle beskjeder videre til studentene før praksisstart.  
 
 

Honorar 
Godtgjøring til øvingslærer er kr.1200,- pr. praksisgruppe (2 
studenter) og i 5 praksisdager. Vedlagt følger lønnsskjema som 
fylles ut med fødsels- og personnummer (11 siffer) og 
trekkprosent (skatt). Før også på kontonummer. Uten disse data 
kan ikke regningen faktureres. Hvis 2 lærere deler oppdraget, 
må denne summen deles. Da må det sendes 2 lønnsskjemaer (ta 
kopi selv).  
 
 

Innholdet i praksisperioden 
Hovedmålet for studentene er å oppleve ”livet i barnehagen”. 
Det skal være en observasjonspraksis der studentene skal få 
oppleve, se og erfare hva som skjer i en barnehage. De skal 
naturligvis delta i alt daglig arbeid på avdelingen. Det forventes 
imidlertid ikke at de skal lede samlinger og aktiviteter, men at 
de får være tilstede og delta i mest mulig av arbeidet i 
barnehagen. Det er utarbeidet oppgaver som studentene skal 
arbeide med i praksis. Se vedlegg! 
 
 

Lykke til med praksisperioden! Lurer du på noe, så ta kontakt!  
 
 
Vennlig hilsen 
 

 

Inger Jonsrud                       Berit Bratholm                    Kristin 

R. Tholin 

-Praksiskonsulent-                          - Prosjektleder-                                    -

Prosjektleder- 



 

 

 

BARNEHAGEPRAKSIS FOR 
ALLMENNLÆRERSTUDENTER 
 
 

MÅL: 

� Å få innsikt i førskolelærerens yrkesrolle og 
arbeidsområder 

� Sammenligne lærerrollen og førskolelærerrollen i bhg. 
og skole 

� Tilegne seg kunnskaper om overgangen fra barnehage til 
skole 

� Å få innsikt i hvordan man arbeider med de ulike fagene 
  

TIDSROM: 

Praksis: Mandag 15.09. – fredag 19.09. (uke 38) 

 

TIMER I BARNEHAGEN: 
Det er meningen at studentene skal få innblikk i praksislærers 
arbeid. Det vil være nyttig om studentene prøver forskjellige 
vakter. De skal være i barnehagen 6 timer pr. dag inkludert 
pause og veiledning. Studentene skal også få tid til å sette seg 
ned og skrive observasjoner ol. 
 

ARBEID I AVDELINGENE: 
Studentene observerer barna i løpet av barnehagedagen. Det 
forventes at studentene har en aktiv rolle. Det vil si at de er 
tilstede i fellesaktiviteter og ellers mest mulig sammen med 
barna gjennom hele dagen. De som har lyst må ha mulighet til å 
lede samlinger og aktiviteter. For å danne seg et bilde av 
hvordan barnehagebarna tenker og opplever barnehagen, er det 
nyttig å samtale med dem.  
 

SAMTALE MED FØRSKOLELÆREREN 
Studenter og førskolelærer vil sammen drøfte 
barnehagesituasjoner som studentene har opplevd og andre 
spørsmål knyttet til ”Livet i barnehagen”. Fokus på samtalen 
kan være: 

- Hvorfor og hvordan arbeidet i barnehagen organiseres 
- Litt om barn med spesielle behov i barnehagen 
- Hvordan samarbeidet er mellom skole og barnehage, 

event. andre samarbeidspartnere 



 

Studentene skal ha minimum 3 timer i løpet av denne uken. Se 
også vedlagt ark: ”Aktuelle tema i forbindelse med 
barnehagepraksis….” 

 

På Høgskolen er studentene delt inn i praksisgrupper. Disse 
gruppene skal fordele følgende temaer seg imellom: 

1. Synet på læring 
2. Synet på lek 
3. Kontakt voksen / barn 
4. Lærerrollen 
5. Fysiske miljøet ute og/eller inne i skolen 

 
Det betyr at studentene også vil stille spørsmål og arbeide ut fra 
gruppens tema. Etterarbeidet skal følge opp disse temaene i 
tillegg til andre aktuelle spørsmål. 
 
TAUSHETSPLIKT 
Studentene har samme taushetsplikt som lærerne når det gjelder 
opplysninger om personlige forhold til elever, foresatte og 
andre. Taushetserklæring må undertegnes på stedet. 
 
PRAKSISRAPPORT 
Praksisrapporten fylles ut av praksislærer ved periodens slutt. 
For at praksislærer skal kunne godkjenne praksisperioden, må 
studenten ikke ha mer enn 20% fravær (1dag). Eventuelle fravær 
registreres og både praksislærer og student undertegner. Utfylt 
praksisrapport returneres praksiskonsulent ved Høgskolen.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 

 

Inger Jonsrud                       Berit Bratholm                    Kristin 

R. Tholin 

-Praksiskonsulent-                          - Prosjektleder-                                    -

Prosjektleder- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Vår dato 29.08..03 

VEDLEGG 4 

Vår saksbehandler / telefon / e-post Deres dato  
Inger.Jonsrud@hive.no        33031305   
 

 
Til lærere som har meldt interesse for å ta imot 
førskolelærerstudenter i småskolepraksis! 
 
 
Takk for at du har sagt deg villig til å ta imot våre studenter i 
praksis på småskoletrinnet! Hos deg/dere vil studentene få 
spesiell innsikt i en grunnleggende del av grunnskolens 
virksomhet. Med tanke på grunnskolereformen er det spesielt 
aktuelt for førskolelærerstudenter å få praksis på 
småskoletrinnet. Vi tror de får noen spennende og innholdsrike 
dager ved din/ deres skole. 
 

 

Studentene kommer tirsdag 10.09., og siste praksisdag er 
fredag 19.09. (uke 37 og 38). Studentene får beskjed om å møte 
på sin praksisskole kl.08.15. første dagen. Ønsker dere et annet 
frammøtetidspunkt, så gi oss beskjed snarest. Da kan vi gi 
aktuelle beskjeder videre til studentene før praksisstart.  
 

 

Honorar 
Godtgjøring til praksislærer er kr.3500,- pr. praksisgruppe og i 9 
praksisdager. Vedlagt følger lønnsskjema som skal fylles ut med 



 

fødsels- og personnummer (11 siffer) og trekkprosent (skatt). 
Før også på kontonummer. Uten disse data kan ikke regningen 
faktureres. Hvis 2 lærere deler oppdraget, må denne summen 
deles. Da må det sendes 2 lønnsskjemaer (ta kopi selv). 
 

 

Innholdet i praksisperioden 
Det ville være fint om studentene får se varierte arbeidsformer i 
løpet av praksisperioden, i den grad dette er naturlig. Studentene 
følger elevene i alle / eventuelt de fleste fag. Timeomfanget pr. 
uke skal være mellom 20 og 25 timer. I tillegg forventes det i 
gjennomsnitt 1 samtaletime om dagen, 9 i alt. Disse timene 
fordeles slik det passer best. Det er utarbeidet oppgaver som 
studentene skal arbeide med i praksis. Se vedlegg! 
 

 
Lykke til med praksisperioden! Lurer du på noe, så ta kontakt!  
 

 

Inger Jonsrud                       

-Praksiskonsulent-       

 

                     

GRUNNSKOLEPRAKSIS FOR 
FØRSKOLELÆRERSTUDENTER 
 
I henhold til praksisplanen skal studenter i 
førskolelærerutdanningen i praksis på grunnskolens 
småskoletrinn i 9 dager.  
 
MÅL: 

� Å få innsikt i lærerens yrkesrolle og arbeidsområder 
� Sammenligne lærerrollen og førskolelærerrollen i bhg. 

og skole 
� Tilegne seg kunnskaper om overgangen fra barnehage til 

skole 
� Å få innsikt i hvordan man arbeider med de ulike fagene 

  

TIDSROM: 
Praksisperioden starter med en ”teoridag”. Mand.08.09. 
kommer Else Devold fra Grünerløkka skole og skal snakke om 
”Overgangen fra barnehage –skole”. Praksis starter tirsdag 
09.09. – fredag 19.09. (uke 37 -38). 
 
TIMER I GRUNNSKOLEN: 



 

Det er meningen at studentene skal følge klassens undervisning 
disse 9 dagene. Uketimetallet vil ligge på 20-25 timer, og det 
beregnes gjennomsnittlig 1 samtaletime pr. praksisdag, 9 i alt. 
Der det ligger til rette for det, bør studentene også få oppleve 
SFO. 
 

ARBEID I KLASSENE: 
1. Påhøring 

Studentene vil møte den undervisningen som er vanlig i 
klassen. Lærerne har timene, og studentene ”påhører” det 
som foregår i klasserommet. Det blir delt ut et skriftlig 
opplegg som gir studentene bedre oversikt over hva som 
skal skje. 
 

2. Observasjonsarbeid 
Studentene observerer elevene i løpet av skoledagen. 
Friminutt og utetid er også viktig. 

 
3. Studentarbeid 

Det forventes at studentene har en aktiv rolle i 
undervisningen. De skal lede arbeid i grupper, eller også 
lede fellesaktiviteter. Studentene vil også assistere 
læreren i klasserommet. Studentene skal skrive egne 
logger for hver dag. 

 

4. Samtaler med elever 
For å danne seg et bilde av hvordan småskoleelevene 
tenker og opplever skolen, er det viktig å prioritere tid til 
å prate med dem. Samtale med enkeltbarn og grupper 
blir derfor en viktig del av praksis. 
 

 
SAMTALE MED LÆREREN 
Studenter og lærer vil sammen drøfte undervisningssituasjoner 
som studentene har opplevd og andre spørsmål knyttet til ”Livet 
på småskoletrinnet”. Fokus på samtalen kan være: 

- Hvorfor og hvordan arbeidet i klassen organiseres 
- Litt om tilpasset opplæring på småskoletrinnet 
- Hvordan samarbeidet er mellom skole og barnehage, 

event. andre samarbeidspartnere 

Se også vedlagt ark: ”Aktuelle tema i forbindelse med 
grunnskolepraksis….” 

 
På Høgskolen er studentene delt inn i praksisgrupper. Disse 
gruppene skal fordele følgende temaer seg imellom: 

1. Synet på læring 
2. Synet på lek 
3. Kontakt voksen / barn 



 

4. Lærerrollen 
5. Fysiske miljøet ute og/eller inne i skolen 

 
Det betyr at studentene også vil stille spørsmål og arbeide ut fra 
gruppens tema. Etterarbeidet skal følge opp disse temaene i 
tillegg til andre aktuelle problemstillinger. 
 

TAUSHETSPLIKT 
Studentene har samme taushetsplikt som lærerne når det gjelder 
opplysninger om personlige forhold til elever, foresatte og 
andre. Taushetserklæring må undertegnes på stedet. 
 
 
PRAKSISRAPPORT 
Praksisrapporten fylles ut av praksislærer ved periodens slutt. 
For at praksislærer skal kunne godkjenne praksisperioden, må 
studenten ikke ha mer enn 20% fravær (2 dager). Eventuelle 
fravær registreres og både praksislærer og student undertegner. 
Ved fravær mer enn 2 dager kan det bli aktuelt å ta igjen praksis. 
Utfylt praksisrapport returneres praksiskonsulent ved 
Høgskolen.  
 

 

Vennlig hilsen 
 

 

Heidi Meen Johansen          Berit Bratholm                    Kristin 

R. Tholin 

-Praksiskonsulent-                          - Prosjektleder-                                    -

Prosjektleder- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 5  



 

GRUPPEOPPGAVER  FØRSKOLE/ 
ALLMENN, 22.SEPT. 2003 

ETTERARBEID ETTER PRAKSIS 
 
Gruppene (sammensatt av førskolelærerstudenter og 
allmennlærerstudenter) besvarer de to ulike oppgaver med 
delspørsmål. 
 

 
LÆRERROLLEN 

 
Hvilke egenskaper har den gode (lærer) pedagog? 
 
 
 
Hva er førskolelæreren god til? 
 

 
 
Hva er allmennlæreren god til? 
 
 

 
Hva kan yrkesgruppene lære av hverandre? 
 
 
 
 
OVERGANGEN BARNEHAGE-SKOLE 

 
Eksisterte det samarbeid mellom barnehage og skole? 
 
 
 
 
 
Beskriv prosedyrer og innhold (for samarbeidet) der det var 
samarbeid mellom  
barnehagen og skolen. 
 
 
 
 
Drøft hvordan du ville tilrettelegge for samarbeid i en 
fremtidig yrkessituasjon. 
 



 

 
 
 

VEDLEGG 6 
 

��� �� ���	 
 �� � �� � � � ���� � ��� � � ��� �
� ���� � �� ��� �	 	 �� ������ 
 �
�� �� �� ���� ���� � � � �	 � �� �
�
�

� � �������� !��" �#� �$ %&���!'&�
��( '��� )�$ "�( '��� #

��� �� �� ��
�

�
�
�

�

�� 
 ��
 *�
�+ 
  �,,�� "�'(�

- �(�

, �%��!�%.$�����

!�- ��/01+02+3�

� �

"+ ���&'���!"4!!��

���, �5%'%#�

�
�
�
�

�

6+ 
  �,,�� "�'(�

�7)�&&- �88+02+#�

�
�
�

�

� 4%%�����$ ��!(���'��*��7 %5$&�&9  � �!(���'���:�
� &&- ���&9  � �!(���'���:�������������������������������������������������
��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� ���"7 �%5.���'(� ���$ �;��!�'5&��%�- � "�'(�!�- �&&$- ��7 %5$&�&9  � %!�('�!�$��
�&&- ���&9  � %!�('�!�$��'�, �5%'%#�

�
�

�



 

�

� �( ��5$- - ��!� � #�
�
�
Takk for innsatsen og takk for samarbeidet! Vi håper dere har 
fått konstruktive samarbeidserfaringer og relevante 
praksislærdommer for framtidige læreryrker! 
 
 
Høgskolen i Vestfold, september 2003 
 
Berit Bratholm og Kristin Rydjord Tholin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 


