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Syftet med den här studien var att ur ett lärarperspektiv synliggöra problematiken med 
att få till stånd ett gemensamt synsätt vad det gäller barns utveckling, kunskap och 
lärande mellan lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs ett. Frågeställningen var: 
Vilka faktorer anser lärare främjar respektive hindrar utvecklingen av ett gemensamt 
synsätt?    
 
Studien var kvalitativ och genomfördes med hjälp av inspelade intervjuer av sex lärare 
varav tre av dem är verksamma i förskoleklass och de andra tre i årskurs ett. 
  
I studiens resultat framkom en mängd faktorer som anses utgöra hinder och/eller 
möjligheter för att främja en gemensam syn. Det mest primära var att lärarna i 
arbetslaget för en ständig dialog om verksamheten. Andra viktiga faktorer var till 
exempel arbetslagets sammansättning, samt att tid avsätts för att kunna föra diskussioner 
kring barnen, deras kunskap och utveckling. Det visade sig också att det inte räcker med 
att en faktor uppfylls– om exempelvis tid finns men viljan till samtal inte finns nås inget 
resultat samt att de faktorer som ses som hinder även kan framstå som möjligheter. 
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The purpose of this study is to present the complexity of creating a shared platform 
around the work among teachers in pre-school and the first year of school concerning 
promoting the children’s development, knowledge and learning. The subject for our 
study is: What “tools” contribute or hinder the process of creating a shared platform 
around the work according to teachers?  
 
This qualitative study is based on taped interviews with three pre-school teachers and 
three teachers in the first year of compulsory school. 
 
The result of the study reveals a number of tools either contributing or hindering 
reaching a shared platform around the work. The single most important tool in 
implementing the curriculum is the joint reflection but also tools like the make-up of the 
work team and the setting aside of time for planning and reflection are of great 
importance. 
 
The result also shows that different approaches and various working experience among 
the members of the work team create different interpretations which might either 
contribute or hinder the development towards a shared platform. 
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1 Bakgrund 
 

Under den här rubriken presenteras en bakgrund till att vi valde att genomföra just den 
här studien och syftet med den. Här finns också de begrepp beskrivna som anses 
relevanta att ta del av innan litteraturgenomgången och den övriga rapporten 
presenteras. 

1.1 Inledning 
 

Vi har länge funderat kring innehållet i förskoleklassen. Upplevelsen av att det är en 
verksamhet som ser väldigt olika ut på olika skolor och i olika arbetslag, har väckt 
frågor hos oss kring vem och vad som styr vilket innehåll och vilka metoder som ska 
prägla verksamheten. Vår upplevelse har varit att det är en verksamhet som ”hänger lite 
i luften” och vi har ofta funderat över hur riktlinjerna för denna skolform är utformade. 
Dessa funderingar har förstärkts då vi tidigare har studerat hur barn uppfattar sitt 
lärande i förskolan respektive hur skolbarnen upplever leken i skolan. Det har då 
framkommit att barnen upplever att de inte lär sig i förskolan och att skolbarnen inte 
upplever leken i skolan.  Då vi har tagit del av läroplanerna har vi förstått att det krävs 
ett förenande av olika arbetsformer för att få till kunskap och lärande, främst i de lägre 
åldrarna. Det förordas då en samsyn mellan lärare kring kunskap, barns utveckling och 
lärande för att få till ett gemensamt synsätt. Detta verkar dock inte vara helt fritt från 
komplikationer. Som vi har sett det finns det olika sätt att tolka uppdraget beträffande 
integrering, vilken ska präglas av en gemensam syn. I en del verksamheter har 
integreringen bestått i åldersblandade grupper. I andra verksamheter har uppdraget 
tolkats som att lärarnas varierande bakgrunder integreras via exempelvis en gemensam 
planering. Ytterligare en variant av att tolka uppdraget har vi upptäckt är att var och en 
gör sitt, men att det ibland samarbetas lärare emellan. Oavsett hur uppdraget tolkas 
krävs som vi ser det en gemensam syn på barns utveckling, kunskap och lärande med 
barnet i fokus. 

I Växa i lärande, som var den proposition som föregick de läroplaner som vi har idag, 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet och Läroplan för 
förskolan (Lpo 94, Lpfö 98) framhålls det att en ny praktik ska utvecklas. Denna praktik 
ska inte utgå från förskoleklassens villkor och inte heller från skolans, utan ska utgå från 
barnen. Det har lett oss fram till det som är studiens syfte och underliggande 
frågeställning.  
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1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att ur ett lärarperspektiv synliggöra problematiken kring att få till 
stånd ett gemensamt synsätt mellan lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs ett 
avseende barns utveckling, kunskap och lärande.  
 
Frågeställning: 
Vilka faktorer anser lärare främjar respektive hindrar utvecklingen av ett gemensamt 
synsätt? 
 
 

1.3 Begreppsförtydligande 
 
Här definieras och förklaras begreppen samarbete, samverkan och integration utifrån 
Bonniers svenska ordbok (2004). Vi redogör också för hur Davidsson (2000) har tolkat 
begreppen utifrån hur de framstår i läroplanerna från Lgr 62 fram till Lpfö 98.  
 

 Samarbete: Definieras i Bonniers svenska ordbok (2004) som synonym till att 
samverka. Davidsson (2000) menar att samarbete syftar till det konkreta 
arbetssättet, metoderna som förordas, det som görs. Samarbete kan leda till 
utveckling av likartade metoder i verksamheterna.  

 Samverka: Förklaras i Bonniers svenska ordbok (2004) som samarbete och 
gemensamt uppträdande. Davidsson (2000) förklarar samverkan som en 
planering mot mer långsiktiga mål. I planeringen förs bland annat diskussioner 
kring gemensamma förhållningssätt, samarbete, barnsyn och vad tolkningen av 
läroplanen är.  

 Integration: Förklaras i Bonniers svenska ordbok (2004) som en enhet som har 
förts samman och där delarna i den samspelar. Davidsson (2000) har tolkat 
integrationen som det mål som samarbete och samverkan ska leda till. I och med 
samverkan och senare också integration kan ny praktik utvecklas där lek, 
kreativitet, omsorg och lärande ingår. Hon skriver även att begreppet integrering 
kan betraktas som ett sätt att organisera de olika verksamheterna beträffande 
exempelvis innehållet.  

 
 

Vi kommer hädanefter att använda oss av Davidssons tolkning av begreppen samarbete, 
samverkan och integration i vår rapport. 
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1.4 Litteraturgenomgång  
 
Litteraturgenomgången inleds med en historisk tillbakablick beträffande läroplanerna 
och några av de bakomliggande dokumenten. Den historiska sammanfattningen sträcker 
sig från 1962 fram till de läroplaner som idag ligger till grund för verksamheten i 
förskola och skola, och som kom 1998. Fokus kommer i denna redogörelse att ligga på 
hur samarbete, samverkan och integration mellan förskolan och skolan har sett ut 
genom tiderna.  Under rubrikerna: Förskolans överlämnande av barnen från år 1962-
1975, En förberedelse inför skolan från år 1975-1987, presenteras Davidssons (2000; 
2002) tolkningar av begreppen samarbete, samverkan och integration så som de har 
framstått i läroplanerna och de dokument som legat bakom läroplanernas utformning. 
Under rubrikerna Fokus på ett livslångt lärande från år 1994-1998 och Dagens 
läroplaner- gemensam syn på barnet via integration, fortsätter denna tillbakablick som 
leder fram till dagens läroplaner Lpo 94 och Lpfö 98. Därefter beskrivs aspekter som 
varför en gemensam syn ska komma till stånd, vad som anses främja en gemensam syn 
och problematik kring att få till stånd en gemensam syn. Avslutningsvis speglas ett 
framtidsperspektiv på samverkan och integration.  
 
 

1.4.1 Förskolans överlämnande av barnet 1962–1975 
Då skolans första läroplan (Lgr 62) kom 1962, innehöll den, enligt Davidsson (2000) 
inga egentliga intentioner om samverkan mellan förskola och skola. I den efterföljande 
läroplanen (Lgr 69) som kom 1969, skedde dock en liten förändring då utgångspunkten 
i stället skulle vara att få till en hel pedagogisk linje där skolan skulle bygga på de 
erfarenheter som förskolan hade givit barnen. Författaren menar att det lärarna då 
behövde var kunskaper om vad som tidigare hade skett i förskolan och förskollärarna 
skulle gynnas av att ha kunskaper om skolans arbetssätt. Davidsson (2002) menar att 
fokus låg på ett samarbete kring barnen och att det var till för att lärarna skulle kunna ta 
emot barnen utifrån deras skolmognad. Förskollärarnas uppgift blev att ge information 
om barnen vid överlämningen till skolan.  
 
 

1.4.2 En förberedelse inför skolan 1975–1987 
1975 kom dokumentet Arbetsplan för förskolan som Davidsson (2000) menar kan ses 
som motsvarigheten till läroplan för förskolans verksamhet. Dokumentet gavs ut av 
Socialstyrelsen och där kvarstod skolans uppgift att bygga vidare utifrån den grund som 
hade lagts i förskolan. De båda verksamheterna, förskola och skola skulle ses som delar 
i en helhet och fortfarande stod barnens skolmognad i centrum. Det beskrivs att det var 
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viktigt för barnens bästa att få till stånd en samsyn mellan lärarna kring hur barnens 
utveckling och behov skulle mötas. Förskollärarnas och lärarnas kunskaper var dock 
inte gemensamma och behovet av samverkan uppkom där denna samsyn på barnen 
skulle komma till stånd. Målet med samverkan var att den skulle leda till en integration 
mellan förskolan och skolan. Begreppet integration stod då för ett sätt att organisera 
arbetet i de två skolformerna förskola och skola. Avslutningsvis menar Davidsson att 
riktlinjerna från Socialstyrelsen handlade om hur arbetet med en gemensam syn skulle 
genomföras via samverkan. 
 
1975 och 1981 kom sedan Socialstyrelsens arbetsplaner och meningen var, enligt 
Davidsson (2000) att de skulle ge stöd för förskollärare i arbetet med sexåringar.  Ännu 
hade det inte kommit till någon gemensam syn om barnens utveckling och 
uppväxtvillkor vilket utgjorde ett skäl för att samverka. Precis som tidigare skulle 
skolan ta över där förskolan hade slutat, men med skillnaden att verksamheterna nu 
skulle integreras till viss del. Det skulle finnas vissa likheter men också skillnader 
mellan verksamheterna eftersom de ansågs ha olika funktioner i samhället. Davidsson 
menar fortsättningsvis att förskolans inflytande över skolans arbetssätt skulle ökas för 
att ge förutsättningar för en kontinuitet i barns lärande. Syftet var att det ej skulle bli för 
stora skillnader mellan arbetssätten i förskolan och skolan. Barnantalet hade blivit större 
i förskolan och kravet ökade på att lärarna i skolan skulle ha ytterligare kunskaper om 
vad som hade hänt under förskoleperioden. Lärarna skulle nu även ha kunskaper om 
barns utveckling. Davidsson (2002) menar att barnen i förskolan nu under leksamma 
former kunde få pröva de moment som tillhörde skolan.  
  
I läroplanen från 1980, (Lgr 80) framstod en av skolans uppgifter, enligt Davidssons 
(2000) tolkning som att bygga vidare på barnens erfarenheter från förskolan men nu 
också utifrån deras utvecklingsnivå. Inte heller här skulle verksamheterna i sig förenas 
till fullo men lärarna skulle ta del av varandras arbetssätt och innehåll genom att arbeta i 
varandras verksamheter. Det skulle leda till en ökad förståelse och fördomar skulle 
hävas för att en samsyn skulle kunna komma till stånd. Förskolans uppgift blev att än 
mer förbereda barnen för skolan, skriver Davidsson. 
 
1987 skrev Socialstyrelsen, enligt Davidsson (2000), om förskolans och skolans 
gemensamma ansvar för att få till en samverkan.  Betoningen låg på att det skulle ges 
tid för pedagogiska diskussioner. Synen på barn, deras lärande och utveckling skulle 
vara gemensam. Hon menar vidare att det i sin tur kunde bidra till att innehållet i 
förskolan och skolan skulle bli gemensamt, ett innehåll som förskollärarna och lärarna 
hade kommit överrens om.  
  

1.4.3 Integrering av förskola och skola 1994–1998 
1995 kom det dock en proposition där det, enligt Davidsson (2000) fanns en tanke om 
att förskolan och skolan nu skulle integreras. Det framgick dock inte hur integreringen 
skulle gå till. Där framgick istället att arbetslaget skulle kunna tolka sitt uppdrag kring 
vad integrering mellan förskola och skola innebar och utforma sin egen integrering. 
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Barnen skulle dock vara i centrum och inte komma i skymundan på grund av 
motsättningar mellan olika yrkestraditioner. Slutligen menar Davidsson att det 
efterfrågades ett måldokument med en gemensam syn på utveckling och lärande.  
Kärrby och Lundström (2004) skriver att det senare kom en organisatorisk reform med 
förskoleklassen som en egen skolform. Det förordades att en integrering av 
förskoleklassen och skolan skulle komma till stånd i den pedagogiska verksamheten, 
men även administrativt. Fortsättningsvis nämns det att då förskolan och skolan slogs 
samman skulle det kunna leda till en kvalitetshöjning med en pedagogik innehållande 
ett närmande mellan arbetssätten i förskola och skola. Integrationen skulle främja 
verksamheten för barnen och leda till en utveckling mot gemensamma syn- och 
förhållningssätt för lärarna. Kärrby och Lundström menar slutligen att barnen då kunde 
ges möjlighet att möta olika arbetssätt, i och med arbetslagets varierande kompetenser. 
På det viset ansågs barnens behov bättre kunna mötas än tidigare.  
 
Davidsson (2002) skriver att det till skillnad från tidigare dokument lades fokus på 
barnens eget inflytande. Barnens egna initiativ medförde att lärarens planerade 
aktiviteter inte kunde vara förutbestämda. Carlgren och Marton (2002) menar att 
läroplanerna tidigare hade beskrivit det innehåll som undervisningen skulle behandla 
och hur det skulle gå till. Nu skulle fokus i stället inriktas mot en styrning via målen där 
läraren tillsammans med barnen skulle bestämma verksamhetens innehåll. Det framgår 
att staten nu skulle komma att reglera vad undervisningen skulle syfta till vilket 
medförde ett större ansvar för lärarna som nu behövde resonera kring vad som skulle 
utvecklas hos eleverna och göra dem delaktiga i det. Utvecklingen hade gått från en 
regelstyrning till målstyrning, menar slutligen Carlgren och Marton.  
 
 

1.4.4 Dagens läroplaner - gemensam syn på barnet via integration 
1998 kom de läroplaner (Lpo 94, Lpfö 98) som vi har idag. Förskolan fick då för första 
gången en egen läroplan, Lpfö 98. Samtidigt inrättades en gemensam läroplan för 
förskoleklass, skola och fritidshem, Lpo 94. Tanken var enligt Strander och 
Torstensson-Ed (1999), att den pedagogiska verksamheten skulle väga lika tungt i 
förskolan och skolan, med ett livslångt lärande i fokus. I de nya läroplanerna, Lpo 94 
och Lpfö 98, fokuserades enligt Kärrby och Lundström (2004) på det som ansågs vara 
gemensamt för barns lärande. De framhåller också att Piagets och Vygotskys teorier om 
den sociokulturella miljöns betydelse för tillägnan av kunskaper, fick stor betydelse i de 
nya läroplanerna. Strander och Torstensson-Ed menar att det finns flera faktorer som är 
gemensamma i de nu gällande läroplanerna (Lpo 94, Lpfö 98). Som exempel ges 
helhetssynen på barns utveckling och lärande. Värdegrunden anses också vara 
gemensam, så också barnens egen aktivitet för att tillägna sig kunskap. Förskoleklassen 
får nu utgöra en mötesplats för de båda skolkulturerna och möjligheterna till samsyn 
anses öka i en integration. Strander och Torstensson-Ed (1999) menar att det i 
läroplanen för skolan (Lpo 94) betonas ett förenande av de båda skolkulturernas mål 
och arbetssätt och att det där finns inslag av förskolans arbetssätt i form av bland annat 
lek och kreativitet, vilket även Kärrby och Lundström ( 2004) instämmer i. 
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1.4.5 Varför en gemensam syn? 
I SOU (1997:21) framkommer det att barnens tidiga lärande är en viktig del i det 
livslånga lärandet. Det är av betydelse att barnen får en harmoni i sitt lärande. Förskola, 
skola och fritidshem måste därför verka i ett sammanhang och en nära samverkan 
mellan förskola och skola förordas. Det sägs också att de båda kulturerna ska 
komplettera varandra. Lärare ska ges utrymme att berika verksamheten med sin 
kompetens och yrkestradition. Carlgren och Marton (2000) menar att lärarnas 
profession och gemensamma kompetenser kan bidra till skolutveckling. Enligt Kärrby 
(2000) kan skolstarten avdramatiseras vilket kan skapa goda möjligheter att möta 
barnens behov och utveckling.  
 
 

1.4.6 Främjande av en gemensam syn  
Kärrby och Lundström (2004) menar att det är vanligt att först föra diskussioner för att 
komma fram till en gemensam ståndpunkt som sedan omsätts i praktiken. Carlgren och 
Marton (2000) är inne på samma tanke och framhåller språkets betydelse i det teoretiska 
arbetet och hur det kan bli ett redskap för att utveckla verksamheterna. Det kollegiala 
samtalet har stor betydelse och lärarna ska vända sig till kollegorna för att nyttja 
varandras olika kompetenser. Brorman (2000) menar att för att diskussioner om Lpo 
94:s mål ska komma till stånd krävs att lärarna definierar begreppen i läroplanen  på 
samma sätt. Johansson (2000) menar att redan befintliga begrepp ändrar betydelse i 
diskussionerna i ett arbetslag vilket leder till ett förändrat innehåll i praktiken. Vad 
dessa diskussioner ska innehålla beskriver Arnqvist m.fl., (2003). Vidare menas att 
lärarna i arbetslagen måste diskutera barnens lärande och det anses även att målen måste 
tydliggöras i diskussionerna. Det menas att det då är viktigt att diskussionerna 
genomförs i ett tillåtande klimat och med en tydlig diskussionsledare.  
 
Den gemensamma synen kan även komma till stånd i en integration där lärarna arbetar 
tillsammans och kommer underfund med varandras arbetssätt. Brorman (2000) skriver 
att det i en integration kan komma upp diskussioner som kan främja en gemensam syn. 
Davidsson (2002) fann i sin studie om integration mellan förskola och skola, att lärarens 
egna erfarenheter av läroplaner och praktiska utföranden har stor betydelse om en 
utveckling sker eller inte. Genom att arbeta tillsammans och skaffa sig gemensamma 
erfarenheter kan lärarna komma underfund med varandras arbetssätt och samsyn vad 
gäller mötet med barnen. De anses på så vis nå en ökad personlig förståelse av 
varandras arbetsmetoder och definitioner av begrepp. Genom reflektioner och 
diskussioner kan det dessutom skapas gemensamma regler och handlingsstrategier som 
kan bidra till att den enskilde läraren reflekterar över sin egen förståelse och gör egna 
ställningstaganden. Reflektion beskrivs av Kärrby och Lundström (2004) som en metod, 
där läraren måste fundera över sin egen kunskap i en social och kulturell kontext. För att 
denna reflektion skall bli fruktbar krävs att diskussioner i arbetslagen riktas mot en ökad 
medvetenhet om den egna verksamheten och att slutsatserna av reflektionen sedan 
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relateras till verksamhetens mål och värderingar. Denna arbetsmetod kräver förutom en 
kunnig ledare, även tid, intresse och engagemang, skriver Kärrby och Lundström 
avslutningsvis.  
 
I läroplanerna (Lpo 94, Lpfö 98) framgår att en integrering måste ta sin utgångspunkt i 
gemensam syn på barn, lärande och utveckling, enligt Strander och Torstensson-Ed 
(1999). Det är betydelsefullt att verksamheten organiseras i arbetslag där de olika 
skolkulturerna finns representerade för att ett gemensamt syn- och arbetssätt ska komma 
till stånd, vilket även framhålls i Skolverkets rapport (2001). Där framhålls också vikten 
av att ha kontinuerliga arbetslag för att traditionerna ska kunna närma sig varandra. 
Samma tanke framkommer också i Davidssons studie (2002) som även menar att om 
integrering som arbetsform har varit egenvald av arbetslaget, har lärarna lättare kunnat 
hitta gemensamma utvecklingsmöjligheter. De anses då ha fått större förståelse och tillit 
till varandras yrkeskompetenser, än det arbetslag som från ledningshåll har blivit ålagda 
att arbeta tillsammans. I SOU 1997:21 framkommer det dock, enligt Davidsson, att även 
om ett gemensamt arbete har ålagts kan det bli gynnsamt, för att lärarna då har prövat 
att arbeta på andra sätt .  
 
 

1.4.7 Problematik kring att få till stånd en gemensam syn 
Strander och Torstensson-Ed (1999) menar att förskolan genom tiderna har utgått från 
barnens natur och att stoffet har anpassats till deras utvecklingsnivå. Barnen har haft en 
frihet i att välja verksamhetens innehåll och en social pedagogisk syn har präglat 
verksamheten. Ett temainriktat arbetssätt med utgångspunkten att barnen lär i alla 
situationer och utifrån Deweys ”learning by doing” har förordats och leken har 
prioriterats. Skolan har däremot utgått från barnens kognitiva utveckling med 
målsättningen att de ska tillägna sig den kunskap som behövs i samhället. Barnen har 
gått från att vara barn till elever med individuella bedömningar. Skoldagen har varit 
uppdelad och har blivit kritiserad för den hårda tidsplaneringen. En annan viktig 
skillnad mellan förskolan och skolan är att förskolan inte har haft några uppnåendemål. 
Det framhålls att målen för verksamheterna även idag har olika utgångspunkter så som 
strävansmål i både förskolans och skolans läroplaner, och uppnåendemål som ska ha 
uppnåtts innan grundskolan avslutas. Även Johansson (2000) betonar denna skillnad det 
vill säga att skolans ansvar skiljer sig och har skilt sig från förskolans just på grund av 
uppnåendemålen och en rådande skolplikt. Likaså menas det i SOU (1997:21) att de 
olika yrkestraditionerna utgör ett motstånd till förändring, vilket beror på att varje 
tradition har skapat egna metoder för att nå målen. De bakomliggande reformerna till 
läroplanerna har kunnat medföra att rutiner och värderingar måste omprövas vilket 
påverkar institutionens identitet. Carlgren och Marton (2000) menar att de förändrade 
intentionerna med läroplanerna kan uppfattas olika av lärarna och dessa förändringar 
möts på skilda sätt. De skriver vidare att lärare dock får anpassa sig till de nya reformer 
som ligger till grund för nya läroplaner. Det som antagits i en reform går inte alltid att ta 
med till nästa reform vilket kan innebära att lärarna blir motståndare till förändringar. 
Kärrby (2000) menar att en förändring inte kan anses vara helt okomplicerad, vilket kan 
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bero på lärarnas okunskap och ovilja att förändra verksamheten. 
 
Det finns även rent organisatoriska hinder för att få till stånd en gemensam syn, som 
exempelvis bristande tid för diskussioner (Arnqvist, 2003; Brorman, 2000; Skolverket, 
2001).  I Skolverkets rapport nämns även en bristande kontakt med rektor och otydliga 
direktiv från kommunalt håll.  Rektorerna byter ofta arbetsplats vilket även det kan ses 
som ett hinder. Skolverket menar också att rektorerna bör ges en högre pedagogisk 
kompetens gällande att föra fram de pedagogiska intentionerna i läroplanerna.  
 
Kärrby och Lundström (2004) refererar till Johansson som menar att skolan anses ha en 
högre status än förskolan i samhället och att det kan medföra problem då verksamheten 
ska organiseras. Det kan råda en oenighet kring kunskapssyn, arbetssätt och metoder, 
hur tiden ska användas och vem som ska ha tolkningsföreträde. Kärrby och Lundström 
(2004) refererar även till Gustavssons åsikt om att skolans dominerande roll ibland har 
medfört att lärarna blivit extra måna om att värna sitt revir, men att de också har 
integrerat sina verksamheter med förskolan vid vissa tillfällen och att de då har delat 
tolkningsföreträdet med förskollärarna. Det sistnämnda har medfört att lärarna har fått ta 
del av den verksamhet som förskolan präglas av. 
 

1.4.8 Ett framtidsperspektiv 
Myndigheten för skolutveckling (2004) menar att diskussioner som leder till ett 
gemensamt synsätt bör finnas i det fortsatta arbetet för att integrera verksamheterna. De 
båda yrkesgrupperna bör vara väl insatta i varandras läroplaner och verksamheter. 
Barnens lärande och utveckling bör stå i fokus, vid kompetensutveckling av lärarna. Det 
krävs även kunskaper om hur barns lärande och utveckling ska dokumenteras för att 
lärarna ska kunna följa upp barnen där de befinner sig. De dokumenterade kunskaperna 
ska sedan kopplas till det som står i läroplanerna om kunskap, lärande och barnens 
utveckling. Integrationstankarna ska också medvetandegöras under lärarutbildningarna. 
Johansson (2000) menar att det i framtiden kan komma att bli en kamp mellan skola och 
förskola där skolan kommer att dominera, eller att barnen får en mer flexibel skoldag i 
framtiden. 
 
Carlgren och Marton (2004) har uttryckt sina tankar kring framtiden på följande vis: 
 

Vi är övertygade att om lärarna blir mer medvetna om vad de gör och försöker göra samt vad 
andra lärare gör och försöker göra, beskriver och tolkar det inom en teoretisk ram, med ett 
gemensamt språk och en gemensam begreppsapparat, så skapas det en formidabel kraft för att 
utveckla eleverna och rusta dem för framtidens skiftande villkor och sammanhang. (Carlgren & 
Marton 2002 s. 224) 
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2 Metod 
Under denna rubrik beskrivs den metod vi har använt i vår empiriska studie. Här 
redogörs även för hur urvalet gjordes, hur intervjuerna genomfördes och analyserades, 
studiens tillförlitlighet, samt de forskningsetiska regler som det togs hänsyn till.  
 
 

2.1 Metodval 
 
Syftet med studien var att synliggöra problematiken kring att få till stånd ett gemensamt 
synsätt gällande barns utveckling, kunskap och lärande mellan lärare i förskoleklass och 
grundskolans årskurs ett. Studien genomfördes med utgångspunkt i en kvalitativ metod 
då avsikten med vår studie inte var att fokusera på antal, statistik eller mätbar kunskap. 
Vid en kvalitativ metod finns intresse av att undersöka hur människor upplever sin värld 
och inte att mäta resultatet i siffror som vid den kvantitativa metoden (Bell 2000). Vår 
avsikt med studien var inte att söka samband mellan olika företeelser som enligt Starrin 
och Svensson (1994) kräver en kvantitativ metod. Vi ville i stället få fram variationer 
beträffande problematiken kring att få till stånd ett gemensamt synsätt, vilket enligt 
Starrin och Svensson kan härledas till en kvalitativ metod. 
 
Vi valde att inledningsvis utgå från ett påstående med en vision om att lärarna själva 
skulle berätta utifrån sina egna tankar om att nå ett gemensamt synsätt. I påståendet 
framhölls vikten av ett gemensamt syn- och arbetssätt gällande barns utveckling, 
kunskap och lärande. Det följdes sedan av strukturerade frågor som lärarna fick ta 
ställning till (se Bilaga 1). Vi använde oss sedan av mer ostrukturerade frågor som 
följde upp det som respondenten hade berättat, och som utgick från den intervjuguide 
som vi var väl insatta i (Bilaga 2). Trost (2005) anser att frågorna inte bör vara 
färdigformulerade. I stället kan en intervjuguide användas med få frågeområden som 
intervjuaren bör ha god kännedom om. Intervjuaren anses då kunna påverka 
ordningsföljden och svaren kan lättare generera följdfrågor. Kvale (1997) menar att med 
en stor öppenhet i intervjuproceduren kan svaren bli mer spontana vilket även Stukát 
(2005) hävdar. Stukát menar vidare att fördelen med strukturerade intervjuer, då ett 
bestämt intervjuschema följs, är att intervjuaren inte behöver vara särskilt rutinerad och 
att någon annan kan använda samma frågor igen. Den mer strukturerade intervjun ställer 
dock större krav på frågornas formulering. Det anses även att de måste prövas ut till 
skillnad från den ostrukturerade intervjun. Stukát förordar ett mellanting i de olika 
sätten att intervjua. 
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2.2 Urval  
 
Utgångspunkten i urvalet av respondenter var att det skulle vara tre nu verksamma 
lärare i förskoleklass respektive grundskolans årskurs ett. Bell (2000) anser att det i 
urvalet bör finnas en strävan efter att få det så representativt som möjligt, detta oavsett 
hur liten undersökningen är.  Trost (2005) menar att det ur ett fåtal intervjuer går att 
finna mönster och rekommenderar fyra till åtta respondenter för att det lättare ska gå att 
se detaljer som förenar och skiljer. Vi valde sex lärare i olika arbetslag på fyra olika 
skolor, detta för att få en variation i urvalet. I urvalet togs det inte heller hänsyn till 
lärarnas varierande erfarenhet så som exempelvis utbildning eller antal år i yrket. Enligt 
forskningen anses det inte vara av betydelse då lärare oavsett bakgrund bör komma fram 
till ett gemensamt syn- och förhållningssätt för att bäst främja barns utveckling och 
lärande. Respondenterna i studien är samtliga kvinnor eftersom det på skolorna inte 
fanns några manliga respondenter att tillgå i de lägre åldrarna. Då studien inte ska ses ur 
ett genusperspektiv ansåg vi att det inte var av betydelse. Det kan enligt Kvale (1997) 
ses som en tillgång att intervjuaren har någon form av anknytning till respondenterna 
för att de ska kunna känna sig trygga i situationen och för att de bättre ska kunna delge 
sina uppfattningar. Respondenterna valdes på skolor som vi på något sätt har/har haft 
anknytning till. Vi ansåg, med utgångspunkt i ovanstående resonemang att det var av 
betydelse att respondenterna kände till oss. 
 
 

2.3 Genomförande 
Telefonledes kontaktade vi till en början rektorn på respektive skola för att få tillåtelse 
att utföra intervjuerna. Sedan frågade vi muntligen våra respondenter om de ville 
medverka i vår studie. Till en början genomfördes en pilotstudie med en av de sex 
utvalda lärarna. Anledningen var att erhålla erfarenhet av att intervjua men även för att 
kunna avgöra om vårt påstående passade för studiens syfte. Bell (2000) betonar vikten 
av att öva sig på att intervjua och ställa frågor innan de för studien aktuella intervjuerna. 
Upplevelsen var att pilotstudien föll väl ut då påståendet öppnade för följdfrågor. 
 
Intervjuerna bandades med mobiltelefon och varade i cirka 30-40 minuter. Fördelarna 
med att spela in intervjuerna är enligt Trost (2005) och Kvale (1997) att de går att lyssna 
igenom många gånger, varvid tonfall och ordval med mera kommer med. Trost anser 
även att den som intervjuar kan lära sig av misstagen och även av det som blev bra till 
nästa intervju. Intervjuer anses vara en process och kan förändras från en gång till en 
annan, då utformningen av frågorna kan förändras beroende på de svar som 
respondenterna ger. Kvale (1997) lyfter fram fördelen med att banda intervjun då ämnet 
lättare går att hålla i fokus eftersom intervjuaren samtidigt inte behöver anteckna. Det 
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som Trost (2005) anser kan ses som nackdelar med bandspelare är att det krävs mycket 
tid och möda att skriva ut intervjuerna och att finna detaljer. Alla detaljer kommer 
dessutom inte med, exempelvis gester. Vi transkriberade stora delar av intervjuerna som 
vi kunde härleda till studiens syfte. Ett annat problem som Trost (2005) lyfter med att 
använda bandspelare är att tekniken kan skapa problem. Bandet skulle exempelvis 
kunna förloras som minne. Kvale (1997) anser att nackdelar med bandspelare är att den 
inte ger visualiserade aspekter, exempelvis bakgrund, miner med mera. Det som skulle 
kunna synliggöra de visuella aspekterna är videobandspelare som enligt Kvale (1997) 
ger bättre utgångspunkter för analys. Han hävdar att nackdelen dock kan vara att det är 
tidskrävande med bearbetning av så mycket information, därav valde vi att inte 
videofilma. 
 
Under intervjuerna förde en av oss anteckningar. Kvale (1997) menar att fördelen med 
anteckningar är att intervjuaren sedan kan komma ihåg innebörden i det som är 
väsentligt och att det visuella kan hållas i minnet. Nackdelen är att detaljer har en 
tendens att glömmas bort. Trost (2005) lyfter fördelen med att vara två då en tränad 
intervjuare sitter bredvid och antecknar det som kan knytas till intervjuguiden. 
Nackdelarna är att då den intervjuade ser att någon antecknar kan denne bli mer 
fokuserad på varför den som antecknar, för anteckningar just då.  
 
Vår avsikt med att använda de båda metoderna, banda och anteckna, var att de skulle 
komplettera varandra. Intervjuerna skrevs sedan inte ut i sin helhet vilket Trost (2005) 
menar inte alltid är nödvändigt, då det är mycket tidskrävande.   
  
 

2.4 Analys 
 
Det råder skilda uppfattningar huruvida analyserandet ska påbörjas redan under 
intervjun eller inte. Kvale (1997) anser att analysen till stor del kan påbörjas under 
pågående intervju då den som intervjuar kan sammanfatta det som respondenten sagt. 
Han hävdar att analysen då blir mer tillförlitlig. De lärdomar som kommit fram under 
intervjun kan också presenteras och då kan respondenten ges möjlighet till tillägg. Detta 
håller inte Trost (2005) med om eftersom risken finns att orden läggs i munnen på 
respondenten. Han menar att det inte går att tro att man har förstått förrän man har gjort 
det. Vår avsikt var att inte analysera under intervjun men ibland gjordes det ändå. Det 
som Trost (2005) och Kvale (1997) är eniga om är att det är viktigt att göra personliga 
reflektioner kring det som sagts direkt efter intervjun, vilket vi också gjorde. Efter det 
att alla intervjuer hade genomförts och transkriberats, lyssnade vi tillsammans igenom 
dem ett antal gånger, då vi var och en också förde ytterligare anteckningar utöver det 
som hade transkriberats.  
 
Sedan sammanfattade vi tillsammans varje intervju och fann en mängd faktorer i 
intervjuerna som ansågs främja respektive hindra arbetet med att få till stånd ett 
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gemensamt synsätt. Vi använde sedan en så kallad mind-map där vi utgick från en 
gemensam syn. På självhäftande post-it-lappar skrev vi sedan ner rubriker under vilka 
dessa faktorer placerades. Det medförde att vi sedan såg ett mönster som 
sammanställdes till en slutsats. Detta mönster var något som kom fram under arbetet 
med analysen. 
 
 

2.5 Trovärdighet 
 
Syftet med studien var att lyfta problematiken kring att få till stånd ett gemensamt 
synsätt, sett ur ett lärarperspektiv. Med en kvalitativ metod, menar Holme och Solvang 
(1991), är avsikten att införliva en djupare förståelse för en problematik och inte att ge 
någon generell bild av verkligheten. Resultatet i studien kan därför inte anses ge en 
generell bild av verkligheten. 
 
Då vi använde ostrukturerade intervjuer och inte är rutinerade intervjuare kan det ha 
medfört att det finns en viss skevhet i intervjusvaren. Vi kan genom vår egen passivitet 
eller aktivitet i de olika intervjuerna ha inverkat på vad respondenterna har svarat. 
Holme och Solvang (1991) menar att det är viktigt att som forskare vara medveten om 
sin egen betydelse för vilka svar som respondenten ger. De menar att intervjuaren 
kanske inte riktigt förstår respondenternas svar eller de signaler som förmedlas. Detta 
kan ha påverkat studiens trovärdighet. En annan sak som kan vara av betydelse är att vi 
kände till några av lärarna och verksamheterna där vi utförde studien vilket kan ha 
inverkat på hur vi tolkade våra intervjusvar. Då vi inte var ute efter verksamhetens 
utformning utan de svar som lärarna gav fick vi påminna varandra om studiens 
egentliga syfte.  
 
Genom att vi var två som medverkade vid intervjuerna kan det ha stärkt trovärdigheten 
då vi båda uppfattade vad som sades, miner med mera, även om det förstås medförde 
olika tolkningar oss emellan.  En del av respondenternas svar har citerats för att ge 
trovärdighet i det som vi har kommit fram till i vårt resultat.  
 
 

2.6 Forskningsetik 
 
Vetenskapsrådet ger information hur vi ska förhålla oss till de etiska aspekterna 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav. I metodlitteraturen har vi 
tagit del av dessa etiska aspekter. Trost (2005) hävdar att det är viktigt att den som ska 
intervjuas får information om att ett deltagande i undersökningen är frivilligt och att det 
när som helst går att avbryta intervjun. Detta menar Kvale (1997) kallas för ett 
informerat samtycke. I det ingår även att den intervjuade ska veta om vilket generellt 
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syfte som ligger till grund för studien. Det är dock viktigt att inte överinformera om 
syftet, för att den intervjuade ska kunna ge ett relevant svar utifrån det som intervjun 
syftar till. Vi synliggjorde på sätt och vis det generella syftet med hjälp av vårt 
påstående. Kvale menar även att intervjuaren bör informera om hur intervjun kommer 
att användas och publiceras och vilka som då kan komma att få tillgång till den. Vi 
följde dessa forskningsetiska riktlinjer i vår studie. Trost (2005) betonar vikten av att 
informera om att det som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. De 
inspelade intervjuerna fanns på en mobiltelefon som vi var ytterst noggranna med att 
veta var vi förvarade och det krävdes en pinkod som en av oss hade för att komma åt 
materialet. Trost menar även att den intervjuades identitet aldrig ska kunna avslöjas 
genom att några uppgifter kommer fram till någon utomstående, men den deltagande 
kan berätta om intervjun för vem den vill. Han avråder med bestämdhet att inte fingera 
uppgifter i rapporten då de kan komma att härledas till någon av respondenterna i 
studien. Dessa tankar stämmer inte överrens med vad Kvale (1997) vill göra gällande. 
Han anser i stället att uppgifterna kan fingeras men att det ska göras med största 
försiktighet. Vi funderade utifrån studiens syfte och från ovanstående resonemang, kring 
vilka upplysningar som var relevanta för läsaren att ta del av. Vi kom då fram till att det 
enda läsaren behöver veta är att deltagarna i intervjuerna är sex nu verksamma lärare 
fördelade i förskoleklass och årskurs ett.  
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3 Resultat 
 
Resultatet kommer nedan att presenteras utifrån de faktorer som kommit fram i 
intervjuerna och som kopplats till studiens syfte. Syftet med studien är att ur ett 
lärarperspektiv synliggöra problematiken kring att få till stånd ett gemensamt synsätt 
mellan lärare i förskoleklass och årskurs ett vad gäller barnens utveckling, kunskap och 
lärande. Följt av frågeställningen: Vilka faktorer anser lärare främjar respektive hindrar 
utvecklingen av ett gemensamt synsätt? De faktorer som resultatet uppvisar är följande: 
 
 

 Styrdokument 
 Statlig, kommunal styrning och lokal ledning 
 Yrkesbakgrund 
 Arbetslag  
 Pedagogiska diskussioner 
 Lokaler 

 
 

3.1 Styrdokument 
Det styrdokument som lärarna i studien främst relaterar till är Lpo 94 där målstyrningen 
ligger i fokus. I intervjuerna framkommer det att läroplanen används och tolkas på olika 
sätt. En av de tillfrågade lärarna säger: 

 
Tack vare att den inte talar om hur vi ska göra, det tycker jag är jätteskönt, man får skapa 
sammanhangen själv. Men den kräver mer av mig som lärare, kan inte undervisa utan är en 
medundervisare. 

 
De varierande tolkningarna kan ge upphov till problem då lärarna inte har samma sätt 
att se på innebörden i läroplanen. Lärarna framhåller att det finns en problematik då den 
nuvarande läroplanen ger upphov till en mängd olika tolkningar. Den anses försvåra 
arbetet med att få till stånd en gemensam syn. 
 
 I några av intervjuerna framkommer det att läroplanen i stället kan främja arbetet med 
en gemensam syn. Någon berättar om läroplanen och säger ”den pressar på för att vi ska 
nå målen”. Det framhålls även att uppdraget kräver att lärarna ska arbeta i arbetslag och 
att de där ska nyttja varandras olika kompetenser. Som exempel berättar en lärare att då 
elever exempelvis har svårt att uppnå målen, ska lärarna i första hand vända sig till 
arbetslaget, för att diskutera hur målen kan nås.  
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3.2 Statlig, kommunal styrning och lokal ledning 
Någon av de tillfrågade lärarna önskar tydligare direktiv från Skolverket och 
riksdag/regering. Det efterfrågas tydligare riktlinjer angående hur arbetet ska bedrivas 
för att komma fram till en gemensam syn mellan lärare i förskoleklass och årskurs ett. 
Det framkommer även i några av intervjuerna att det är viktigt att ha en tydlig ledare i 
arbetslaget som vet åt vilket håll arbetslaget ska sträva för att skapa en gemensam syn. 
Ledaren ska veta hur vägen mot en gemensam syn ska stakas ut utifrån forskning, 
styrdokument, propositioner och reformer. En av lärarna beskriver detta på följande vis: 
 

Vi har en duktig ae-ledare. Hade det inte varit för henne och så som hon styrt skutan hade vi nog 
svävat ut och åkt i varsin båt, men nu åker vi alla i samma båt med samma färdriktning.  

 
Vikten av en tydlig ledning på skolan som vågar ta beslut om det inte fungerar lärare 
sinsemellan är också något som kommer fram i studien. En av de tillfrågade lärarna 
säger: ”chefen ska gå in och våga något nytt, viktigt att chefen vågar vara tydlig”. Det 
anses vara rektorn med sitt personalansvar, som ska lösa problem då lärarna i 
arbetslaget själva inte kan finna lösningar. 
 
Under intervjuerna framkommer även att nya nationella men även kommunala direktiv 
ständigt kommer till och det anses utgöra ett hinder. Lärarna menar att det ligger i 
uppdraget att fullfölja direktiven, vilket kräver engagemang och tar tid från den dagliga 
verksamheten. Då de exempelvis har fokus på frågor beträffande var de står i 
värdegrundsfrågor kan det komma nya direktiv om att det ska föras diskussioner om 
exempelvis entreprenörskap. Det blir då svårt att hålla fokus på det som för dem är 
aktuella frågor. 
 
 

3.3 Yrkesbakgrund 
Det framkommer också att yrkesbakgrunden för en del av de tillfrågade lärarna har stor 
betydelse för om en gemensam syn kommer till stånd eller inte. En lärare säger: 
 

 -Ja, jag tycker det är jätteviktigt med en gemensam syn på barns lärande, utveckling och 
kunskap, men det är inte helt enkelt med oss gamla lågstadielärare.  
 

I intervjuerna benämner några av lärarna varandra utifrån de olika yrkesbakgrunderna så 
som förskollärare och lågstadielärare.  De menar även att synen på barnens lärande 
skiljer sig beroende på vilken yrkesbakgrund läraren har som arbetar i förskoleklass 
eller årskurs ett. Detta kan då utgöra ett hinder för att få till stånd en gemensam syn. En 
av lärarna säger: ”Jag vet att förskollärarna har en annan syn.” Någon annan lärare 
menar att den gemensamma synen lättare kommer till mellan lärare som har samma 
yrkesbakgrund och talar samma yrkesspråk. Hon menar att genom att arbeta och 
samtala med lärare som har samma yrkesbakgrund som hon själv har, lättare öka 
förståelsen för vad den andra läraren gör och säger. Lärarna uttrycker problematiken 



  
 
 

- 16 - 

med att de inte alltid förstår varandra på grund av deras skilda yrkesbakgrunder.  
 
I andra intervjuer framkommer det att de varierande yrkesbakgrunderna i stället kan 
främja arbetet att få till stånd en gemensam syn. Lärarna menar då att de olika 
kompetenserna kan nyttjas genom att de kan ta del av varandras varierande 
yrkesbakgrunder och kompetenser vilket ses som berikande för arbetet med barnen. En 
av lärarna tar exempelvis upp den gemensamma planeringen där de olika sätten att se på 
barnens utveckling, kunskap och lärande kan diskuteras. 
 
 

3.4 Arbetslag 
Några av de intervjuade lärarna nämner att det måste finnas en egen vilja hos läraren att 
aktivt arbeta i ett arbetslag. Någon menar att det ligger i lärarens uppdrag att arbeta i 
arbetslag. En lärare säger: ”Om man väljer ett utanförskap väljer man även ett 
utanförskap för barnen, det vet jag inte om man har rätt till.” För någon annan ses 
arbetslaget enbart som något som har ålagts av skolledningen att deltaga i.  
 
Flertalet av de intervjuade lärarna återkommer ständigt i sina intervjuer till vikten av att 
ha ett väl fungerande arbetslag. De menar att det är viktigt att ha ”högt till tak” i de 
pedagogiska diskussioner som förs inom arbetslaget. Där ska det finnas möjligheter att 
kunna ifrågasätta och granska det som görs både av den enskilde läraren och i 
arbetslaget utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Någon av lärarna säger: 
”Ett bra arbetslag spar mycket tid och kraft och det ger möjligheter.” Flera lärare 
framhåller att det krävs att personkemin stämmer för att kunna föra dialoger i ett öppet 
klimat. Kontinuiteten i arbetslaget anses vara en annan avgörande faktor för om en 
gemensam syn kommer till stånd eller inte. Ett hinder som någon beskriver är då alla 
lärare inte är på plats utan i stället ersätts av olika vikarier. Då blir den gemensamma 
planeringen av de pedagogiska didaktiska diskussionerna svår att genomföra. Någon 
lärare menar att det är viktigt att en kärna finns kvar med lärare som har en gemensam 
syn när kontinuiteten i arbetslaget bryts, så att den gemensamma synen kan fortsätta att 
genomsyra verksamheten. Något som också nämns är betydelsen av antalet lärare som 
ingår i ett arbetslag. Någon förordar ett litet arbetslag på fyra till fem lärare då det anses 
gå fortare med att skapa en gemensam syn.  
 
 

3.5 Pedagogiska diskussioner  
I intervjuerna har det framgått att samtalet mellan lärarna i förskoleklassen och årskurs 
ett har stor betydelse för att en gemensam syn överhuvudtaget ska komma till stånd. En 
av de intervjuade lärarna säger:  

 
Att man har en dialog, att man pratar tillsammans. Det grundläggande är att man har en gemensam 
planering annars finns ingen chans till att få ett samarbete. 
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Lärarna menar att det i samtalen exempelvis bör diskuteras frågor som vad kunskap är, 
synen på lärande, morgondagens skola och målen i styrdokumenten. Som vi nämnt 
tidigare anses det att dessa diskussioner bör hållas i ett öppet klimat. För att detta ska 
kunna ske menar några av lärarna att den enskilde läraren först måste gå till sig själv 
och ta ställning till dessa frågor. En lärare säger: ”Man får ju försöka att argumentera för 
sin sak.” Det är då viktigt anser någon annan av de intervjuade lärarna att kunna 
framföra och belägga sin åsikt utifrån olika teorier och utifrån styrdokumenten. Ett sätt 
att synliggöra det läraren står för är att observera varandras arbetssätt och sedan föra 
didaktiska diskussioner kring det som observerats, vilket i sin tur leder till en utveckling 
av verksamheten. En av de intervjuade lärarna anser att hennes arbetslag har en 
gemensam syn och som exempel kan ges att det finns en gemensam ståndpunkt kring 
vad olika begrepp står för.  Det framhålls även att eftersom de bemöter barnen på 
samma sätt har de också ett gemensamt förhållningssätt. Hon säger att detta har kommit 
fram genom: ”Samtal, samtal och samtal där vi vänt och vritt.” Samma lärare menar att 
det har tagit väldigt lång tid att nå denna samsyn. 
 
Tiden ses av flera lärare som ett hinder för att få till stånd en gemensam syn. Några 
nämner dock att lärarna har fått viss tid för att diskutera och komma fram till en 
gemensam syn, men tiden har ändå inte varit tillräcklig. De menar också att tiden ofta 
används till något annat. Någon annan menar att om tiden inte finns får de skapa sig tid 
eller prioritera om sin tid. Finns viljan att föra dessa samtal är det inte något problem. 
”Man får aldrig tid (...) man får skapa och prioritera sin tid.” 
 
Någon av de intervjuade lärarna berättar att när arbetslaget i början av terminen gick i 
genom verksamhetsplanen på skolan upptäckte de att de inte kunde stå för det som den 
innehöll och att de hade ett behov av att diskutera vad de egentligen stod för utifrån 
innehållet i verksamhetsplanen. De förde då diskussioner om bland annat kunskap, 
målen i läroplanen och olika miljöer för lärande. Någon annan lärare menar att behovet 
av en gemensam syn, en vilja att stå för samma saker kan medföra att lärarna påbörjar 
arbetet med att komma dithän.  
 
 

3.6 Lokaler 
För en del av lärarna är lokalernas placering på skolan något som kan vara av vikt för 
om det ska gå att få till en gemensam syn. De menar att det skulle underlätta om 
förskoleklassen och årskurs ett hade sina klassrum nära varandra. Det skulle då kunna 
möjliggöra ett närmare samarbete mellan lärarna i de båda klasserna. Vidare menar de 
att om de skulle arbeta närmare varandra skulle de lättare få syn på varandras olika 
arbetssätt. De menar att klassrummens placering kan bli avgörande i arbetet med att få 
till stånd den gemensamma synen på barnens utveckling och lärande. En annan lärare 
berättar att lärarna har rummen tillsammans, det vill säga att exempelvis förskoleklassen 
inte har ett eget klassrum. Läraren säger att det viktiga är att de tillsammans skapar olika 



  
 
 

- 18 - 

rum för lärande anpassade efter barnens utvecklingsnivå. ”Rummet har ingen betydelse 
–det viktiga är var barnen befinner sig i sin utveckling.” På detta sätt kan samarbetet 
lärarna emellan gynna den gemensamma synen.  
 

Det enklaste är att ha barnen som en gemensam plattform, åldersblandat sex-sjuåringar, där 
förskollärare och 1-7-lärare arbetar tillsammans. 
 
 

3.7 Resultatsammanfattning  
Studiens resultat visar på problematiken med att få till stånd en gemensam syn då det 
inte räcker med att en faktor uppfylls. Det menas att samtalet har betydelse men för det 
krävs förutom tid även ett fungerande arbetslag. Diskussionerna ska dessutom föras i ett 
tillåtande klimat. Det kräver i sin tur en förståelse för varandras syn- och arbetssätt. En 
förutsättning för det är en förståelse för vad den andre läraren uttrycker. Då förståelse 
ska skapas underlättar det om läraren belägger sina tankar utifrån pedagogiska teorier. 
Arbetslagets sammansättning och kontinuitet är också faktorer som har betydelse när 
samtalet ska leda till en gemensam syn. Klassrummens placering är även en faktor som 
kan ha betydelse men då de andra faktorerna inte uppfylls är rummens placering av 
ringa vikt.  
 
Resultatet visar också att en mängd faktorer ses som hinder men att de även kan framstå 
som möjligheter. Om behovet av en gemensam syn uppkommer i arbetslaget ses inte 
yrkestraditionen som något hinder. Då det efterfrågas tydligare direktiv från 
skolledningen kan de komma från arbetslagsledaren och lärarna med dess olika 
kompetenser. Tiden, kan ses som ett hinder, men viljan och behovet att få till stånd ett 
gemensamt synsätt kan vara så stark att tid skapas och prioriteras för de pedagogiska 
diskussionerna. Läroplanens utformning kan utgöra svårigheter då den ger upphov till 
en mängd olika tolkningar, men dessa varierande tolkningar kan även ses som en 
möjlighet, om de diskuteras och blir en del i lärarens dagliga arbete, eftersom det mest 
primära anses vara samtalet i arbetet med att skapa en gemensam syn.  
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4 Diskussion 
  
Diskussionen är uppdelad i två avsnitt. Det första behandlar metoden och i den andra 
delen diskuteras studiens resultat.  

  

4.1 Metoddiskussion 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställning, det vill säga att synliggöra problematiken med 
att få till stånd ett gemensamt förhållningssätt mellan lärare i förskoleklass och i årskurs 
ett samt att belysa de faktorer som hindar eller möjliggör en gemensam syn, stämde en 
kvalitativ metod väl överrens för att komma fram till resultatet. Vi upplevde även för- 
och nackdelar med att använda ostrukturerade intervjuer. Det var svårt att ställa frågor 
på ”rätt” sätt vilket vi saknar rutin på men vi upplevde att vi hade god hjälp av vårt 
påstående och den intervjuguide som vi var väl insatta i. Avsikten var att intervjuguiden 
skulle finnas som ett komplement då vi skulle ställa följdfrågor men när vi följde upp de 
svar som respondenterna gav använde vi oss inte alltid till fullo av intervjuguidens 
frågeområden. Däremot ställdes följdfrågor utifrån det som respondenten delgav. Då vi 
ställde följdfrågor utgick vi ifrån intervjuguiden som tog utgångspunkt i den forskning 
och litteratur som presenteras i rapportens litteraturgenomgång och som vi var väl 
inlästa på. Vi ville med detta inte styra respondentens tankar genom att leda in denne på 
respektive område.  
 
Då intervjun mestadels var ostrukturerad upplevde vi just den öppenhet med spontana 
svar som Kvale (1997) och Stukát (2005) anser är metodens fördel. Det inledande 
påståendet öppnade också intervjuerna och gav goda möjligheter till uppföljande frågor. 
Vi tror även att öppenheten kom sig av att vi inte var helt okända för respondenterna.  
Vi upplevde också att fokus hos respondenten låg på den av oss som intervjuade och 
inte på den som förde anteckningar. Eftersom respondenten gavs möjlighet att berätta 
utifrån sig själv och sina tankar så upplevde vi att fokus inte hamnade på att svara ”rätt 
eller fel” på våra frågor. Det anser vi blev ytterligare en fördel med en ostrukturerad 
intervju. I och med att anteckningar fördes under intervjun underlättades sedan 
transkriberingen av inspelningarna, då mycket redan fanns på pränt.  
 
Vi har i vårt arbete delat upp litteraturen mellan oss för att underlätta läsningen. När vi 
sedan skrev arbetet gjorde vi det tillsammans. Vid transkriberingen av de utförda 
intervjuerna gjorde en av oss det och det var den av oss som förde anteckningar under 
intervjuerna. När vi sammanställde och analyserade resultatet gjorde vi även det 
tillsammans. Det är ingen som har haft mer ansvar för någon del utan vi har haft 
gemensamt ansvar för studien. 
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4.2 Resultatdiskussion 
 
Vi kommer här att diskutera det resultat som framkommit i studien. Vi ser också till vad 
litteraturen och forskningen säger utifrån resultatet.  
 

4.2.1 Styrdokument och ledning 
Då vi valde ämne för denna studie funderade vi i början kring varför verksamheterna i 
förskoleklasserna ser så olika ut. Någon förskoleklass upplevde vi som mer inriktad på 
lek, någon annan på mer traditionell skolundervisning. Vi hade även funderingar kring 
barnen i förskoleklass som vi ibland har upplevt får ta del av ”samma sak” i 
undervisningen då de kommer till årskurs ett. Då vi idag ser på samma problem har vi 
fått en ökad förståelse för vilken inverkan läroplanens nuvarande utformning kan ha då 
den ger upphov till skilda tolkningar. Några av lärarna i vår studie menar att läroplanen 
bidrar till en mängd olika tolkningar, vilket kan hindra utvecklingen mot  att få till stånd 
ett gemensamt synsätt. Våra tankar förs till om de olika tolkningarna kan leda till en viss 
osäkerhet kring vad verksamheterna i förskoleklassen, men även årskurs ett egentligen 
ska bestå i. En del av lärarna i vår studie efterfrågar tydligare centrala riktlinjer kring 
hur verksamheterna ska bedrivas. Carlgren och Marton (2002) beskriver att då 
utvecklingen i läroplanen har gått från att beskriva hur verksamheterna ska bedrivas till 
vad de ska syfta till, krävs det nu diskussioner mellan lärarna kring vad som ska 
utvecklas hos barnen. Några lärare i studien menar att de olika sätten att tolka på kan 
berika och att de därmed kan leda till skolutveckling. Vår tanke är att lärarnas olika 
tolkningar måste diskuteras och att de med hjälp av dessa diskussioner då ska komma 
fram till vad de står för, både enskilt och tillsammans. Det kan sedan utmynna i en 
gemensam tolkning. På så vis kan de centrala riktlinjer som efterfrågas i vårt resultat 
men också Skolverkets rapport (2001) finnas mellan lärare i förskoleklass och årskurs 
ett, men också i det övriga arbetslaget.  
 
Arnqvist (2003) menar att lärarna i arbetslagen måste diskutera barnens lärande och att 
målen måste tydliggöras i diskussionerna. Vi anser att läroplanen, som den är utformad 
idag kan skapa goda möjligheter för att få till stånd en gemensam syn, men det krävs då 
att diskussioner förs kring vad lärarna står för. I dessa diskussioner kan olika 
kompetenser nyttjas, vilket kan främja barnens utvecklingsmöjligheter på så vis att de 
då får tillgång till fler sätt att tillägna sig kunskap på. Uppfattningen är även att det är 
viktigt att ha någon form av styrdokument så som läroplan, kursplan eller 
verksamhetsplan att samlas kring i diskussionerna.  
 
I resultatet har det framkommit att samtalet har en avgörande betydelse för om en 
gemensam syn kommer till stånd eller inte. Vår ståndpunkt är att det är viktigt att lärare 
talar samma språk och att begreppen definieras för att de ska förstå varandra i 
diskussionerna runt styrdokumenten. För att detta ska komma till stånd kan lärarna bistå 
varandra för att tillsammans komma fram till ett gemensamt yrkesspråk.    
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 4.2.3 Yrkesbakgrunden 
Lärarnas olika yrkesbakgrunder har spelat och spelar en stor roll för om den 
gemensamma synen kommer till stånd eller inte. De olika yrkesbakgrunderna anses i 
SOU (1997:21) utgöra ett motstånd till förändring för att varje yrkeskategori har skapat 
egna metoder för att nå målen. Det anses att de bakomliggande reformerna till 
läroplanerna har kunnat medföra att rutiner och värderingar måste omprövas vilket 
påverkar yrkeskategorins identitet. I studiens resultat anses det vara lättare att vända sig 
till lärare med den egna yrkesbakgrunden för att kunna föra diskussioner om barnen, 
utveckling och lärande, då det talas samma yrkesspråk. Det menas även att lärarna med 
den egna yrkesbakgrunden bättre förstår varandras arbete. Därav kan arbetet med lärare 
med en annan yrkesbakgrund vara svårare än med lärare inom den egna yrkeskategorin. 
Vi menar att det är viktigt med en vilja att också försöka förstå och sätta sig in i vad den 
andra yrkeskategorin arbetar och står för. Det gäller att respektera varandras olikheter 
och att vilja delge andra sitt arbete och synsätt, något som också barnen kan få ta del av 
och ta till sig. På så vis blir vi vuxna förebilder för barnen i skolan. I intervjuerna har vi 
också noterat att en del av lärarna benämner varandra som förskollärare och 
lågstadielärare, när de talar om att det finns skilda uppfattningar om exempelvis hur 
barn lär sig.  Andra talar om varandra som ”vi”, ”lärare” eller ”arbetslaget” oavsett 
yrkesbakgrund och säger att de har olika ståndpunkter. Vår tolkning är att det kan finnas 
olikheter även inom den egna yrkeskategorin. Den gemensamma synen blir på så vis 
central lärare emellan oavsett yrkesbakgrund. 
 
Vi har även funderat kring om det alltid är så att förskollärare på grund av sin 
yrkesbakgrund och bakomliggande tradition, exempelvis har en större kunskap om 
barnens sociala utveckling. Kanske är det så att det ligger olika förväntningar på vad de 
olika yrkesrollerna ska stå för och att det sedan inverkar på de diskussioner som förs. 
Frågan är vem som ska ha tolkningsföreträde i frågor kring exempelvis barnens sociala 
utveckling eller läsning och skrivning. Gustafsson i Kärrby och Lundström, (2004) 
menar att skolans dominerande roll ibland har medfört att lärarna i skolan blivit extra 
måna om att värna sitt revir, men att då verksamheterna har integrerats har 
tolkningsföreträdet delats med förskollärarna. Kan det vara så att tolkningsföreträdet 
kring läsning och skrivning förväntas ligga hos lärarna? Kan förskollärarna förväntas ha 
tolkningsföreträde vad gäller den sociala utvecklingen? Vi menar att det kan vara så att 
en lärare har fler och andra kunskaper om barnens sociala utveckling än förskolläraren, 
medan en förskollärare kan ha fler och andra kunskaper om barnens läsning och 
skrivning än vad läraren har. På så vis kan det finnas oväntade kompetenser inom 
respektive yrkeskategori, som kan nyttjas. Vår ståndpunkt är att varje enskild lärare inte 
kan ha intresse och kunskaper om allt men att dessa kunskaper kan finnas inom ett 
arbetslag. Därför blir frågan om arbetslagens sammansättning inte bara en fråga om att 
sätta samman förskollärare och lärare, utan även att se till vad var och en är bra på. En 
lärare som saknar engagemang på grund av bristande intresse eller kunskaper kan få det 
svårt att motivera sina elever till att vilja lära sig mer.  
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4.2.4 Lokalernas placering och utformning  
I vår studie har även lokalernas placering tagits upp. Det anses att då lokalerna ligger 
intill varandra kan lärarna lättare ta del av varandras olika arbetssätt. Genom det får 
lärarna gemensamma upplevelser som de sedan kan utgå ifrån i sina diskussioner. Vår 
ståndpunkt är att vi tror att lokalernas placering har en viss betydelse, men vi menar 
också att det inte kan ses som en ensam faktor. Det framkommer även i resultatet att det 
viktiga inte är lokalernas placering utan att skapa miljöer för lärande. Vi menar att då 
lärarna för samtal kring barn, utveckling och lärande även bör diskutera miljöerna för 
lärande. Det är något som vi anser ofta förbises.  
 
 

4.2.5 Arbetslaget  
Viljan att arbeta i arbetslag kan ses som en faktor som bidrar till ett främjande av en 
gemensam syn. Det primära vore, som vi förstår det, att viljan och behovet att få till 
stånd en gemensam syn och att arbeta i arbetslag uppkommer när lärarna exempelvis 
upptäcker att de inte står för samma saker, precis som resultatet visar. Davidsson (2002) 
menar att om integrering som arbetsform är egenvald har arbetslaget kunnat hitta 
gemensamma utvecklingsmöjligheter. Vår fråga är vad som händer om lärarna inte har 
en vilja att arbeta i ett arbetslag. I studien framkommer det att om läraren inte väljer att 
arbeta i arbetslag kan det leda till ett utanförskap både för läraren och för barnen.  Det 
menas även att det ingår i uppdraget att arbeta i arbetslag.  Våra tankar är att det ligger 
lite i tiden att arbeta tillsammans. Lärarna kan på så vis ta hjälp av varandra och nyttja 
varandras olika kompetenser eftersom fler ögon på samma barn ser olika saker. 
 
I Skolverkets rapport (2001) sägs att rektorerna bör ges en högre pedagogisk kompetens 
gällande att föra fram de pedagogiska intentionerna i läroplanerna. Kanske är det här 
som det behöver komma till tydligare direktiv. Frågan är vilken instans som ska öka 
rektorernas kompetens, så att de kan föra fram de pedagogiska intentionerna. Är det 
kommunernas eller statens ansvar? Det skulle kunna vara så att fortbildningen av 
rektorerna kan ske på kommunalt initiativ, men att rektorerna sinsemellan sedan kan 
föra diskussioner kring hur intentionerna ska presenteras och genomföras. I detta finns 
dock en annan problematik. Vi menar att en bidragande faktor till att den gemensamma 
synen inte kommer till stånd, skulle kunna vara att läroplanerna och dess 
bakomliggande reformer inte har någon hög prioritet trots intentionerna. I vår studie 
framkommer det att det från kommunalt håll ständigt kommer till nya direktiv kring 
olika områden som ska behandlas, exempelvis entreprenörskap, som kan störa det 
pågående arbetet med att få till stånd en gemensam syn kring exempelvis värdegrunden.  
 
Något annat som framkommer är att arbetslagens sammansättning är av betydelse. Här 
tas bland annat personkemi, antalet lärare och kontinuiteten i arbetslaget upp. 
Beträffande personkemin menar lärarna att det är viktigt att den stämmer liksom att det 
är viktigt att de diskussioner som förs sker i ett tillåtande klimat, vilket även Arnqvist 
(2003) menar. Enligt lärarna i studien är det viktigt att kunna diskutera didaktiska frågor 
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kring både det gemensamma och enskilda arbetet. Det beskrivs hur lärare kan observera 
varandra i arbetet med barnen för att sedan föra didaktiska diskussioner kring det som 
observerats. Det kräver, som vi ser det att den lärare som blir observerad, ser de 
efterföljande diskussionerna som utvecklande och inte som ett personligt ifrågasättande. 
Det kräver också att den som lyfter de didaktiska frågorna gör det i en positiv god anda. 
Båda parter måste fundera kring varför de didaktiska frågorna ska synliggöras. Genom 
att lärarna för didaktiska diskussioner synliggör de sina egna och andras 
ställningstaganden kring varför de gör som de gör. På så vis kan lärarna ta del av 
varandras arbetssätt och synsätt vilket kan medföra att lärarna tillägnar sig av fler 
arbetsmetoder. Det kan i sin tur leda till att barnen får möta fler sätt att lära på.  
  
Gällande arbetslagets storlek kan, som vi ser det, ett litet arbetslag vara en fördel då det 
borde gå fortare att få till stånd en gemensam syn, samtidigt som det i ett större 
arbetslag kommer till fler åsikter, som kan berika verksamheten. Nu behöver det förstås 
inte vara så att det går fortare att få till stånd ett gemensamt synsätt för att arbetslaget 
inte är så stort. Arbetslagens sammansättning får även här en stor betydelse. Sätts 
exempelvis fyra viljestarka lärare samman, vilka egentligen inte har någon önskan att 
arbeta tillsammans, kan det förstås inverka på om och hur fort en gemensam syn 
kommer till stånd. I studien framgår att det är chefen som ska gå in och agera om 
arbetslaget inte fungerar. En fundering är hur snabbt en rektor ska gå in och agera och 
hur rektorn faktiskt ska göra. Respondenterna i studien menar att det är lättare att få till 
stånd en gemensam syn om det har uppkommit på eget initiativ. Då ställer vi oss frågan 
hur det blir om rektorn kräver en gemensam syn hos lärarna. Som vi ser det skulle det 
kunna mötas av ett motstånd. Rektorerna måste då fundera kring hur de pedagogiska 
intentionerna ska läggas fram för att öka förståelsen av att ha en gemensam ståndpunkt 
kring barnen, deras utveckling och lärande.    
 
I Skolverkets rapport (2001) sägs att en kontinuitet i arbetslaget kan skapa goda 
möjligheter för att yrkestraditionerna ska kunna närma sig varandra, något som även 
efterfrågas av lärarna i vår studie. Det menas att olika vikarier exempelvis kan utgöra 
hinder för att få till stånd till en gemensam planering i arbetet, i synnerhet om vikarierna 
är outbildade. Det framkommer även att det måste finnas en finnas en kärna, där den 
gemensamma synen finns kvar i arbetslaget då kontinuiteten bryts. Vi ser möjligheter 
med att det i arbetslaget finns en kärna på så vis att det då kan bli lättare för den som 
kommer till arbetslaget att ta del av vad arbetslaget står för. Detta förutsätter dock, som 
vi ser det att den nya läraren oavsett om denne är vikarie eller inte, vill ta till sig av det 
som symboliserar arbetslaget. Det kräver också att den nya läraren har utbildning för att 
denne lättare ska förstå vad det är arbetslaget står för. Vi menar också att samtidigt som 
det finns kvar en kärna med en gemensam syn, bör det finnas en öppenhet för nya 
infallsvinklar då nya lärare kommer till i arbetslaget. 
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4.3 Fortsatt forskning 
 
I våra egna samtal har vi ständigt återkommit till hur verksamheterna är organiserade i 
praktiken för att främja en gemensam syn. Vi har även funderat kring vilken prioritet 
skapandet av en gemensam syn har från ledningshåll både i kommunen och på skolorna. 
Detta skulle kunna utgöra en utgångspunkt för vidare forskning i form av exempelvis en 
observationsstudie. 
 

 4.3.1 Avslutande tankar 
Historiskt sett har det funnits en tanke och en vilja att förena förskolans och skolans sätt 
att arbeta på. Forskningen menar att vi än idag inte har kommit dithän på grund av 
faktorer som bland annat lärares olika yrkesbakgrunder. I vår studie såg vi att det är en 
mängd faktorer som tillsammans ska utgöra möjligheter för att få till stånd en 
gemensam syn. Detta har ökat vår förståelse för komplexiteten i denna problematik. Det 
talas idag om en förnyad praktik där förskolan och skolan blir ett och att det i den både 
ska finnas förskollärare och lågstadielärare som samverkar och har en gemensam syn. 
Vi har i vår studie sett exempel på hur olika uppdraget kan tolkas. Det för tankarna till 
hur det kan komma att bli då vi nu står inför en ny läroplan 2009. Det har i studien 
efterfrågats tydligare statliga direktiv, då läroplanen ger upphov till varierande 
tolkningar. Den verkar också i sin nuvarande utformning bidra till att olika kompetenser 
kan nyttjas, så till vida att lärarna diskuterar och arbetar för att få till stånd en gemensam 
syn. Vi menar att läroplanens intentioner med att främja en gemensam syn bör 
prioriteras, inte enbart i förskoleklass utan även mellan andra lärare, inte minst i olika 
stadieövergångar så som mellan grundskola och gymnasium för att barnen/eleverna ska 
få en harmoni i sitt livslånga lärande. En gemensam syn borde komma till stånd mellan 
lärare i alla arbetslag, men också mellan arbetslagen. Det kanske kan göras genom 
samtal, samtal, samtal.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1  

Påståendet 
Enligt den litteratur och forskning som vi har tagit del av framkommer det att för att 
bäst främja barns utveckling och lärande krävs det ett gemensamt syn- och arbetssätt, 
d.v.s. att det finns en gemensam syn på barns utveckling, kunskap och lärande. Det 
anses vara särskilt viktigt under de tidigare skolåren. 
 
Våra frågor till dig är: Hur tänker du kring detta? Hur kan en gemensam syn komma till 
stånd mellan lärare i förskoleklass och lärare i grundskolans årskurs ett och hur anser du 
att det genomförs i praktiken? Vilka faktorer anser du inverkar på om en gemensam syn 
kommer till stånd eller inte? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Styrdokumenten 
 
Hinder/möjligheter för att få till stånd en gemensam syn  
 
Arbetslaget  
 
Pedagogiska diskussioner 
 
Ledningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


