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Abstrakt 
Syftet för studien är att beskriva hur samverkan sker mellan förskola och förskoleklass samt 
vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass har på varann. För det 
syftet lyftes olika förväntningar på samverkan mellan förskolan och förskoleklassen, som 
sedan speglades mot de lagar och förordningar som de båda skolformerna lyder under. 
Processen har föranletts av kvalitativa intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten ligger i den 
sociokulturella teorin som företrädes av ryske psykologen Lev S. Vygotskij. Teorin innefattar 
tankar om förväntningar, som varit ett aktuellt område. I studien ligger fokus även på 
samverkan och ett fortsatt lärande för barnet, från förskolan upp till förskoleklass. I 
styrdokumenten står det även skrivet att enheterna ska dela kunskaper och erfarenheter. Det 
empiriska materialet har samlats in genom enskilda kvalitativa intervjuer med 3 förskollärare 
på förskolan och en lärare i förskoleklass. Förskolorna är kopplade i sitt överlämnande av 
blivande sexåringar, till den aktuella skolan. Studien resulterade i 6 olika teman där 
sekretessen, ett hinder för samverkan var ett av dem. Resultatet påvisar att deltagarna anser att 
den sekretess som förskolan vilar på, förhindrar dem från att samverka på ett bredare plan där 
de delar erfarenheter och kunskaper. En samverkan tycktes enligt dem vara ganska svårt att få 
till, utöver den som förekom inom ramen för överskolningen. !
Nyckelord: Förskola, förskoleklass, samverkan, sekretess, sociokulturell 
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Förord 
När jag under studiernas gång har funderat på examensarbete har jag ofta återkommit till en 
vilja  att skriva om den samverkan som finns mellan förskola och förskoleklass. Jag har själv 
upplevt hur väl samverkan mellan dessa verksamheter kan fungerande. Samtidigt har jag även 
upplevt hur en bristfällig samverkan kan se ut. Från förskollärare på förskolan och lärare i 
skolan har jag även upplevt ett visst missnöje kring samverkan,  vilket har lett till att jag 
börjat fundera på vad för sorts förväntningar som finns kring samverkan. Mina tankar har 
även innefattat funderingar kring uppdraget som blivande förskollärare. Styrdokumenten 
påtalar ansvaret som förskolläraren har, vilket inkluderar att se till så förskolan och 
förskoleklassens lärare samverkar och delar kunskaper och erfarenheter med varandra. Idag 
kan jag inte se att det finns en studie på ämnet. Jag har inte heller sett att det förekommer att 
förskolor och förskoleklass samverkar utöver då det kommer till överskolning av de blivande 
sex-åringarna. Detta har bidragit till att jag funderat på hur samverkan ser ut idag mellan 
enheterna och vilka förväntningar som finns dem emellan. Dessa funderingar har bidragit till 
mitt beslut om studiens innehåll. Min önskan är att synliggöra vilka förväntningar som finns 
på samverkan i de olika verksamheterna, samt att beskriva den samverkan som finns.  
  
3,5 år av studier har nu gått och en ny etapp i mitt liv har inletts. Jag kan uppriktigt säga att 
det är med stolthet jag avslutar mina högskolestudier. Då jag började mina studier för 3,5 år 
sedan, hade jag just börjat återhämta mig från en Tia attack, vilket medfört ett sviktande 
minne. Processen genom hela utbildningen har givit mig många nya lärdomar, även om det 
inte alltid varit en dans på rosor. Idag känner jag både tacksamhet och stolthet över att ha 
genomfört denna utbildning. I och med att sista punkten är satt vill jag därmed rikta ett stort 
Tack till ett flertal personer som varit betydelsefulla under denna resa. Först av allt vill jag 
framföra min tacksamhet till de inblandade i hela denna process och de som gjort detta 
möjligt för mig. De personer som ställt upp i intervjuer - utan er hade detta arbete inte blivit 
till. Min handledare Ingmarie Munkhammar för det stöd hon givit mig och för en produktiv 
återkoppling som väglett mig hela vägen. !
Till sist men störst av allt vill jag rikta tacksamhet till min underbara familj. Thomas för att du 
hållit i ställningarna hemma, stöttat och pushat mig när tilltron på mig själv dalat och fångat 
upp barnen då min tid varit upptagen. Mina underbara barn Douglas, Albin, Oliver och Tindra 
som stått ut med en mindre närvarande mamma, tack gode… för att videochatt finns när jag 
varit 100 mil bort från er. Mamma och syster min, tack för all kärlek och stöttning ni gett mig 
och tack till Kristina. A för kloka ord. 
Ni är alla det bästa stöd man någonsin kan önska sig.  !
Tack! 

Angélicka Söderberg 
Stockholm 2015-01-04 



Innehållsförteckning 
!
1. Inledning! 1!                                                                                              
1.2 Syfte! 1!                                                                                                  
1.3 Avgränsningar! 1!                                                                                   
2. Bakgrund! 2!                                                                                             
2.1 Historisk tillbakablick! 2!                                                                         
2.2. Samverkan - i styrdokument.! 4!                                                           
2.3 Tidig forskning kring samverkan! 6!                                                        
2.4  Sociokulturellt perspektiv! 9!                                                                 
3. Metod! 11!                                                                                                 
3.1 Undersökningsmetod! 11!                                                                       
3.2 Urval! 12!                                                                                                
3.3 Genomförande! 12!                                                                                
3.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet.! 14!                      
3.5 Etiska forskningsregler ! 14!                                                                   
4. Resultat! 16!                                                                                             
4.1 Sekretessen, ett hinder för samverkan! 16!                                           
4.2 Skapa trygghet genom besök! 17!                                                         
4.3 Förväntningar på samplanering  ! 18!                                                    
4.4 Att stödja barnen vid överlämning från förskola till skola! 19!                
4.5 Frånvaro av kunskaps- och erfarenhetsutbyte! 20!                                
4.6 Hur får vi till ”den röda tråden”, det fortsatta lärandet! 20!                     
5. Diskussion ! 22!                                                                                        
5.1 Metoddiskussion! 22!                                                                             
5.2 Reliabilitet och validitet! 23!                                                                    
5.3 Resultatdiskussion! 24!                                                                          
6. Vidare forskning! 32                                                                                



1. Inledning 
!
Alla parter som arbetar inom förskola och skola bär på förväntningar som behöver 
synliggöras för att samverkan dem emellan ska bli så bra som möjligt. Enligt Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2011b) och Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 
(Skolverket, 2011c) ska det finnas samverkan mellan förskola och förskoleklass, och 
enheterna ska dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Skollagen (2010:800) har 
tydliga riktlinjer för verksamheterna som beskriver att det ska vara en likvärdighet i 
utbildningen oavsett vart i landet den finns. Utifrån styrdokumenten har förskollärare och 
lärare på enheterna ett ansvar för att en förtroendefull samverkan existerar dem emellan. 
Denna samverkan börjar inom varje medverkande pedagog. Detta menar Hundeide (2003) 
grundas i förväntningar och föreställningar om hur samverkan bör se ut. I tidigare studier om 
samverkan mellan förskola och förskoleklass, finns inget beskrivet om förväntningar och hur 
de påverkar vårt handlande. Denna studie har till syftet att beskriva hur samverkan sker 
mellan förskola och förskoleklass samt vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare 
i förskoleklass har på varandra. Detta är en viktig del i hur lärarna på de båda institutionerna 
skapar möjligheter för barns lärande och utveckling. Att ha ett gemensamt tänk kring barnen 
och deras behov inför och under övergången, påverkar hur tryggt barnet kommer att känna 
sig, vilket Ackesjö (2014) tydliggör. Ackesjö (2014) beskriver även att en samverkan påverkas 
av hur kommunikationen fungerar, och utgår från ett sociokulturellt perspektiv som betonar 
kommunikationen som central i det mellanmänskliga samspelet. För att skapa och möjliggöra 
en trygg övergång menar författaren att förskolans och förskoleklassens lärare bör har en god 
kommunikation med varandra.  !
1.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur samverkan sker mellan förskolan och förskoleklass 
samt vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass har på varandra. !
1.3 Avgränsningar 
Med detta val har jag begränsat mig och avstått från andra intressanta och viktiga perspektiv, 
till exempel att beskriva barnens och föräldrarnas förväntningar på samverkan mellan de olika 
verksamheterna. Eftersom det redan finns en hel del forskning inom området men inte 
specifikt om förväntningar, har jag valt att fokusera på just förväntningar på samverkan.  
!
!!!!!!
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2. Bakgrund 
!
I detta avsnitt har jag för avsikt att ge en teoretisk tillbakablick på den litteratur som studien 
lutar sig mot. Först redovisas forskning om förskolan och förskoleklassens uppkomst och hur 
den hur kom att byggas ut och vilka avseende dessa verksamheter syftade till samverkan. 
Därefter återkopplas till syftet för studien vilken var att beskriva hur samverkan sker mellan 
förskolan och förskoleklass och vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare i 
förskoleklass har på varandra, samt till de styrdokument som förskolan och förskoleklassen 
vilar på. I slutet av kapitlet kommer jag att beakta syftet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
och hur det påverkar förskollärarnas samverkan med lärarna i förskoleklass. Människan bär 
på inre tankar och förväntningar på hur till exempel samverkan ska gå till och vad den ska 
inrymma. För att skapa en förståelse mellan olika institutioner som förskolan och 
förskoleklassen tillhör så är kommunikationen en viktig del i det hela. I stycket om 
sociokulturella perspektiv försöker jag  synliggöra hur inre tankarna hör ihop med de yttre 
handlingar.  
!
!
2.1 Historisk tillbakablick 
För att skapa en förståelse för var förskolan och förskoleklassen kommer ifrån har studien för 
avsikt att beskriva lite om deras historia. Förutsättningarna för samverkan mellan förskola och 
förskoleklass menar Ackesjö (2013) är inte utan en viss problematik. En del av den 
problematiken bottnar i olika antaganden, bland annat om huruvida en gemensam syn för 
barns lärande samt i vilken utsträckning och kontinuitet detta bör vara. Institutionerna har en 
historia som skiljer sig i grunden, förskolan som mer tillhörde den fattiga arbetarfamiljen och 
förskoleklassens föregångare som tillhörde den borgerliga sidan där en vetenskaplig 
pedagogisk verksamhet fanns Munkhammar (2001).    
!
Munkhammar (2001) beskriver barnkrubban som föregångare till dagens förskola. Denne har 
haft till syfte att fostra ge omsorg och en fullvärdig kost, och den ansågs ha en social 
inriktning. Dåtidens borgare ifrågasatte starkt arbetarnas förmåga att fostra och ge omvårdnad 
till sin nästkommande generation, vilket lade grunden till inrättande av barnkrubban år 1854. 
Den hade dock inget uttalat syfte att utbilda eller ge en pedagogisk verksamhet, utan den 
utgick ifrån välgörenhet. Till en början infördes förskolan för att man ansåg att de fattigas 
barnuppfostran och omsorg inte levde upp till vad som ansågs viktigt. Denna syn har i sin tur 
bidragit till en underordnad position till skillnad mot vad förskoleklassens föregångare var. 
Munkhammar beskriver hur dessa institutioner vuxit fram utifrån skilda syften, vilket även 
Ackesjö (2013) poängterar. Dess behov och uppdrag har från början sett olika ut.  !
Det dröjde ända till efter andra världskriget innan intresset för barnkrubborna kom upp på 
statens agenda och ett ekonomiskt bidrag gavs därifrån. Den negativa klang som fanns hos 
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beslutsfattarna levde länge kvar, ända in på 1960-talet. Därefter kom en förändring till genom 
att kommunerna blev mer och mer ansvariga för de privat drivna institutionerna, tillika genom 
att statens ekonomiska bidrag ökade. Munkhammar (2001) beskriver vidare hur en utredning 
över institutionerna kom att föra samtal om förskolans betydelse för dels hemmen men också 
för barnens utveckling och fostran. Denna utredning kom att kallas barnstugeutredningen 
Munkhammar (2001), vilken förenade omsorg och pedagogik där daghem och lekskola 
ingick. Synen på förskolan utifrån barnstugeutredningen kom att bli viktig eftersom den 
öppnade upp för att se en nödvändighet för barnen i förskolan, då den bidrog till deras 
utveckling.  !
Dagens förskoleklass har även den en tidig grund från vår historia. Munkhammar (2001) tar 
upp hur föregångare till den var dåtidens barnträdgårdar. Den första svenska barnträdgården 
startade redan år 1896 och fyllde, till skillnad från barnkrubban, ett avlastningsbehov för de 
borgerliga hemmen och syftade till att stimulera barns utveckling och tillgång till pedagogisk 
verksamhet. Vidare beskriver Munkhammar hur verksamheten utgick ifrån 
Fröbelpedagogiken, som byggde på vetenskaplig teori och skapade goda förutsättningar för 
att bli ett komplement till hemmen och därmed inte ses som ett hot, vilket barnkrubban 
gjorde.  
  
År 1975 tillkom förskolelagen som berättigade alla sexåringar till en förskoleplats. 
Diskussioner där det bland annat efterfrågades en utbyggnad av daghem vilken skulle 
innehålla fostran omsorg och lärande, fördes ändra fram till slutet av 90-talet då dagens 
förskoleklass kom att införas (Munkhammar, 2001). Bakom denna utveckling låg ekonomiska 
faktorer för samhället. Att få en ökad arbetskraft innebar en högre belastning för förskolorna. 
Att tidigarelägga skolstarten togs även upp under 80-talet. Riksdagens beslut år 1985, om en 
förskola för alla, bidrog i sin tur till en ekonomisk orolighet som i slutänden kom att bli 
avgörande för förskoleklassens existens. Detta ledde enligt Munkhammar i sin tur till en 
högkonjuktur. Denne tillsammans med jämlikhets- och utbildningsfrågor skriver 
Munkhammar, kom äntligen upp på politisk nivå. Det var nu i detta skede det fördes en 
agenda över förskolans betydelse och nödvändighet för barns utveckling inom den politiska 
sektorn. Här förenades yrkesverksamma mödrar och kvinnliga tjänstemän och akademiker till 
att driva på utvecklingen för förskolan. Det efterfrågades nu en utbyggnad av daghemmen där 
det skulle ingå omsorg, fostran och lärande. Att denna snabbt förändrade utbyggnaden av 
institutionen kom under 80- och 90-talet att bidra till ekonomiska- och jämställdhetsaspekter. !
En annan viktig förändring som kom att påverka förskolan beskriver Munkhammar (2001) 
kom år 1996, då ansvaret för barnomsorgen övergick från socialdepartimentet, till att ligga 
under utbildningsdepartementet. I och med detta infördes en läroplan för förskolan vilket 
medförde mål och riktlinjer för verksamheten. Man kan här se hur Munkhammar beskriver en 
viktigt förändring som kom att jämna ut den underordnande positionen som förskolan dittills 
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haft i förhållande till förskoleklassen. Ur denna bakgrund växer sedan dagens förskolor och 
förskoleklasser fram. Det är nu tankar kring övergången från förskola till förskoleklass börjar 
debatterades mer ingående. Statliga direktiv har här framhållit hur viktigt en smidig övergång 
mellan dessa institutioner bör vara. Detta menar Munkhammar, innefattar ett närmande av 
pedagogiken och arbetssättet, och uppmanar till att ta vara på den pedagogik förskolans 
verksamhet har. Utifrån tidigare statliga dokument menar Munkhammar att  förskolan mer 
och mer kommer att omfattas av lärandebegreppet. Detta har enligt Munkhammar utvecklats 
till ett mer omfattande begrepp där även socialt samspel och praktiskt arbete är inkluderat i 
lärandet.  Där förskolan tidigare setts som en institution för omsorg, blir den nu liksom 
skolan, en del av lärande institution. Det är dock av vikt att det lärande som sker, är på en 
lekande basis som (Skolverket, 2001) påtalar som en viktig aspekt. !
!
2.2. Samverkan - i styrdokument. 
Munkhammar (2014., s.31) har kommit ut med en färsk uppdatering gällande hur 
förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitet bör grundas. Detta stödmaterial beskriver likt 
Munkhammar (2001) och Ackesjö (2014), att barnen bör få en mjuk övergång från förskolan 
till förskoleklass. En mjuk övergång beskriver Ackesjö (2014) som något där barnen ges 
möjlighet till ett igenkännande.  !
Vidare beskriver Ackesjö (2014) hur övergångarna påverkas av den kontinuitet som finns i 
kommunikationen mellan  kontinuitetens olika konstellationer, bland annat görs en 
beskrivning av kommunikationsmässig kontinuitet. Inom den ingår lärarnas delaktighet till att 
skapa förståelse för hur barnens tidigare erfarenheter från förskolan ser ut. Det är för lärarna 
viktigt att känna till dessa erfarenheter eftersom det bidrar till uppbyggnad av förtroende och 
ett gott samarbete mellan de olika institutionerna, vilket syftar till att ge barnen möjligheter 
till vidare utveckling och lärande.  !
Munkhammar (2014., s.31) beskriver ytterligare hur viktigt det är att samverkan kommer till 
stånd, och  synliggör olika positiva effekter en samverkan mellan de olika institutionerna ger. 
Vi kan då ställa oss frågande till hur och när sker dessa möten för samverkan? Finns det idag 
en fungerande kommunikation, ges det tid till lärarna på de olika institutionerna att träffas och 
vad innefattas dessa möten av? Ett liknande yttrande gällande dessa möten gör även i 
Läroplan för förskolan Lpfö98 (2011b). !

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 
Samarbetet ska utgå ifrån de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid över gången 
till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. (s.13) !
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Vidare beskriver Lpfö98 (Skolverket, 2011b) vilket ansvar förskolläraren har och även hur det 
ser ut för arbetslagets ansvar ser ut. I det ansvaret ingår det för förskollärare att stödja barns 
övergång till förskoleklass och att det sker en samverkan mellan förskolan och förskoleklass. I 
ansvaret åligger det ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan förskolan och förskoleklassen 
och att varje barns behov uppmärksammas i syfte att ge stöd och stimulans.  !
För att förutsättningarna ska finnas för förskollärarna och andra delaktiga i barnens övergång, 
behöver det enligt Munkhammar (2014., s.31) avsättas tid till detta. De menar att tiden är en 
påverkansfaktor  i flera olika sammanhang, bland annat när det gäller att sammanföra 
förskolans- och förskoleklassens olika lärarkompetenser i syfte att samverka, vilket är extra 
gynnsamt för elevernas utveckling och lärande. Ett sådant samarbete, där båda institutionerna 
behöver rätt förutsättningar, är beroende av en stöttande ledning för att kunna komma 
samman i ett möte där dessa aspekter diskuteras. Detta är en viktig fråga för ledningen att 
beakta. Det är upptill enhetens chef att se till så förskollärarnas ges rätt förutsättningar. Enligt 
Lpfö98 (Skolverket, 2011b) är det förskolechefens ansvar att; !

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i för skolan har 
förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i en likhet med målen i 
läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har 
därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att samarbetsformer utvecklas med 
förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa 
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete (s.16) !

Förskoleklassens bestämmelser utgår bland annat från Sveriges skollag (2010:800, 9 kap, 2§). 
Där framgår att eleverna i förskoleklass, utöver att erbjudas utveckling och lärande, ska bli 
sedda utifrån en helhetssyn på  det enskilda barnets behov. Vidare står det ”Förskoleklassen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (2010:800, 9 kap, 2§), vilket speglar hur 
eleverna bör stimuleras under sin tid i förskoleklass. Utöver detta ska förskoleklass vara en 
brygga mellan förskola och skola (Skolverket, 2001) I rapporten beskriver Pramling och 
Mauritzon en slutsats om behovet av en pedagogisk gemensam grundsyn mellan förskola 
förskoleklass, som inkluderar en samverkan där de bådas tankar tas upp. Uppdraget beskrivs 
här av Munkhammar (2014., s.31), som ett stimulerande där varje barn stärks i sin egen 
kunskapsutveckling och ges möjligheter till inflytande. Vidare beskriver Munkhammar (s.31) 
hur uppdraget i förskoleklass ger utrymme för dubbeltolkningar, se citat nedan: !

Hur man lokalt har valt att organisera verksamheten för eleverna i förskoleklassen och hur 
man tolkar skollagens skrivning om att förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och 
lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning får betydelse för lärarrollen, säger 
Ingmarie. Väljer man att tolka skrivningen i skollagen som att förskoleklassen ska skapa 
förutsättningar för att eleverna fortsätter att utvecklas och lär sig innebär det att 
verksamheten utgår utifrån elevernas perspektiv, erfarenheter och kunnande (s.31). 
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Hon menar att i de fall pedagogerna tolkar sitt uppdrag utifrån skollagen som 
skolförberedande, bidrar även det till ett skolifierat arbetssätt. Detta tar även Ackesjö och 
Persson (2010) i beaktning, utifrån pedagogernas beskrivning av sitt uppdrag. Om det i stället 
tolkas som att förskoleklassen skapar förutsättningar så att eleverna får ett fortsatt 
stimulerande till utveckling och lär sig, då menar Munkhammar (2001) att man intar ett 
elevperspektiv och tar tillvara på deras erfarenheter och kunnande. Hur ser det då ut i 
förskoleklassen. Är utbytet av kunskap med förskolan en förekommande del av 
verksamheten? Vad anses av förskollärarna i förskoleklass vara ett fortsatt lärande? Denna 
dubbeltolkning som författarna beskriver skapar olika förutsättningar, vilka bör synliggöras. 
Om vi ser tillbaka på den sociokulturella teorins angreppssätt på förhållningssätt och 
förväntningar enligt Hundeide (2003) och Strandberg (2006) bör en kontinuitet i möten 
mellan förskolan- och förskoleklassens lärare, där innehållet handlar om ett fortsatt lärande, 
blir ett gynna barnens fortsatta utveckling och lärande uppåt i åldrarna.  !
Samverkan mellan förskola och förskoleklass ska utgå ifrån nationella mål och riktlinjer. Den 
skall även följa de lokala mål som förekommer för respektive verksamhet. Förskolans 
styrdokument tydliggör hur pedagogerna skall se till att avrunda och avsluta den 
förskoleperiod som varit aktuell för barnen. Barn som är i behov av särskilt stöd skall 
uppmärksammas av pedagogerna i respektive verksamhet. Att samverkan är föreskrivet i 
styrdokumenten kommer inte av en slump. Det är noga genomtänkt för att finnas som ett stöd 
för barnens trygghet och kanske allra mest, som Munkhammar (2001) beskriver, för deras 
fortsatta lärande och utveckling. För att få till detta måste ett utbyte av kunskaper ske mellan 
de berörda pedagogerna i både förskola och förskoleklass.  !
!
2.3 Tidig forskning kring samverkan 
Munkhammar (2001) lyfter fram betydelsen av - och möjliga problem med - skilda 
förväntningar. Lärarna som ingår i olika diskurser utgår ofta ifrån olika synsätt, vilket kan 
försvåra sammanslagningen av två skilda diskurser för att bilda ett gemensamt 
förhållningssätt när det gäller barnens utveckling och lärande. Skolverket (2011b; 2011c) 
beskriver att ett samarbete mellan förskolan och förskoleklassen ska finnas och att det i detta 
ska det ingå ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utifrån dessa påståenden är det till fördel om 
förväntningar som finns inom förskolan och förskoleklassen synliggörs gentemot varandras 
verksamheter, där fokus ligger på barns fortsatta lärande och deras vidareutveckling i ett 
långsiktigt perspektiv. Dessa aspekter ingår i våra uppdrag att beakta. Vidare menar 
Munkhammar (2001) att lärarnas olika handlingar inte alltid är uppenbara för dem själva, utan 
utgår från vissa inbyggda förväntningar, vilka därför bör medvetande- och synliggöras.  !
Munkhammar (2014., s.31) beskriver utifrån sin egen tidigare forskning hur förväntningar 
behöver synliggöras. Detta hänger ihop med hur vi förhåller oss gentemot andra. I mötet med 
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andra har medvetenheten om våra egna förväntningar en avgörande roll, och i mitt bemötande 
av den andre påverkas av mina förväntningar, det vill säga hur jag uppfattar och förstår den 
andre. !
Munkhammar (2001) beskriver hur vi formas av den diskurs vi befinner oss i. Att vara lärare i 
förskoleklass har enligt författaren bidragit till ett arbetssätt som styr mer mot skolans 
riktning, och hon menar därför att det har varit svårt för förskoleklassens lärare att bibehålla 
leken och att kunna ge barnen den frihet och andningsutrymme där leken styr och på ett annat 
sätt bidrar till lärande. Detta har lett till ett glapp i det arbetssätt som förskolan och 
förskoleklassen konstruerar gemensamt, där de ska ingå med ett samarbete där det fortsatta 
lärandet, från förskolan upp till förskoleklass och vidare i det livslånga lärandet ska 
integreras. Om förskolan och förskoleklassen istället tar tillvara på mångfalden i de olika 
diskurserna kommer de enligt Hundeide (2003) kunna styra mot nya riktningar och lära av 
varandra. Även Ackesjö (2014) beskriver att förskolan och förskoleklassen bör ses som en 
kontinuitet för att tillsammans skapa en mjuk övergång för barnen. Det finns när det gäller 
samverkan mellan förskola skola även ett viktigt historiskt perspektiv. Munkhammar (2001) 
beskriver att redan sedan 1970-talet har funnits en tanke om samverkan mellan förskolan och 
skolan där syftet alltid har varit att se till barnens trygghet och därmed bidra till en 
kontinuitet, samt att förbereda barnen inför skolstart. Munkhammar beskriver även att det  
hela tiden funnits en idé om att en samverkan skulle gynna barnens utveckling. !
Tyrén (2013) beskriver tid utifrån en ekonomisk aspekt. Att få tid till samverkan blir till en 
ekonomisk utgift som riskerar att gå före den pedagogiska verksamheten. I Tyréns avhandling 
synliggörs även hur pedagogers förutsättningar ser olika ut och därmed har en påverkan på 
delaktighet och inflytande. Vidare beskrivs ledningens krav på förändringar till det bättre. 
Detta är en aspekt som bör ses ur ett tidstagande perspektiv, vilket vi även kan se när 
Munkhammar (2001) beskriver den utveckling som skett för förskolan och förskoleklassen 
under ett antal år, ända sedan 1960-talet, då barnkrubborna först fördes upp på den statliga 
agendan.  !
Tiden innebär ett förbehåll som är avgörande för huruvida verksamheten skapar möjligheter 
eller hinder menar  Tyrén (2013). I tidsaspekten ingår reflektion, vilket är en del av 
förskollärarnas arbete. Tyrén påtalar  att lärarna har ansvar för att ett reflekterande arbetssätt 
tillämpas, i och med att det är en del av verksamhetens utveckling. En annan viktig 
komponent som Munkhammar (2001) tar upp, är den kommunikativa kompetens som lärarna 
i de olika verksamheterna är beroende av. Hon menar att det  är i en gemensam 
kommunikation som olika lösningar formas. Utifrån Tyrén (2013) och Munkhammar (2001) 
förstår vi att det är för verksamhetens utveckling när det gäller samverkan mellan förskola- 
och förskoleklass, är viktigt att tid ges så att det finns ett utrymme för lärare i verksamheterna 
att samlas och gemensamt hitta lösningar för hur en samverkan dem emellan kan och bör gå 
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till. Det är i dessa möten som olika förväntningar och  mångfald kan synliggöras och skapa 
gemensam känsla av delaktighet och ett förhållningssätt som innebär en likartad syn på barns 
utveckling och lärande. Detta är även i linje med vad Hundeide (2003) beskriver utifrån ett 
sociokulturellt teoretiskt perspektiv där kommunikationen är en viktig del.  !
När Ackesjö (2010) diskuterar hur förskolan och förskoleklassen ska samverka kring barnens 
övergång från förskola till förskoleklass påtalar hon hur olikheter i de olika skolformerna kan 
försvåra samverkan. Ackesjö beskriver att förskoleklassen lever i ett slags gränsland emellan 
förskolan och skolans värld. Detta menar hon beror på att  pedagogerna många gånger gör 
tolkningar som bidrar till ett särskiljande av hur förskoleklassens verksamhet ska bedrivas. 
Dessa tolkningar beskrivs som att förskoleklassen är en verksamhet som inte ska vara som 
förskolans verksamhet, men inte heller som skolans, därav kommer begreppet gränsland. 
Dessa föreställningar riskerar att leda till en viss osäkerhet för deras identitetskapande 
eftersom det enligt Ackesjö blir osäkert för lärarna i förskoleklass hur de ska agera i 
förhållande till den verksamhet förskolan och skolan är. Då verksamheten skiljer sig mellan 
dessa två skolformer, bör även så deras respektive lärarskap skilja sig.  !
För att en samverkan ska bli möjlig menar Tyrén (2013) att en stöttande ledning är en viktig 
del, bland annat för att säkerställa att tiden finns för möten mellan förskolan och 
förskoleklassens lärare. Utöver detta är det i enlighet med Hundeide (2003) och Strandberg 
(2006) avgörande hur vi tänker och agerar. Enligt dessa författare föregås våra handlingar av 
inre tankar. Enligt den sociokulturella teorin är det avgörande i vilken utsträckning samverkan 
kring barnens övergång från förskolan till förskoleklass sker. Utifrån vad Ackesjö (2010) 
beskriver om den osäkerhet om hur lärare i förskoleklass respektive förskollärare i förskolan 
ska vara, kan man ana att det bör finnas möten för diskussioner om barns övergångar, både 
när det gäller i förarbetet och under själva övergången. De båda verksamheternas lärare 
behöver här tillgodoses denna tid (Tyrén, 2013). De rådande direktiven poängterar att det ska 
finnas något gemensamt för förskolan och förskoleklassen samtidigt som förskoleklassen ska 
erbjuda en verksamhet som skiljer sig från förskolans.  !
När Ackesjö (2013) påtalar vikten av samverkan mellan förskola och förskoleklass menar hon 
att utan någon form av samverkan hos lärarna i förskolan respektive förskoleklass, kan barnen 
komma att bli förbisedda. Barnens förväntningar inför en övergång till förskolan är något som 
vi lärare behöver beakta, i annat fall, menar författaren att övergången blir svår och barnens 
trygghet hotas. Då oron beskrivs kunna leda till en negativ påverkan för barnen, ställer det 
enligt Ackesjö krav på ett synliggörande av lärares förväntningar. Ett synliggörande av de 
förväntningar som existerar beskrivs vara grunden för en samverkan, där fokus på ett 
vidareutvecklande i barnets lärandeprocess finns. Vidare tar författaren i beaktning hur barns 
övergång från förskola till förskoleklass är ett återkommande ämne såväl hos våra nationella 
myndigheter, exempelvis Skolverket (2011a) och även på den internationella agendan, 
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exempelvis OECD (2006). Alla människor bär på olika förväntningar vilket påverkar våra 
handlingar. I en reflektion över hur det direkt kan påverka barnen bör vi beakta övergången 
och i vilken grad den kan hanteras på ett varsamt sätt. Hon beskriver ytterligare ur ett 
sociokulturellt perspektiv, hur barnen i ett kollektivt deltagande förbereder sig för den 
förändring som kommer utav en övergång från förskolan till att börja i förskoleklass. En 
annan synvinkel som Ackesjö och Persson (2010) synliggör, är den ur lärarnas perspektiv på 
sitt uppdrag. De beskriver hur lärarna i förskoleklass ser sitt uppdrag som en komplex 
situation då de ska förhålla sig till förskolans verksamhet och innehål och samtidigt ger de 
uttryck för hur de ska skolförbereda barnen. Utifrån detta kan vi se hur en tolkning av sitt 
uppdrag, utifrån de styrdokument som råder inom verksamheten, blir till en bidragande del att 
skolifiera barnen. !
Pramling och Mauritzon (Skolverket, 2001) beskriver behovet av en gemensam pedagogisk 
grundsyn mellan förskola och förskoleklass. De menar att det är i en sådan gemensam 
grundsyn som förskolans och förskoleklassens tankar kring samverkan integreras, och därmed 
inkluderar vinklar från bådas håll. De menar att en samsyn och god kommunikation ligger till 
grund för goda förutsättningar för lärande och utveckling för barnen och eleverna. Samverkan 
är en viktig del i övergången. Vidare beskrivs att förskoleklass likt förskolan ska anta ett 
arbetssätt där lek ligger i fokus tillsammans med innehåll ur skolan. 
  
!
2.4  Sociokulturellt perspektiv 
Hundeide (2003) tar sin utgångspunkt i Vygotskij och den sociokulturella teorin, när han 
beskriver människors handlingar som en del av de inre förväntningar vi alla bär på. Likaså gör 
Strandberg (2006) i sin beskrivning av den sociokulturella teorin, och hur människor påverkas 
och påverkar varandra. Strandberg (2006) menar likt Hundeide (2003), att tanke och handling 
hänger ihop. På samma sätt menar författarna att människors inre tankar skapas utifrån en 
yttre påverkan av de människor, den kultur och det samspel av aktiviteter som pågår runt 
omkring oss och tillsammans med oss. Vi påverkas och lär utifrån vad vi erfar. En annan 
beskrivning Säljö (2011) gör är att människor approprierar. I ett socialt samspel utvecklas och 
lär sig människan nya kunskaper. Då människan approprierar antyder det att hen bekantar sig 
med intellektuella och fysiska redskap, det sker en ökning av förtrogenheten med hur dessa 
skall användas. Strandberg (2006) menar att den inre tanken inte skulle förekomma om vi inte 
erfarit någon yttre aktivitet. Därmed blir den yttre kommunikationen en betydelsefull del av 
våra liv. För att skapa förståelse för våra handlingar behöver människan kommunicera de 
förväntningar hen bär på, i annat fall riskerar vi att krocka med varandra.  !
Säljö (2011) lyfter också fram språket som en viktig del i människans liv. Han menar att 
människan bygger upp en repertoar av erfarenheter för hur de språkliga redskapen kan 
användas. Detta förklarar författaren med att det sker en internalisering. Vad människan erfar i 
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samspel med en annan människa, rekonstrueras i dennes inre tankar. Detta i sin tur leder till 
en ökad förståelse för hur vi kan agera. Att människan är en sociokulturell varelse menar 
författaren har med internalisering att göra. Den repertoar av erfarenheter för hur olika sociala 
situationer fungerar och förståelsen för hur man agerar i de olika situationerna, är just vad 
som bidrar till att vi är sociokulturella varelser.  !
De sociokulturella faktorer som språket tillhör, medverkar till hur vi kommer i kontakt med 
andra människor: ”Språket kommer i allt högre utsträckning att spela en nyckelroll för den 
sociokulturella utvecklingen” (s.161). Detta kan vi även koppla till Jakobsson (2012), som 
beskriver språket och dess begrepp som inkluderade med artefakter. Jakobsson menar att 
människan är användare av begrepp och den materiella världen och att de tillsammans utgör 
en ömsesidig relation. Med detta kan vi se hur artefakter blir till drivkraft för människans 
tänkande och handlingar. Jakobsson (2012) skildrar den sociokulturella teorin likt Hundeide 
(2003) där tanken, våra handlingar och den materiella värld är sammanlänkade med varandra. 
Jakobson (2012) menar att de artefakter och de kulturella ting som finns omkring oss 
ömsesidigt samspelar med oss, samt att vår kultur och den diskurs vi befinner oss i, bidrar till 
på vilket sätt tanke och handling samspelar. Med det menar författaren att den kulturella 
diskurs som existerar omkring en blir en drivkraft för det inre tänkande och därmed ens egna 
handlingar. Den vetenskapliga beskrivning författaren gör benämns som mediering genom 
artefakter. En viktig del i att se människors handlande och tänkande ur ett sociokulturellt 
perspektiv, är genom att förstå hens agerande ur den kontext, den kulturella process som 
människan befinner sig i.  !
Hundeide (2003) pekar på att mänskliga handlingar och reaktioner har sitt ursprung i hur vi 
uppfattar och definierar människor som finns omkring oss. Människan har en tolkande 
inställning vilket gör att vi tillskriver varandra olika egenskaper, som i sin tur bidrar till våra 
inre förväntningar och handlingar. Enligt författaren föds vi in i en värld som är utformad av 
vår kultur och historia. Det är en sociala världen, som existerade före varje barn som föds,  
och som kommer att finnas kvar efter att vi gått ur tiden. Utifrån vår historia och kultur 
formas olika modeller av barns utveckling. Dessa olika modeller påverkar således vilka skilda 
vägar vi väljer att vandra. Författaren menar att våra uppfattningar är av många olika 
karaktärer och innebär en mångfald av hur vi ser på barnets utveckling i förhållande till dess 
kontext, de vill säga den sociala kultur barnet föds in i. Utifrån Jakobssons (2012), Säljös 
(2011), Strandbergs (2006) och Hundeides (2003) tolkning av Vygotskij bidrar den 
sociokulturella teorin till att förstå samverkan, hur samverkan sker mellan de båda 
skolformerna och de förväntningar finns hos pedagoger i respektive verksamhet. Med dessa 
teoretiska aspekter som utgångspunkt har studien för avsikt att ta reda på hur förskollärarna i 
förskolan och lärarna i förskoleklass samverkar och vilka förväntningar de har inför 
samverkan med varandra. Förekommer det några möten dem emellan och vad är syftet med 
deras möten i sådant fall?  
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3. Metod 
!
I avsnittet redogörs för studiens tillvägagångssätt. Först förklaras den metod som ligger till 
grund för studien, därefter beskrivs urval, undersökningsverktyg samt hur empiriska data 
insamlats. Avslutningsvis  redogörs hur bearbetning och analys genomförts. 
!
!
3.1 Undersökningsmetod 
Studien empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer (se intervjufrågor bilaga 3 
och 4). Hartman (1998) menar att med en kvalitativ metod undersöker man hur någonting är 
beskaffat, vilket i denna studie var vilka förväntningar förskollärare och lärare i förskoleklass 
har på varandra. Patel och Davidsson (2003)  beskriver en kvalitativ intervju som att tekniken 
bygger på frågor i syfte att samla empirisk data. Författarna beskriver att det kvalitativa 
intervjuområdet är komplext, vilket bland annat har att göra med att kvalitativ forskning inte 
är en enhetlig företeelse. Vidare beskriver de att intervjufrågorna har en låg strukturering, det 
vill säga att det i frågorna finns utrymme för den intervjuade att svara med egna ord. Detta är 
även i enlighet med vad Brinkmann och Kvale (2014) beskriver om en kvalitativ 
forskningsintervju. Författarna menar att med en sådan intervju syftar man till att försöka 
förstå den intervjuades uppfattning om ett specifikt ämne. Även Denscombe (2009) beskriver 
intervjuer som en lämplig undersökningsmetod då syftet är att få en djupare insikt i bland 
annat människors åsikter, erfarenheter och som i mitt fall upplevelser.  !
Denscombe (2009) betecknar den kvalitativa intervjun som en semistrukturerad intervju, det 
vill säga en färdigställd ordning på frågor, och som i mitt innebär ett flexibelt förhållningssätt 
gentemot respondenten. Detta menar författaren bidrar till att den intervjuade får utrymme att 
utveckla sina tankar. Brinkmann och Kvale (2014) beskriver hur forskaren i en 
halvstrukturerad livsvärldsintervju söker efter förståelse inom ett visst ämne. I enlighet med 
detta har jag i min studie strukturerat intervjuerna på ett sådant sätt att jag utgått från den 
intervjuades svar för att söka en fördjupad förståelse i dennes livsvärldsuppfattning inom mitt 
specifika ämne. Här tycks det finnas en samstämmighet med vad Hartman (1998) beskriver 
om kvalitativa intervjuer. Brinkmann och Kvale (2014) menar att intervjuaren behöver kunna 
lyssna mellan raderna, med vilket menas att försöka skapa en förståelse för den intervjuades 
uppfattning på ett nyfiket sätt. I linje med denna ansats har jag under intervjuerna i försökt 
lyssna aktivt och ha fokus på vad som sägs, samt vara öppen och mottaglig för den 
intervjuades svar.  !
De undersökningsverktyg jag använt mig av för att komplettera intervjun, i syfte att kunna 
återskapa så mycket som möjligt, är ljudupptagning samt anteckningar. Detta är enligt 
Denscombe (2009) ett säkert sätt att återlyssna på intervjun i efterhand. Med ljudupptagning  !
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vill jag skapa en mer avslappnad intervju, än om jag använt mig av videoupptagning. Enligt 
Trost (2014) kan de första frågorna vara avgöra för hur väl intervjun kommer att gå. 
Författaren beskriver att i ett första steg  försöka få respondenten att beskriva något på ett 
öppet sätt, utifrån sig själv. Den inledande fråga jag valde för varje intervju var att be den 
intervjuande att på ett så utförligt sätt som möjligt, beskriva sina förväntningar på hur 
samverkan mellan förskolan och förskoleklassen bör se ut.  !
!
3.2 Urval 
För studien gjordes undersökningar på en skola och två förskolor. Förskolor överlämnar sina 
blivande förskoleklassbarn till den aktuella skolan. Utifrån Denscombe (2009) valdes 
enheterna för att jag trodde att de skulle kunna bidra med ett förtydligande till min 
undersökning då jag av tidigare erfarenhet visste att många arbetat där under en längre tid. Till 
en början hade jag valt ut att göra intervjuer med totalt fem stycken deltagande. Av de var fyra 
förskollärare fördelade mellan  två förskolor och en lärare som arbetar i förskoleklass. Av fyra 
förskollärarna som fanns på förskolorna var det i slutänden 3 stycken som kunde medverka, 
vilka jag väljer att kalla Sara, Gun-Britt och Dagny. I skolan träffade jag Pia som var lärare i 
förskoleklass. I frågan om antal av respondenter utgick jag från Denscombe (2009) men även 
utifrån Trost (2004) beskrivning av kvalitativa metoder. Författarna menar att då jag vill 
undersöka hur någonting är beskaffat och inte kvantitet, är jag inte beroende av antalets 
omfattning av deltagare. Med den beskrivningen menas att frågeställningarna är det väsentliga 
och inte antalet intervjuande. !
!
3.3 Genomförande 
I enlighet med Denscombe (2009) tog jag kontakt med respondenterna i förväg och delgav 
dem information om studiens syfte. Deltagarna fick även information om hur och var studiens 
resultat kommer att publiceras och användas. I kontakten mot läraren i förskoleklass skickade 
jag ett mail där jag frågade om det skulle gå bra med intervju. I mailet skickade jag med mitt 
missivbrev (se bilaga 1). Vardera intervju genomfördes på de deltagandes förskola respektive 
skola. Detta för att intervjuerna skulle ske under deltagarnas arbetstid. Jag började samtliga 
intervjuer med att än en gång presentera ämnet jag valt och tog då även fram mitt missivbrev 
(se bilagor 1 & 2) för dem att läsa. I brevet fanns en presentation av mig och syftet med 
studien. Samtidigt bad jag även om att få spela in intervjun med ljudupptagning i en mobil. 
Jag förtydligade då även att allt som sades mellan oss i rummet och som spelats in skulle 
hanteras varsamt och direkt efter bearbetning raderas och därmed inte komma ut till andra 
utan enbart användas i forskningssyfte för min studie. !!
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Under den första intervjun (2014-11-13), träffade jag Dagny. Vi satte oss i deras personalrum 
för att inte bli avbrutna av barnen och kollegorna. Mellan de olika frågorna fördes samtal oss 
emellan, men i det stora försökte jag alltid att återgå till en lyssnande karaktär, där jag 
medvetet försökte hålla tillbaka mina uttalanden om ämnet och att undvika ett igenkännande 
från min sida. Svaren som Dagny gav fick utrymme att fritt utvecklas. Detta ledde ett par 
gånger till att någon av de nästkommande frågor delvis hade blivit besvarade. I vissa fall fick 
jag upprepa det svar jag fått i en tidigare fråga för att göra ett förtydligande om ifall svaret 
även gällde vid den andra frågan. Under tiden jag intervjuade hade jag även ett 
anteckningsblock där jag kunde skriva ner pauser, skratt och även en del av svaren. !
På den andra intervjun (2014-11-14), träffade jag Gun-Britt. Även här satte vi oss i deras 
personalrum. I början av intervjun beskrev Gun-Britt att hon var en aning nervös. Intervjun 
följde samma struktur som den första, det vill säga att jag inledde med samma fråga och antog 
en lyssnande karaktär. Under intervjun kom en del svar in på andra frågor, vilket medförde 
upprepningar i både frågor och svar. Då jag satt i soffan, hade jag ett anteckningsblock där jag 
skrev ner en del av svaren, skratt och pauser som Gun-Britt gjorde då hon svarade på 
frågorna. !
Vid den tredje och därmed sista intervjun på förskolorna, var jag tillbaks på den första 
förskolan och fick då träffa Sara (2014-11-14). Även här genomfördes intervjun i 
personalrummet för att inte bli avbrutna. Frågorna ställde jag på samma sätt som de tidigare 
och även här gled Saras svar in på flera av de andra frågorna. Jag upprepade därmed en del av 
svaren vid de frågorna för att försäkra mig om att jag hade uppfattat henne korrekt sätt. Jag 
förde även anteckningar i syfte att komplettera med eventuella svar, pauser och skratt som 
Sara gjorde. !
Studiens sista intervju gjorde jag med Pia som var lärare i förskoleklass (2014-11-18). Pia sa 
här att det inte fanns så många utrymmen där vi kunde sitta ostörda så vi tog plats i hennes 
klassrum, vilket dock kunde innebära att vi blev avbrutna av fritidsbarnen då klassrummen 
används till fritidsverksamheten på eftermiddagarna. Processen intervjun följde var 
densamma som de tre tidigare intervjuer jag haft på förskolorna. De svar Pia kom med gled 
även här in i varandra och på samma sätt som vid de tidigare intervjuerna upprepade jag 
hennes svar för att säkerställa att jag tolkat dem rätt enligt hennes mening.  !
Intervjuerna tog mellan 15-25 minuter, och variationen i tid berodde på att deltagarna yttrade 
sig olika mycket i de olika frågorna. I vissa av frågorna ställdes kompletterande frågor, i syfte 
att komma djupare in i den intervjuades tankar och i att göra ett förtydligande för att eliminera 
eventuella misstolkningar.  !
!
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3.4 Bearbetning och analys av det empiriska materialet. 
Bearbetningen har genomgått de fyra steg som enligt Denscombe (2009) är de principerna 
som finns för kvalitativ datanalys. Den första innefattar att analysen av insamlad data ska vara 
förankrad i data. Den andra, som även går in i den första, handlar om noggrannhet i den 
empiriska data. Med detta menar författaren att det resultat som lyfts genom analysen, har 
framkommit genom noggrann läsning av data. Den tredje principen är ett undvikande av 
fördomar som är obefogade och den sista beskriver analysens process vilken ska gå fram och 
tillbaka i en repetitiv bearbetning.  !
De genomförda intervjuerna transkriberades från mina ljudupptagningar, det vill säga jag 
lyssnade och skrev ner ordagrant vad som sades. Denscombe (2009) menar att det är till en 
fördel att ha spelat in intervjuerna via ljudupptagning då dessa går att lyssna på om och om 
igen. I samband med att jag lyssnade på det inspelade materialet tittade jag på mina 
anteckningar. I anteckningarna kunde jag ha skrivit till om respondenten ändrat tonval eller 
skrattat, anteckningarna förstärkte här min tolkning av svaren från inspelningarna. 
Denscombe (2009) menar genom att läsa data tillsammans med fältanteckningar bidrar det till 
att återkalla relevanta bakgrundsfaktorer som för stunden då de skrevs ansågs vara viktiga.  !
När alla intervjuer hade lyssnats igenom flertalet gånger började min analys av den nu 
nedskrivna empirin.  !
Ett första steg var att kategorisera svaren efter vardera fråga, så att allas svar på samma fråga 
återfanns under varandra.  !
I ett andra steg lästes alla intervjuer återigen igenom ett par gånger till, i syfte att undvika att 
tappa bort viktig data. Detta är enligt Trost (2010) en metod där man studerar huruvida vad 
man fann intressant verkligen var intressant, vilket jag kunde konstatera att det var.  !
I ett tredje steg delades svar från vardera deltagare upp var för sig, och därefter påbörjades 
den analyserande processen med att skriva en sammanfattning av deltagarnas svar.   !
I ett femte steg sammanfogades analyserna med varandra. I detta skede hade de enskilda 
helheterna plockats isär och återskapats som sammanlänkade. Nu hade vissa teman 
utkristalliserats. Detta gav en tydlig bild och en analys som kunde synliggöra mönstren, vilket 
Trost (2014) beskriver som en process i den kvalitativa intervjun.  !
3.5 Etiska forskningsregler  
Jag har i detta avseende som tidigare nämnts, lutat mig mot vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer är; Informationsbrev, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet, varav samtliga har tillämpats i genomförandet av 
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denna studie. Dessa principer fick respondenterna  information om innan intervjun startade, 
vad det innebar att medverka utifrån att de själva valt att delta och att de närsomhelst kunde 
tacka nej. Det var även anonymt att delta, namn på respondenterna, skolor och förskolor är 
fingerade. Den empiriskt insamlade data är behandlad och lagrad på sådant sätt att 
utomstående inte kan komma i kontakt med dem. Det betyder även att allt material enbart 
kommer att användas till syftet som framgått. 
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4. Resultat 
!
I denna studie är syftet att beskriva hur samverkan sker mellan förskolan och förskoleklass 
samt vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass har på varandra 
när det gällde samverkan. Därav finns frågor som har med samverkan att göra, vilket 
inkluderar frågor som kunskapsutbyte och i vilken utsträckning det fanns tid för detta. Även 
frågor gällande barns fortsatta utveckling och lärande tas med då samverkan kan inkludera 
dessa aspekter. De 6 teman som framkommer i resultatet är; sekretessen som ett hinder för 
samverkan, skapa trygghet genom besök, förväntningar på samverkan, att stödja barnen vid 
överlämning från förskola till skola, frånvaro av kunskaps- och erfarenhetsutbyte, hur får vi 
till den röda tråden, det fortsatta lärandet. Ur dessa teman utkristalliserades sekretessen som 
det vanligast återkommande temat för alla respondenter. !
Här nedan följer resultat och analys från de genomförda intervjuer som genomförts 
tillsammans med förskollärarna Gun-Britt, Sara och Dagny samt Pia som var lärare i 
förskoleklass. !
!
4.1 Sekretessen, ett hinder för samverkan 
I materialet framgår att det verkar finnas ett hinder som bidrar till att det för respondenterna 
inte finns några större förväntningar på samverkan, utöver den som de har om övergången 
från förskolan till förskoleklass. Förskollärarna på förskolan menar att deras möten med 
skolan är begränsade i vad som tas upp i överlämnandet av de blivande förskoleklassbarnen. 
De menar att det var svårt för dem att kunna dela med sig av sina erfarenheter, på grund av 
den tystnadsplikt som förskolan omfattas av. Respondenterna hänvisar till det stora ansvaret 
som ligger hos föräldrarna. Dem menar att den kunskap som pedagoger på förskolan äger om 
individen, inte kan överföras till skolan utan att föräldrarna givit sitt tillstånd. Denna kunskap 
handlar till stor del om barnens personligheter och inte om huruvida barnen i denna grupp fått 
erfarenheter om ett visst ämne eller område. I de fall pedagogerna anser att det för skolan 
finns viktig information om ett visst barn att ta del av, uttryckte respondenterna att de inte har 
några förväntningar på att föräldrarna framför det. De beskriver det mer som en önskan, att 
det för barnets bästa framkommer till den blivande läraren om vilka specifika behov ett barn 
har. Förskollärarna menar att de inte kan dela med sig av sin kunskap i vilken utsträckning 
som helst. I samma mening återspeglas en tanke om att det är förskolan som ska delge 
förskoleklassens lärare information. Förskollärarna på förskolan och läraren i förskoleklass är 
relativt eniga om att samverkan för dem handlar om vilken information som förs vidare till 
skolan då barnen ska börja i förskoleklass. Informationen är enligt dem till för barnets bästa 
och inkluderar sekretessbelagd kunskap. Så här uttrycker sig Sara och Dagny: !

Man kan ju utbyta erfarenheter och så, men vi har ju tystnadsplikten som hindrar oss. 
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!
Till exempel att om man har en problematik eller svårighet som man arbetat med en längre tid 
här på förskolan som skulle gynna barnet då när de börjar i övergången till skolan istället för 
att de börjar på noll. !

Denna syn delar även Pia som arbetar i förskoleklass. Hon återger en lika tydlig bild av 
sekretessens betydelse som de andra respondenterna gör. Detta är den starkaste och mest 
återkommande förklaringen till varför det inte finns några direkta förväntningar på 
samverkan, enligt respondenterna själva. Pias beskrivning av ämnet är att det för henne är 
svårt att ha några förväntningar. Hon menade att förskolans information om det enskilda 
barnet är något som enbart tillhör dem och därmed inte får föras vidare till förskoleklassens 
lärare. Däremot framhåller hon att då hon gör besök på förskolorna kan hon observera mycket 
själv, utan att tystnadsplikten bryts. Nedanstående citat visar på den betydelse som 
förskoleklassen tillskriver sina besök på förskolan;  !

Men har man jobbat i så många år så ser man mycket väl när man är och besöker..,….därför 
är det besöket så viktigt vi de två tillfällen……..och vi gör rätt mycket anteckningar där. !

Att besöken är viktiga och ger en outtalad kunskap om det enskilda barnet, framkommer även 
ibland några av förskollärarna på förskolan. Respondenterna på förskolan förmedlar att deras 
uppfattning är att de blivande lärarna i förskoleklass förväntar sig att kunna ta del av ett antal 
olika moment under besöken ute på förskolorna. Under dessa möten ser därför pedagogerna 
till att göra så många olika moment där barnets utveckling på olika områden kommer fram. 
Bland annat så finns material tillgängligt så att barnen får göra ett självporträtt, vilket leder till 
att de besökande lärarna kan få kunskap om barnets ritutveckling. Förskollärarna på förskolan 
återger även att det under besöken efterfrågas om att få ta del av fri lek och en samling i syfte 
att synliggöra barnet lite mer.  !
Sekretessen återkommer ofta i de fyra intervjuerna. Resultatet påvisar tydligt hur sekretessen 
blivit ett hinder i arbetet för en ökad samverkan mellan förskolorna och skolan, vilket 
genomsyrade pedagogernas beskrivningar. Under besöken på varandras enheter är inte syftet 
att dela med sig av sina erfarenheter eller kunskaper till varandra. Detta utrycker samtliga 
respondenter är förhindrat av den tystnadsplikt som förskollärarna på förskolan har. Däremot 
framhålls att en tyst kunskap förmedlas, genom att mottagande lärare har möjlighet att studera 
det enskilda barnet och därmed forma sin egna uppfattning om vilka behov barnet kan ha. 
Någon mer form av kunskapsdelande är uteslutet ur deras samverkan.  
!
!
4.2 Skapa trygghet genom besök 
Det andra temat som kommer fram är förväntningar på att göra det så tryggt som möjligt för 
barnen som ska flyttas från förskolan till skolan. Ett första steg i överskolningen är att ge 
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barnen ett ansikte på sin blivande lärare i förskoleklass. Förskollärarna på förskolan samt 
klassläraren från skolan uttrycker en relativt enad syn då de återger sina förväntningar. Här 
beskriver de att det är viktigt för barnen på förskolan, att de första besöken med sin blivande 
lärare sker på barnens hemmaarena, det vill säga i förskolan, eftersom det enligt 
respondenterna är där barnens trygghet finns. Nästa steg är att de blivande förskoleklass 
barnen kommer och hälsar på i skolan. Respondenterna beskriver en förväntning om att detta 
ska ge barnet ett igenkännande inför skolstarten, vilket även det är för att skapa trygghet och 
därmed en bra övergång. Det gemensamma i deras svar är att det för barnets trygghet är bra 
med samverkan. Respondenterna i förskolan uttryckte att de förväntade sig att lärarna i skolan 
ska se individen och inte låta någon komma i skymundan. Här menar de att det kan finnas 
vissa barn som försvinner i mängden vilket enligt dem kan bero på att förskoleklassen är en 
större grupp än vad barnen är vana vid på förskolan. Här förmedlas en oro från förskollärare 
på förskolan då de beskriver att det ibland kan finnas sköra barn som kan behöva extra 
omsorg från den vuxne. Utvalda citat nedan belyser betydelser tankar om barnens trygghet vid 
överskolningen. !

Jag tänker så här om förväntningarna…..det är bra att barnen får ett ansikte och sen när 
klasserna har blivit uppdelade då blir det ju det att de går ju till skolan och då har de ju fått 
sitt namn på mentor och då går de ju och hälsar på. !
Ja det förväntar jag mig att de ska se helt enkelt da…Det är mina främsta förväntar att det blir 
en bra övergång och att de ser individen. Vill inte att någon kommer i skymundan och på ngt 
sätt inte blir sedd. !

Samtliga deltagare förmedlade i sina förväntningar att det viktigaste i samverkan är att stödja 
barnet i sin färd över till skolan så att den blir så trygg som möjligt. De få tillfällen, två då 
pedagogerna träffas och fem gånger då de blivande lärarna får träffa barnen på förskolan och i 
skolan, handlar om att samverkan ska sker för att ge barnen en trygg övergång från förskolan 
till skolan. !
!
4.3 Förväntningar på samplanering   
I materialet framkommer tid och samplanering som en annan aspekt. Här är det en av 
förskollärarna som uttrycker sin förväntning på att både förskolan och förskoleklassens lärare 
tar gemensamma beslut. Hon ser gärna att man samplanerar om hur överskolningen ska gå 
till. Hon uttryckte även en förväntan över att förskolan och skolan tillsammans ska bestämma 
om när tiden för dessa möten ska ske. Med det menade hon att det ibland inte finns tillfälle för 
pedagogerna på förskolan att boka in en tid som även är anpassad efter deras almanacka. Här 
framkommer inte ifall de övriga respondenterna har samma förväntning om att gemensamt ta 
dessa beslut om tiden. Däremot uttrycker Pia sig om vikten av att medverka under mötestiden. 
Hon menar att dessa möten bör att prioriteras då det handlar om barnen och deras 
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överskolning. Det är inte alltid dessa möten är anpassningsbara för alla parter. Citaten nedan 
belyser dessa ämnen:  !

Jag vet att man får ju en tid och då får man anpassa sig att gå för det är ju ett viktigt möte.  !
Vi blir tilldelade tid och så får vi finna tid för det. !

Materialet påvisar att en viss samverkan finns, men vid få tillfällen. Då träffas de 
överlämnande pedagogerna från förskolan tillsammans med blivande lärare, specialpedagog 
samt ytterligare en personal från skolan. Utöver detta återger de alla att det inte finns någon 
annan tid tilldelad från sina chefer. En av respondenterna, Gun-Britt tycker sig inte ha full koll 
på hur samverkan går till idag, men kunde ändå beskriva att det finns möten som hålls en 
gång per termin då förskolans och förskoleklassens lärare träffas. Innehåll på dessa möten 
handlar om hur arbetet med överskolningen har fortskridit. Man gör en utvärdering av vårens 
överskolning där pedagogerna gemensamt reflekterar och analyserar resultatet. Det görs även 
en planering för den nästkommande överskolningen. Utöver dessa möten träffas dem på 
förskolan och skolan vid tre tillfällen då de blivande förskoleklass barnen var med.  !!
4.4 Att stödja barnen vid överlämning från förskola till skola 
I resultatet framkommer vikten av att ge stöd till barnen då de ska lämna förskolan och börja i 
skolan. Detta tema är i fokus för alla respondenter, i deras förväntningar på samverkan. Alla 
är eniga om att deras uppdrag i överskolningen är att stödja varje barn så pass att det ska 
underlätta för barnet att komma till skolan. I materialet beskrivs en bild av att barnens 
kunskaper som de har med sig från förskolan, till viss del blir begränsad då de börjar i 
förskoleklass. Här menar respondenterna att skolans värld är så mycket större än 
förskolevärlden som barnen kommer ifrån. Detta menar de resulterar i att det för många barn 
blir en stresspåverkan som sätter gränser för deras kunnande. Som tidigare sagts återkommer 
sekretessen som ett hinder även här. Respondenterna menade att vid ett barns övergång är det 
bra om information om barnets utveckling framförs till den blivande läraren i skolan i syfte att 
stödja barnet på bästa sätt. En önskan finns även om att kunna överlämna information till den 
blivande läraren i förskoleklass om eventuella svårigheter för att på bästa sätt kunna stötta 
barnet och inte behöva börja om från början med den nya läraren.  !

Att de här små knepen…att inte läraren behöver …. att det ska gå flera veckor innan de 
kommer underfund med det. Att man kan börja där man slutar….att man inte behöver finna 
det ingen.  !
Man vet ju att när barnen börjar i förskoleklass är som en helt ny värld, det är så mycket 
annat och är man då på banan och vet hur inlärningen funkar redan !
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Man kan ju kanske ge en liten hint om att två barn kanske inte ska gå i samma klass, för att de 
inte tar fram det bästa hos varandra….. Men annars får vi inte säga någonting om det 
specifika barnet. !

Respondenterna är helt eniga om att ansvaret för att framföra information om sitt barn ligger 
hos föräldrarna. Förskolan försöker på samtal med föräldrar, få dem att ta eget ansvar och föra 
vidare känslig information till den mottagande läraren. Återigen framstår sekretessen som ett 
hinder för att förskolan ska kunna stötta det enskilda barnet upp till förskoleklass. 
Respondenterna menar att det är önskvärt om många fler föräldrar vill ha ett överlämnande 
samtal, så att känslig information om barnet kan komma fram till sin nya lärare. !!
4.5 Frånvaro av kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
Ett annat gemensamt tema som framkommer är att det finns en frånvaro av att kunskaps- och 
erfarenhetsdela med varandra. I materialet synliggörs att förväntningar på en nivå där 
enheterna kunskaps- och erfarenhetsdelar med varandra, inte är tilltänkt, snarare uttrycker 
respondenterna att det aldrig förekommit tankar på en sådan samverkan. Förskollärare från 
förskolan uttrycker en viss undran över hur detta skulle gå till. Detta är för förskollärarna i 
förskolan ett främmande område. Materialet påvisar däremot att det finns en viss nyfikenhet 
för att kunskaps- och erfarenhetsdela tillsammans med förskoleklassens lärare. Läraren i 
förskoleklass framförde att det finns vissa förväntningar på att kunna erfarenhetsdela, men att 
det till större delen är med sina andra förskoleklasskollegor i kommunen. Citat nedan belyser 
den nyfikenhet som förekommer om att dela kunskap med varandra. Även respondenternas 
uteslutning av ett bredare kunskaps- och erfarenhetsutbyte; !

Ja det kan man undra? !
Nääeee jag tycker nog inte att…där tycker jag nog inte att vi byter erfarenhet…faktiskt….det 
är ngt att tänka på. !

Här visar resultatet att det inte verkar förekomma ett utbyte av varandras kunskaper och 
erfarenheter över enheterna. Vad som däremot framkommer är att respondenterna på dessa 
möten analyserar och reflekterar tillsammans över den gångna överskolningen. För 
respondenterna är det en sorts samverkan där kunskaper och erfarenheter delas. !!
4.6 Hur får vi till ”den röda tråden”, det fortsatta lärandet 
Det sista temat som utkristalliserats är tankar om det fortsatta lärandet för barnen då de 
kommit till förskoleklassen. Här framkommer det skillnader i hur förskollärarna på förskolan 
och läraren i förskoleklass tänker om barnens fortsatta lärande. Resultatet påvisar att det 
inverkar saknas en röd tråd som förankrar förskolan och skolan och deras sätt att arbeta på, 
samt en form för hur detta ska gå till. Från förskollärare i förskolan framhålls att det vid 
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enstaka tillfällen funnits en dialog om ifall förskolan haft något temaarbete, men att detta inte 
är något som tas upp varje år då förskolan överlämnar barn till skolan. Förskollärare menar att 
det är frivilligt för förskoleklassens lärare att fördjupa sig i ett intressant ämne som förskolan 
arbetar med. Läraren i förskoleklass uttrycker att det är relativt svårt att skapa en röd tråd 
mellan förskolan och förskoleklassen.  
Förskollärarna på förskolan uttrycker att lärarna i skolan skulle kunna anta förskolans 
arbetssätt och sammanfläta det med förskoleklassens arbetssätt, men att det är en aning svårt 
att få till. Läraren i förskoleklass  menar att problemet ligger i att skolans upptagningsområde 
är ganska stort och därmed har många förskolor och dagmammor som överlämnar blivande 
skolbarn till dem. Alla har  olika sätt att arbeta på i sina barngrupper, och även innehållet i 
varje barngrupp ser olika ut.  !
I materialet framkommer av läraren i förskoleklass att det finns ett visst inslag av det fortsatta 
lärande vilket var genom det lekfulla arbetssätt som finns där. Här beskrivs att det i 
förskoleklass många gånger är så mycket mer inrutat med rutiner och tider att passa vilket gör 
det svårt att bibehålla en röd tråd. Läraren förklarar att hon i en del fall försöker minimera 
denna struktur som skolans tider och rutiner innebär. Det kan till exempel vara tillfällen då 
barnen är väldigt uppe i ett arbete, och att då som lärare är det tråkigt att gå in och bryta deras 
aktivitet för att barnen ska ut på rast. Vid sådana tillfällen beskriver Pia att de brukar hoppa 
över den inrutade vardagen. !
Vidare beskrev Pia en svårighet i att kunna återskapa vad som finns på förskolan. Här 
hänvisar hon till de fasta rutiner som finns på ett schema. Det är inte alltid det finns tid för 
lärare att vara spontana och flexibla i sin vardag med barnen, utan att de styrs av så många 
faktorer som ska passa ihop. Citat nedan belyser de tankar som framförs; !!

Jahaaa att man fångar upp det så…ja det vet jag inte hur det är just nu…men tja vi har nog 
berättat om vi haft något temaarbete men vi har inte gått in på specifika att det här barnet 
redan kan läsa…nej inte så individuellt det har  vi inte gjort. !
Skolan är väldigt så här….{gör ljud och pekar med fingrarna på bordet baparabapp 
barabapp….} men nu måste vi bryta där för nu är våran tid slut, men vi är mitt uppe i 
det….men ibland får man vara lite…nu skippar vi rasten för vi är mitt uppe i det. !!

Resultatet påvisar att det idag saknas en röd tråd mellan förskolan och förskoleklassen, där de 
båda enheterna kunskaps- och erfarenhetsdelar med varandra. Detta tycks bland annat bero på 
att det i skolans värld existerar en annan rutinmässig vardag än det gör på förskolan, men 
också för att de barn som överlämnas till en förskoleklass kommer från flera olika enheter där 
arbetssätt och innehåll inte varit densamma.  
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5. Diskussion  
!
I det här avsnittet följer diskussioner om studiens metodval, reliabilitet och validitet, 
resultatdiskussion, slutdiskussion samt förslag till vidare forskning 

!
!
5.1 Metoddiskussion 
!
Här nedan förs diskussion om de metodval som legat till grund för studien. Detta har kopplats 
till relevant litteratur och därmed fått en teoretisk förankring. !
I enlighet med Denscombe (2009) valdes förskolorna ut för att kunna svara på studiens syfte. 
De som arbetade på förskolorna hade arbetat där under en längre tid, vilket kunde bidra till att 
svara på frågor gällande samverkan med förskoleklassens lärare. Skolan valdes sedan ut då 
det är dit förskolorna överlämnar sina blivande förskoleklassbarn. Mitt metodval, kvalitativa 
intervjuer, har till syfte att beskriva hur samverkan sker mellan förskolan och förskoleklass 
samt vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass har på varandra. 
För att få syn på respondenternas förväntningar valde jag att använda mig av kvalitativa 
intervjuer. Genom dokument och litteraturstudien fann jag lämpliga teoretiska 
utgångspunkter, vilka gett mig kunskap om forskningsläget. Intervjufrågorna är utformade så 
att det finns en klar bild av ämnet som undersöks, men med en öppenhet för den intervjuande 
att fritt svara.  !
Brinkman och Kvale (2014) menar här att det är en lämplig metod för att söka en djupare 
förståelse inom ett specifikt ämne. Metoden bidrar till ett förtydligande av vad just den 
enskildes tankar består av. Respondenterna svarar vid ett par tillfällen på frågor som jag ännu 
inte ställt, vilket beror på att jag valt att ha ett avspänt intervjutillfälle där frågorna är 
utformade på så vis att det tenderat att överlappa varandra, samt att de gav utrymme för att 
ställa efterföljande frågor. Dessa frågor för min förståelse till en djupare nivå och bidrar i sin 
helhet till att skapa en tydlig bild av studiens område i enlighet med vad författarna beskrivit. 
Brinkman och Kvale beskriver denna form som halvstrukturerad livsvärldsintervju, vilket de 
menar ger en frihet för respondenten att svara. Jag kan med mitt metodval tycka att det var ett 
bra beslut med kvalitativa livsvärldsintervjuer, men att det varit önskvärt att göra intervjuer 
vid ett annat tillfälle under hösten då det verkade vara en tid med hög sjukfrånvaro bland 
personalen. Eventuellt hade det varit bra att boka in fler intervjuer, i syfte att höja antalet 
respondenter, men å andra sidan hade dessa inte gått att få till då delar av personalgruppen var 
sjuka.  !
Under intervjuerna skrev jag ner mycket, vilket bidrog till att jag många gånger tittade ner i 
anteckningarna. Detta tycker jag medförde att jag tappade en del kontakt med den jag 
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intervjuade. I linje med Trost (2010) försökte jag att ha ögonkontakt med respondenterna 
under intervjun, utan att stirra på den intervjuade. Det är svårt att lyssna och ha kontakt med 
den som intervjuas och samtidigt föra anteckningar. Mitt antecknande tog för stor utrymme 
under intervjun, vilket ledde till att jag kanske missade en del andra för studien viktiga uttryck 
i den intervjuades kroppsspråk. Så här i efterhand, utifrån metodlitteraturen och den kunskap 
som intervjuer gav mig, ser jag att jag kunnat tänkt mer på vart jag hade min blick. Utöver det 
så var metodval och tillvägagångssätt gjorts på ett för mig adekvat sätt. !
I studien bearbetar jag den insamlade empirin systematiskt och noga. Jag analyserar empirin i 
flera omgångar, vilket medförde fler teman utkristalliseras. Denscombe (2009) menar att då 
insamlad information i ett forskningsarbete gjorts, återstår att på ett systematiskt sätt 
komprimera och bearbeta empirin i syfte att kunna svara på de frågor som ställts i studien. 
!
!
5.2 Reliabilitet och validitet 
!
Här nedan redogörs studiens noggrannhet med stöd i relevant litteratur. !!
Med begreppet reliabilitet hänvisar man till forskningsresultatens tillförlitlighet (Brinkmann 
och Kvale, 2014). De menar att bearbetningen av insamlad data ska kunna återproduceras vid 
ett senare tillfälle och även då vara av en tillförlitlig karaktär. Att i en kvalitativ 
forskningsstudie redovisa reliabilitet och validitet ställer sig Trost (2010) kritisk till. 
Författaren menar att det inte alltid ger rätt förutsättningar. Detta då reliabilitet och validitet 
härstammar från den kvantitativa metodologin, där man ämnar att mäta. Däremot anser han 
att den insamlade empirin ska påvisa sin trovärdighet. I detta fall är det bland annat hur 
intervjupersonerna givit svar som är så pass tillförlitliga att samma personer i ett senare skede 
kan återge liknande svar. I detta anseende är det viktigt att tänka på att vi är människor. Trost 
menar att människan är en varelse som ständigt agerar, och ständigt är i förändring, vilket 
medför att ett exakt likartat svar vid ett annat tillfälle kan vara svårt. Vidare menar Trost att 
reliabilitetens till hela sin idé ämnat för mätningar, vilket bortses från vid intervjuer då man 
ser hur en människa beter sig och försöker skapa en förståelse för hur denne tänker. I de fall 
en studie innefattas av intervjuer som här, ska standardiseringen vara av en låg karaktär enligt 
(Trost, 2010).  !
För att öka studiens tillförlitlighet har jag i min redovisning av metod, analys och beslut, 
återgivit det på ett detaljerat sätt. Utöver detta handlar reliabilitet bland annat även om 
bearbetning samt empirens rimlighet. Denscombe (2009) anser att väl utvalda deltagare för 
studiens ämne, bidrar till resultatets rimlighet. I mina val av deltagare togs detta i beaktning 
och de utvalda besatt en god kunskap om ämnet med sina långa erfarenheter. Detta har 
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därmed bidragit till en noggrannhet i studien. Enligt Patel och Davidsson (2003) beror även 
reliabiliteten till stor del på vilken förmåga de intervjuade har när det gäller att framföra sina 
tankar. Författarna menar att intervjupersoner i sina svar kan agera utifrån vad de tror de bör 
svara, vilket grundas i intervjupersonens utförande. I en del av mina intervjuer fick jag en 
känsla av att frågorna krävde svar som var väl förankrade och att respondenterna därmed hade 
svårt att synliggöra alla sina förväntningar.  !
Validitet är liksom reliabilitet ämnat att mäta och används allra bäst, enligt Trost (2010) i en 
kvantitativ studie men bör ändå tas med i resultatanalys för en kvalitativ studie. Jag anser inte 
att de svar jag erhållit kan antas som allmängiltiga, då svaren är subjektiva utsagor och även 
kan ändras hos respondenten över tid. Denscombe (2009) påtalar att då det i flera intervjuer 
framkommer ett återkommande tema, är detta en indikation på ett mer tillförlitligt svar, det 
vill säga med hög validitet, eftersom det delas av flera. Även intervjuaren påverkar 
validitetsgraden i en studie. Till exempel har jag försökt förbereda intervjuerna väl, samt 
analysera varje intervjufråga i syfte att säkerhetsställa en röd tråden. För att ytterligare 
säkerställa och höja sanningsenligheten i  studie aldrig garanterad, har jag använt mig av 
följdfrågor. Detta för att undvika eventuella feltolkningar. Enligt Denscombe (2009) är 
sanningsenligheten inte tillskriven någon garanti, vilket bör beaktas även för min studie. En 
kritik som jag själv har gäller mina intervjufrågor eftersom jag känner en viss osäkerhet inför 
frågornas formulering omfång.  

!
!
5.3 Resultatdiskussion 
!
Här nedan förs en diskussion om studiens resultat. Jag har kunnat urskilja hur samverkan sker 
mellan förskolan och förskoleklass samt vilka förväntningar förskollärare i förskolan och 
lärare i förskoleklass har på varandra. Dessa återkopplas sedan till den sociokulturella teorin 
görs och  synliggör dess betydelse för samverkan för barns utveckling och lärande från 
förskola upp till förskoleklass. De intressanta teman som utkristalliseras ur resultaten är i detta 
kapitel sammanskrivet till en diskussion. Något som genomsyrar diskussionen är på vilka sätt  
respondenterna uppfattat de riktlinjer gällande sekretess som förskolan vilar på, då detta tema 
var det mest utstickande i studien. Sekretessen är för respondenterna ett hinder för att kunna 
kunskaps- och erfarenhetsdela, vilket påverkar hur samverkan sker på enheterna idag. !!
Enligt Jakobssons (2012) sociokulturellt perspektiv skapas våra tankar och handlingar ur den 
diskurs vi befinner oss i. Han menar att den kulturella miljö som existerar med oss, är 
sammanlänkad och är en bidragande del i hur vi tänker. Utifrån detta kan respondenternas sätt 
att uppfatta sekretess, ses som en del av den diskurs de befinner sig i. Det framgick i resultatet 
att respondenternas tankar inte var nyfunna, utan att synsättet förekommit under en längre tid, 
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i enlighet med Jakobssons teori om hur vi formas av rådande diskurs. Jakobsson (2012) och 
Hundeide (2003) skildrar den teori, som menar att den materiella världen är sammanlänkade 
med varandra. Jakobson (2012) menar att de artefakter och de kulturella ting som finns 
omkring oss ömsesidigt samspelar med oss. Författaren återger en bild av att vår kultur och 
den diskurs vi tillhör, bidrar till på vilket sätt tanke och handling samspelar. Med det menar 
Jakobsson att den kulturella diskurs som existerar omkring en blir en drivkraft för vårt inre 
tänkande och därmed våra handlingar. Den vetenskapliga beskrivning Jakobsson gör benämns 
som mediering genom artefakter. Därmed kan vi skapa förståelse för förskollärarnas tankar 
och handlingar utifrån att se till den kontext och kulturella process som de befinner sig i.  !
Om vi ser tillbaka på respondenternas beskrivning av att endast samverka ett fåtal tillfällen 
tycks det inte överensstämma med vad Ackesjö (2014) påtalar om att förskolan och 
förskoleklassens lärare bör ses och samverka kontinuerligt. Här kan man ställa sig frågan om 
det är någon skillnad i barnets fortsatta lärande och i deras utveckling efter att de slutat på 
förskolan. Man kan även undra om det skulle löna sig för barnets fortsatta lärande och 
utveckling, om samverkan skulle ske mer kontinuerligt och tätare. I styrdokumenten står det 
att det ska ske ett kunskaps- och erfarenhetsdelande mellan förskolans och förskoleklassens 
lärare, vilket det dock inte tycks göra på dessa förskolor och skola. Hade ett ökat delande av 
kunskaper och erfarenheter kunnat påverka barnets utveckling till det bättre?  !
Utifrån Munkhammar (2014. s31)kan man se att denna samverkan bör vara ett kontinuerligt 
återkommande moment bland förskolor och skolor, då det enligt skollagen (2010:800, 1 kap, 
9§) ska vara en likvärdig utbildning oavsett skolform. Ur ett sådant perspektiv, kan det tyckas 
att respondenternas sätt att uppfatta lagar gällande sekretess blivit till ett hinder för att kunna 
kunskap- och erfarenhetsdela. Den fråga som man kan ställa sig är om det finns ett annat sätt 
att tolka samverkan och kunskapsutbyte på så att sekretessen inte blir ett hinder. 
Munkhammar (2001) beskriver den ursprungliga tanken om samverkan på 70- 80- och 90-
talet. Det var för både förskolans- och förskoleklassens lärare, bra att känna till varandras 
arbetssätt och innehåll för att bibehålla en röd tråd genom hela barnets utveckling och i dess 
lärande. Då respondenterna uttrycker att sekretessen utgör ett hinder när det kommer till att 
utbyta erfarenheter, kan det ses som en motsägelse till vad Munkhammar (2001) beskriver om 
att samverkan skall handla om att bibehålla en röd tråd igenom hela barnets utbildning, från 
förskolan upp till förskoleklass. Det blir även motsägelsefullt då författaren framhåller det 
positiva med att ha kunskap om varandras innehåll i syfte att främja barnets utveckling.  !
Vidare, om man anlägger en tolkande ansats på det fortsatta livslånga lärandet, som 
Skolverket, (2011b,c) beaktar, kan de tolkning av de förväntningar som fanns hos 
respondenterna förstås som att det förekommer ett annat sätt att tolka sina uppdrag. När 
respondenterna berättade om sina upplevda svårigheter att samverka, uppgav de den 
tystnadsplikt som omfattar alla som arbetar inom förskolans verksamhet som det största 
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hindret. Samtliga respondenterna återgav uppfattningen att kunskapsutbyte och 
erfarenhetsdelande inte kunde förekomma på någon djupare plan, utan mer i syfte att skapa en 
trygg övergång. Tryggheten låg i att ge barnen möjligheter att skapa sig en bild och en känsla 
av att få komma till förskoleklass och att få träffa sin blivande lärare.  !
Jag kan se, utifrån de teoretiska aspekter och styrdokument jag tagit del av, som i bland annat 
Munkhammar (2014., s.31), att det skulle kunna gynna barnens utveckling så väl som deras 
lärande om pedagogerna gjorde en ytterligare tolkning av sitt uppdrag. Utifrån vad författaren 
har påtalat, skulle ett sådant ingångsläge kunna vara att se sitt uppdrag, där en given 
samverkan mellan förskolan och förskoleklassen, som en given del av det gemensamma 
uppdraget, där övergången från förskolan till förskoleklass skapar förutsättningar för ett 
fortsatt kollektivt lärande och personlig utveckling. Förskoleklassen anses här vara en bro 
mellan förskolan och skolan i enlighet med (Skolverket, 2001). Den sammanlänkande 
helheten skulle härmed inrymma en gemensam kunskapssyn och ett erfarenhetsdelande. Om 
ett sådant angreppssätt fick utrymme inom de båda verksamheterna, skulle det kunna innebära 
att barnens fortsatta lärande blev en röd tråd, som från barnets tidiga intågande i förskolan till 
att upp i skolåldern kunna ge en återblick där det livslånga lärandet varit välplanerat och 
gemensamt genomförts utifrån barnets bästa.  !
Inte bara Skolverket påtalar vikten av att utgå från barnens perspektiv, även Munkhammar 
(2014., s.31) gör en beskrivning om att inta ett elevperspektiv. Utifrån hennes tankar blir man 
frågande till hur rektorerna på enheterna ser på samverkan och kunskaps- och 
erfarenhetsutbytet mellan enheterna? Är det så som resultatet påkar på, att endast 
överskolningen var i fokus? Är respondenternas tolkning av uppdraget att samverkan mellan 
de båda skolformerna endast har till syfte att främja tryggheten för barnet genom möten 
angående överskolningen? Hur skulle en samverkan på ett djupare plan kunna se ut och vad 
skulle det medföra?  !
Munkhammar (2001) menar att lärares handlingar inte alltid är självklara för dem själva, utan 
att de ofta utförs utifrån inbyggda förväntningar. Detta kopplar jag till respondenternas svar 
om att det var svårt för dem att formulera och återge sina förväntningar på samverkan. Utifrån 
författaren blir min tolkning att respondenternas förväntningar är omedvetna och inbyggda. 
Samtidigt visar resultatet att det hos respondenterna förekom ett flertal förväntningar på 
samverkan, men att sekretessen hindrade dem från att implementera dessa idéer. Om barnets 
föräldrar kände för ett samtal med de blivande lärarna så låg ansvaret på dem att kontakta 
skolan för att boka ett överlämnande samtal, även om föräldrarna enligt respondenterna 
uppmanades till detta. I intervjuerna har jag sett hur alla reagerat då jag lyft att det i 
läroplanen står att ett kunskap- och erfarenehetsutbyte ska ske mellan de båda skolformerna. 
Reaktionerna tolkar jag som ett tecken på att samverkan där kunskaper och erfarenheter 
utbyts mellan förskolan och förskoleklassen ofta inte existerar, och denna frånvaro tycks även 
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utesluta förväntningar på samverkan. Enligt Ackesjö (2014) bör det finnas en kontinuitet 
mellan pedagogerna, där ett synliggörande av barnens tidigare erfarenheter finns med. Vidare 
menar författaren att det för pedagogerna är viktigt att ha kännedom om kunskaper och 
erfarenheter som barnen gjort, eftersom det bidrar till uppbyggnaden av förtroende och 
samverkan mellan förskolan och förskoleklassen, med det vidare syftet att främja barns 
möjligheter till fortsatt utveckling och lärande. Detta tankesätt överensstämmer även med 
Munkhammar (2014., s.31) !
Denna studie återger att samverkan på dessa tre enheter tycks förekomma vid enstaka 
tillfällen. Ett tillfälle som sker under höstterminen samt några få på vårterminen. Under dessa 
sammankomster då samverkan ägt rum, har samtalen endast behandlat frågor och reflektioner 
om den föregångna eller den kommande överskolningen. Förskollärarna på förskolan och 
läraren i förskoleklass delar synen att det är viktig att träffas. Deras tankar överensstämmer 
med Skolverket (2011b), som framhåller att samverkan mellan förskolan och förskoleklass 
skall finnas. Vad som inte framgår i styrdokumenten är i vilken utsträckning samverkan ska 
ske, hur ofta och vilket innehåll som förskolan och förskoleklassen skall samverka kring. I 
denna studie framförs att syftet med samverkan är att göra en så trygg övergång som möjligt 
för barnen som lämnar förskolans värld och påbörjar sin resa in i förskoleklass, vilket även är 
något som Ackesjö (2014) tar i beaktning. Att samverkan endast innefattar samtal om 
överskolningen tycktes o ena sidan bero på att det saknades struktur för hur och var tiden 
skulle läggas för att komma samman och diskutera mer kontinuerligt, och den gemensamma 
uppfattningen av sekretessen som ett hinder för dem samverkan på ett bredare plan med 
frågor rörande kunskaper och erfarenheter. I några fall uttryckte respondenterna att det 
saknades stöttning från chefen för att få till en kontinuitet. Respondenterna framhöll att den 
tid de blev tilldelade för samverkan endast inrymde samtal om överskolningen i form av 
reflektioner och planering. Detta kan jag återkoppla till vad Tyrén (2013) beskriver om 
chefers roll och hur deras engagemang blir viktig för att tid och struktur ska finnas. Utan en 
stöttande chef blir det för lärarna svårt att få en kontinuitet i sammankomster så samverkan 
ökar.   !
Studien påvisar att det verkade skilja sig i vilken utsträckning alla parter var delaktiga i beslut 
över när samverkansmöten skulle läggas. Förskollärare på förskolan menade att tiden fanns 
men att den inte alltid utgick från deras almanacka och därmed inte tillgodosåg deras behov. 
Här tycks förväntningarna överensstämma med vad både Munkhammar (2001) och Tyrén 
(2013) framhåller nämligen att det för verksamheterna är viktigt att vara delaktig. Författarna 
menar att det är i en gemensam delaktighet man kan hitta nya former. I samverkanssamtal 
synliggörs förväntningar som finns hos lärarna och därmed den mångfald som de omfattar, 
vilket blir utvecklande för verksamheterna. Den kommunikativa kompetens som 
Munkhammar (2001) tar upp tycks återspeglas i min studie. Precis som respondenterna 
beskrivit menar författaren att möten leder till lösningar genom gemensam delaktighet. Här 
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kan vi även knyta an till den sociokulturella teorin som både Hundeide (2003) och Strandberg 
(2006) representerar. Även Tyrén (2013) påtalar vikten av att tilldelas tid i syfte att få till en 
samstämmighet. På skolan framgick det att tiden gavs från ledningen för att kunna samverka 
om överskolningen, men det var också endast då den fanns tillgänglig. Med det menar läraren 
i förskoleklass att i de fall samverkan på något sätt ska kunna utvecklas finns inte tiden, utan 
får då tas från tid som ska inrymma den planering som görs för nuvarande förskoleklass.  !
Att förmedla trygghet till barnet var en av de främsta förväntningar som respondenterna 
framhöll, Likt Ackesjö (2014) förväntar sig respondenterna att samverkan ska leda till att 
barnen känner igen sig i skolan tills den dagen barnet börjar där, genom att barnet ges 
möjligheter till att träffa sin blivande lärare i förskoleklassen samt får möjlighet att besöka 
skolan och utforska dess miljö. Här kan man se hur de tankar på omsorg för barnet som 
Munkhammar (2001) lyfter fram även finns hos respondenterna i studien. Det gemensamma 
uttryck som respondenterna återgav var att man ansåg att det var för barnets trygghet som 
samverkan för överskolningen fanns. Däremot beskriver respondenterna sekretessen som ett 
hinder, så att det enskilda barnet kan bli stöttat på rätt sätt. De menar att samverkan handlar 
om att gå in och stötta det enskilda barnet i dess specifika behov vilket förutsätter kännedom 
om personlig information om barnet, som tack vare sekretessen inte får förmedlas. Tryggheten 
låg därför i att ge barnen upplevelser som bidrog till att barnen kunde komma till ett nytt 
ställe, som det innebar att börja i förskoleklass och ändå känna till det en aning. Här kan man 
ana en koppling till Hundeides (2003) beskrivning av att våra handlingar är reaktioner för hur 
vi uppfattar och definierar människorna i vår omgivning. I resultatet framkom att 
respondenternas syn på trygghet för barnen ingick i deras förväntningar på samverkan 
gällande de besök som skedde i och med överskolningen. För dem fanns en tydlig bild av att 
besök från de blivande lärarna gynnade barnen vid de senare tillfällen då det var barnens tur 
att åka på besök till skolan. I linje med Ackesjö (2013), som beskriver hur viktigt det är att 
lärarna beaktar barnens förväntningar, verkar det i min studie som att respondenterna planerar 
in dessa besök i syfte att tillgodose vad de tolkar är barnens förväntningar.  !
Resultatet påvisar att förskollärarnas ambitioner att ge barnen en trygg övergång inte är helt 
oproblematisk. Samtliga respondenter har återberättat hur kunskap som delges från förskolan 
till lärare i förskoleklass syftar till trygghet för barnet, men också omgärdas av sekretess. 
Förskollärare på förskolan menar att för att stötta det enskilda barnet och kunna bibehålla en 
trygghet, är det många gånger till stor hjälp om den blivande läraren i förskoleklass känner till 
barnets olika behov, till exempel om ett barn är extra känslig för sociala sammanhang. Att 
tolka ett kunskapsdelande på detta sätt motsätter sig en del av vad Munkhammar (2001) 
beskriver om att synliggöra den mångfald som de olika lärarna besitter. Därefter kan kunskap 
omformas och bli till en gemensamhet och skapa en känsla för delaktighet, där barnens 
utveckling och lärande ligger i fokus. För att återkoppla till den sociokulturella teorin som 
Strandberg (2006) och Hundeide (2003) företräder, är synliggörande av pedagogernas 
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förväntningar är en viktig del för samverkan. Författarna menar att det är i människans 
handlingar och tillvägagångssätt i arbetet finns en grund som utgår från deras inre tankar och 
även deras förväntningar. Den tolkning som respondenterna gör av förskolans sekretesslag, 
understryker en begränsning för hur samverkan mellan förskolan och förskoleklassen kan 
vara. Deras tolkning innebär att pedagogerna som arbetar på förskolan inte får yppa 
information om det enskilda barnet. Här kan vi se hur Säljös (2011) beskrivning av att 
människan internaliserar, blir synlig. Enligt Säljö internaliserar människan tillsammans med 
andra. I och med det får människan lärdom om hur de språkliga redskapen ska användas. För 
att koppla det till respondenterna i studien, kan vi få förståelse för att det finns en 
samstämmighet i hur de uttryckt sig om samverkan. Gemensamt har de approprierat sin 
kunskap om hur samverkan bör vara samt vad sekretesslagen innebär. Att samverkan enbart 
skulle utgå från det enskilda barnet är inget som står skrivet i Sveriges skollag (2010:800) 
som förskolan lyder under.  !
I detta sammanhang kan man även ha nytta av Strandbergs (2006) sätt att se på den 
sociokulturella teorin. Han menar att våra handlingar föregås av att det förekommit inre 
tankar om ämnet. Respondenterna återger en bild av samverkan som innebär ett 
synliggörande för de blivande lärarna av var barnets styrkor och svagheter finns. Detta menar 
de ska underlätta för barnets övergång och även för det fortsatta lärande som påbörjat i 
förskolan. I styrdokumenten står det att det ska ske ett utbyte av erfarenheter och kunskaper 
mellan förskolan och förskoleklassen, vilket respondenterna menar förhindras av 
sekretesslagen. Frågan man kan ställa sig är på vilket sätt förskolan och förskoleklassen kan 
dela sina erfarenheter och kunskaper med varandra på? Respondenterna menar sig inte ha 
funderat på frågan utan att de enbart förväntat sig att samverkan som kan finnas mellan 
förskolan och förskoleklassen till mestadels handlar om överskolningen av de blivande 
förskoleklassbarnen.  !
Hur kan ett kunskaps- och erfarenhetsdelande då se ut och vad kan det innehålla? Att ställa sig 
den frågan är i linje med Munkhammar (2014., s.31), när hon beskriver att det i skollagen 
finns en risk för dubbeltolkning. Här menar hon att man kan tolka skollagen på olika sätt. Om 
vi ser till vad styrdokumenten föreskriver om att de ska ske ett utbyte av kunskaper och 
erfarenheter, så tänker jag mig att den delade kunskapen inte behöver handla om barnets 
personlighet utan om vilken kunskapsresa barnet gjort på förskolan och som kan fortsätta i 
förskoleklass. Resultatet stämmer överens med Munkhammars beskrivning om risken för 
dubbeltolkning. Utifrån hur Ackesjö (2010) skriver om att förskolan och förskoleklassen ska 
samverka, tänker jag att det för respondenterna i min studie var relativt outforskat hur ett 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte kunde gå till där barnets integritet bibehölls. Även förskolans 
styrdokument påtalar huruvida arbetslagen skall samverka med förskoleklassens pedagoger 
för att utbyta kunskaper och erfarenheter. I och med att det enligt resultatet tycks finnas en 
osäkerhet i att kunna dela varandras kunskaper, vilket därmed uteslutit ett kunskapsdelande, 

�29



återkopplas tanken här till Strandberg (2006) och Hundeide (2003) som menar att våra inre 
tankar är avgörande för de handlingar vi utför. Resultatet i min studie antyder att 
respondenterna inte haft i åtanke hur och vad ett kunskapsutbyte kan innebära, samt att de ser 
sekretessen som det bakomliggande hindret. I resultatet framgår även att det var förskolans 
ansvar att tilldela skolan information som ansågs viktiga för barnets övergång, en gemensam 
syn som förskollärarna på förskolan delade med läraren i förskoleklass. Enligt vad som 
uttalats, så innebar denna syn på samverkan till större delen en envägs kommunikation och 
tycks därmed utesluta en dialog där allas kompetenser kom till tals. !
Enligt Ackesjö (2014) bör det finnas en kontinuitet mellan pedagogerna då de kommunicerar, 
där ett synliggörande för barnens tidigare erfarenheter finns med. Vidare menar författaren att 
det för pedagogerna är viktigt att ha kännedom om barnens tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Med det menas att då syftet är att ge barnen möjligheter till en fortsatt utveckling 
och lärande, byggs det i grunden upp ett förtroendefullt arbete mellan förskolan och 
förskoleklassen genom samverkan. Från förskolan framkom att det skulle vara bra om lärarna 
i skolan kände till det arbete som barnen gjort under sin tid där. Detta var inget som framkom 
tydligt hos läraren. Hon menar att deras olika diskurser medför en viss problematik i och med 
att de utgår ifrån två olika synsätt. Kanske är det detta som Säljö (2011) beskriver då han 
påtalar språket som en viktig roll i människans liv, att deras olika diskurser kunde synliggöras 
och därmed skapa förståelse som kunde leda till ett mer likartat innehåll i verksamheterna.  !
Även Ackesjö (2010) beskriver en viss problematik i samverkan, vilket hon kopplar till 
förskoleklassens placering mittemellan förskolan och skolan. Om vi ser tillbaka på den 
sociokulturella teorins angreppssätt på förhållningssätt och förväntningar enligt Hundeide 
(2003) och Strandberg (2006), kan vi ana att en kontinuitet i möten mellan förskolan- och 
förskoleklassens lärare, där innehållet handlar om ett fortsatt lärande, gynnar barnens fortsatta 
utveckling och lärande uppåt i åldrarna. Läraren ansåg däremot att det för henne skulle vara 
svårt att skapa en röd tråd från förskolan upp i förskoleklass. Med det menade hon att barnen 
överlämnades från så många olika ställen vilka alla hade olika sätt att arbeta på och även olika 
innehåll. Detta motsätter sig vad Ackesjö (2014) gör gällande om en kommunikativ 
kontinuitet, vilket skulle medföra att den blivande läraren i förskoleklass hade inblick i 
barnens tidigare erfarenheter. Beror detta på att ett sådant arbetssätt kräver att det finns 
mycket mer tid för dem att ses på och har det kanske att göra med den avsaknad av struktur 
som läraren påtalar?  !
En annan tanke som framkommer utifrån Hundeides (2003) sociokulturella perspektiv är att 
våra uppfattningar är av många olika karaktärer och innebär en mångfald av hur vi ser på 
barnets utveckling i förhållande till dess kontext och den sociala kultur barnet föds in i. Detta 
skulle  kunna vara en orsak till varför vi bör ha en sammankomst mellan förskolans- och 
förskoleklassens lärare, i syfte att diskutera sina olika tankar och funderingar och därmed 
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bidra till ett utvecklande hos det enskilda barnet. I skollagen (2010:800) beskrivs det att varje 
enskilt barn ska bli sedd utifrån en helhetsbild, vilket inkluderar barnets specifika behov. 
Detta menar respondenterna är svårt att få till på grund av den sekretess som förskolan har. 
Utifrån vad Ackesjö (2013) beskriver om den skilda syn lärarna på förskolan och i skolan har 
på barns fortsatta lärande i förskoleklass, kan man fråga sig om samverkan dem emellan ska 
inkludera en viss gemensam struktur för barns utveckling och lärande. Skulle det utifrån en 
sådan struktur kunna synliggöras en röd tråd i barnets lärande från förskolan upp i 
förskoleklass? Är det detta som Ackesjö och Persson (2010) påtalar om lärarnas syn på sitt 
uppdrag. De menar att lärarna tycks anse sig ha en komplexitet i sitt uppdrag då de ska 
anpassa sin verksamhet så pass att den innefattar förskolans innehåll och sätt att arbeta på, 
samtidigt som barnen ska förberedas för skolan. !
Studien har haft till syfte att synliggöra hur samverkan sker mellan förskolan och 
förskoleklass samt vilka förväntningar förskollärare i förskolan och lärare i förskoleklass har 
på varandra. Detta har presenterats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där förväntningar och 
språket ligger till grunden. Att det för förskollärarna på förskolan samt läraren i förskoleklass 
tycks vara betydelsefullt att få mer tid för samverkan samt en tydlig struktur för vad 
samverkan innebär, är en aspekt som denna studie har kommit fram till. Det har även 
synliggjorts att det förekommer tankar om att sekretesslagen är ett hinder för att kunna 
samverka där båda enheterna kan kunskaps- och erfarenhetsdela med varandra. Här har 
studien påvisat betydelsen av ett förtydligande av vad det skulle kunna innebära att dela sina 
kunskaper och erfarenheter med varandra, samt vilket innehåll  som skulle vara giltigt att dela 
med sig av utan att bryta mot sekretesslagen. Jakobsson (2012) beskriver hur människan 
påverkas av den diskurs den befinner sig i, vilket har kunnat synliggöras när det gäller hur 
förskollärarna och läraren ser på samverkan. Deras förväntningar har utmynnat i 
samstämmighet, vilket har väckt frågor gällande synsätt på sekretesslagen som förskolan 
råder under.  !!!!!!!!!!!!
!
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6. Vidare forskning 
!
Resultatet i studien framhåller en tolkning av sekretessen som ett hinder i samverkan mellan 
förskolan och förskoleklassen. Det intressanta i denna process har varit att se vilka 
förväntningar som funnits mellan förskolan och förskoleklassens lärare i samverkan. För 
förskollärarna var det svårt att kunna få till en samverkan med skolan då den största orsaken 
tycktes ligga i sekretessen och individens integritet. Här skulle det vara intressant att se hur 
dessa båda enheter skulle kunna samverka på ett plan där dem kunskaps- och erfarenhetsdelar 
med varandra. På vilket sätt kan kunskaper och erfarenheter delas med skolan utan att blanda 
in sekretessen, där det fortsatta livslånga lärande ligger i fokus? Det vore också intressant att 
titta vidare på vad de lagar och riktlinjer om sekretessen i förskolan innebär, och om det finns 
andra sätt att förstå sekretessen än den uppfattningen som respondenterna i denna studie gett 
uttryck för.  

�32



Referenslista !
Ackesjö, H. (2010). Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland.[Teacher 
identities in preschool class. Stories from a borderland.] Licentiate thesis. Gothenburg: 
University of Gothenburg. !
Ackesjö, H. (2013). Från förväntningar till motstånd och anpassning. Fyra barns övergångar 
till och från förskoleklass. Tidsskrift For Nordisk Barnehageforskning, 6. Retrieved from 
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/548 !
Ackesjö, H. (2014). Barns övergångar till och från förskoleklass: gränser, identiteter och 
(dis-)kontinuiteter. Diss. (sammanfattning), Kalmar : Linnéuniversitetet, 2014. Växjö. !
Ackesjö, H., & Persson, S. (2010). Skolförberedelse i förskoleklass. Att vara lärare-i-relation i 
gränslandet. Pedagogisk forskning i Sverige, 15(2-3), 142-163. !
Brinkmann, S. & Kvale, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. !
Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2002). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 
perspektiv - exemplet förskolan. Stockholm: HLS förl.. !
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. !
Hartman, J. (1998). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. !
Hundeide, K. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund: 
Studentlitteratur. !
Jakobsson, A. (2012) Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. Lärande som 
begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige, 17(3-4, 
152-170. !
Löfdahl, A., Hjalmarsson, M., & Franzén, K. (red.) (2014). Förskollärarens metod- och 
vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 
Organisation for Economic Co-operation and Development (2006). Starting strong II: early 
childhood education and care. Paris: Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD). 

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/548


!
Munkhammar, I. (2001). Från samverkan till integration: arena för gömda motsägelser och 
förgivet tagna sanningar : en studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar 
en samverkan. Luleå: !
Munkhammar, I. (2014). I Skolverket 2014. Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet. 
Stockholm: Fritzes !
Patel. R. Davidsson. B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund. !
Skolverket (2000). Förskoleklass – 6-åringarnas skolform? Integration förskoleklass – 
grundskola  
fritidshem. Skolverkets delrapport nr. 2. Stockholm: Skolverket. !
Skolverket (2001). Att bygga en ny skolform för 6-åringarna. Om integrationen förskoleklass, 
grundskola och fritidshem. Skolverkets rapport nr. 201. Stockholm: Skolverket. !
Skolverket (2011a) Diskussionsunderlag för förskoleklass 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2602 !
Skolverket (2011b). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket. !
Skolverket (2011c). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: 
Fritzes. !
Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag !
Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). Stockholm: 
Norstedts juridik. !
Säljö, R. (2011). L.S.Vygotskij – forskare, pedagog, och visionär. I A Forsell (red), Boken om 
pedagogerna. (s153-177). Stockholm: Liber.  !
Trost, J. (2014). Att skriva uppsats med akribi. (4., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. !
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. !

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2602


Tyrén, L. (2013). "Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill": en 
studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken. Diss. 
Göteborg : Göteborgs universitet, 2013. Göteborg. !
Vetenskapsrådet. (202). Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Elandes Gotab. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!



Bilagor 
!!
Bilaga 1 

!
Missivbrev till lärare i förskoleklass 
2014-11-13 !
Hej! 
Jag heter Angélicka Söderberg och läser på förskollärarprogrammet med en profilering mot 
Naturvetenskap och teknik, på Luleå Tekniska Universitet. I stunden har jag påbörjat mitt 
examensarbete på avancerad nivå, inom det pedagogiska området. Min studie kommer att 
handla om förskollärares/lärares förväntningar på samverkan förskola - förskoleklass.  
Jag är intresserad av att få göra enskilda intervjuer med förskollärare kring just samverkan. 
Jag har till studien valt att ta med 1 förskollärare, som är verksam i förskoleklass. Din 
medverkan skulle vara väldigt värdefull för mitt arbete och jag skulle vara tacksam ifall att 
just du har intresse att medverka.  
Intervjun beräknas hålla på i ca 20-30min. Under intervjun kommer jag att använda mig av en 
ljudinspelningsbar mobil så att jag kan transkribrera ( översätta ljud till skrift) vad som 
framkommer i sin helhet. Allt som sägs är konfidentiellt och kommer efter mitt analyserande 
arbete att raderas. Ditt namn och arbetsplatsens namn är även det konfidentiellt och fingeras 
därför i studien. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte för 
just den här studien. !
Ditt deltagande är frivilligt och du kan närhelst du känner, avsluta intervjun.   !!
Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta mig.  !!!
Angélicka Söderberg !
E-mail: xxxxx !
Mob: xxxx !!!!



Bilaga 2 

!
Missivbrev till förskollärare i förskolan 
2014-11-13 !
Hej! 
Jag heter Angélicka Söderberg och läser på förskollärarprogrammet med en profilering mot 
Naturvetenskap och teknik, på Luleå Tekniska Universitet. I stunden har jag påbörjat mitt 
examensarbete på avancerad nivå, inom det pedagogiska området. Min studie kommer att 
handla om förskollärares förväntningar på samverkan förskola - förskoleklass.  
Jag är intresserad av att få göra enskilda intervjuer med förskollärare kring just samverkan. 
Jag har till studien valt att ta med 4 förskollärare, som är verksamma på förskolan och skulle 
vara tacksam ifall att just du har intresse att medverka.  
Intervjun beräknas hålla på i ca 20-30min. Under intervjun kommer jag att använda mig av en 
ljudinspelningsbar mobil så att jag kan transkribrera ( översätta ljud till skrift) vad som 
framkommer i sin helhet. Allt som sägs är konfidentiellt och kommer efter mitt analyserande 
arbete att raderas. Ditt namn och arbetsplatsens namn är även det konfidentiellt och fingeras 
därför i studien. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte för 
just den här studien. !
Ditt deltagande är frivilligt och du kan närhelst du känner, avsluta intervjun.   !!
Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta mig.  !!!
Angélicka Söderberg !
E-mail: xxxxx !
Mob: xxxx !!!!!!!
!



Bilaga 3 

!!
Intervjufrågor till förskollärare i förskolan 
2014-11-13 !!
* Skulle du vilja beskriva så utförligt som möjligt, för hur dina förväntningar på hur 

samverkan mellan förskolan och förskoleklassen, bör vara. !
* Vilka förväntningar har du på utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan förskolans- och 

förskoleklassens lärare.  !
* I förskolans läroplan står det att förskolan skall sträva efter att få ett förtroendefullt 

samarbete med förskoleklassen. Finns det idag en fungerande kommunikation mellan 
förskollärarna på  er förskola och lärarna i förskoleklassen?  !

* Hur och när sker dessa möten för samverkan?  !
* Det står även att ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan förskolans arbetslag och f-

klassens lärare ska finnas, är det något som görs på er förskola och vad är det för kunskaper 
och erfarenheter som utbyts?  !

* För att få till möten krävs att tid ges. Finns det tid för er förskollärare så att ni har 
förutsättningarna att kunna få till möten med förskoleklassens lärare och vad innefattas 
dessa möten av?  !

* Samverkan ska enligt skollagen, vara för att stödja barns övergång från förskola till 
förskoleklass. Skulle du kunna beskriva på vilket sätt det görs det på er förskola?  !

* Det ska även enligt läroplanerna vara för en fortsatt utveckling, lärande och utbildning för 
barnet. Hur tänker ni på det inför planeringen av era möten? !!!!!!!!



Bilaga 4 !!
Intervjufrågor till lärare i förskoleklass 
2014-11-13 !!
* Skulle du vilja beskriva så utförligt som möjligt, för hur dina förväntningar på hur 

samverkan bör vara, mellan förskolan och förskoleklassen.  !
* Vilka förväntningar har du på utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan förskolans- och 

förskoleklassens lärare.  !
* Detta utbyte, är det något som görs på er skola?  !
* Vad är det för kunskaper och erfarenheter som utbyts?  !
* I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen står det att förskoleklassen 

skall sträva efter att få ett förtroendefullt samarbete med förskolan. Finns det idag en 
fungerande kommunikation mellan lärarna i f-klass på er skola och förskolorna som 
överlämna barn till er?  !

* Hur och när sker dessa möten för samverkan?  !
* För att få till möten krävs att tid ges. Finns det tid för er lärare så att ni kan få till möten 

med förskollärarna i förskolan och vad innefattas dessa möten av?  !
* Samverkan ska enligt skollagen, vara för att stödja barns övergång från förskola till 

förskoleklass. Skulle du kunna beskriva på vilket sätt det görs det på er skola?  !
* Det ska även enligt läroplanerna vara för en fortsatt utveckling, lärande för barnet. Hur 

tänker ni på det inför planeringen av era möten?  !
* Hur tänker du kring lärandet i förskolan? På vilket sätt ska det få fortsätta i skolan?  !!!!!


