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Förord

Vi vill tacka samtliga respondenter som delgivit oss sin tid, sina erfarenheter och åsikter 
om samarbete, arbetssätt och material riktat till matematik mellan förskola och 
förskoleklass. Vi vill även tacka vår handledare för råd och vägledning under arbetets 
gång. Ett tack vill vi ge vår vän för hjälp och stöttning vid behandling av den engelska 
översättningen. Ytterligare ett tack vill vi ge varandra för stöttning och att vi tagit 
tillvara på varandras kunskaper, erfarenheter och starka sidor. Vår förhoppning är att 
studien skall bidra till en fördjupad insikt om samarbete och dess inverkan på 
pedagogens utformning av arbetssätt inom matematik.
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Det övergripande syftet är att studera hur pedagoger i förskola och skola samarbetar. 
För att mer specifikt ta reda på potentiella möjligheter för utveckling av samverkan 
fokuseras ett exempel: arbetsätt och innehåll avseende matematik. Den belyser vilka 
samarbetsformer pedagogerna använder och hur pedagogerna utformar 
arbetssättet/arbetsätten inom matematik med hänsyn tagen till information som delges 
vid samarbetet mellan förskola och förskoleklass. Intresset till det valda 
undersökningsområdet baseras på erfarenheter av att vissa barn inte ges möjlighet att 
utvecklas vidare utan arbetar med samma innehåll i flera år och ofta på samma sätt.
Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på åtta intervjuer varav fyra med 
förskollärare i förskola och fyra med förskollärare i förskoleklass.

Resultatet visar att det inte förekommer något samarbete inom matematik mellan 
förskola och förskoleklass. Den enda samarbetsformen som förekommer är i form av 
överlämning och mottagande av barn mellan verksamheterna. I intervjuerna 
framkommer det att pedagogerna i de båda verksamheterna arbetar likartat inom 
matematik. Då inget samarbete förekommer och informationen om pedagogernas 
arbetssätt och barnens kunskapsnivå vid överlämningen är bristfällig tas inte barnens 
tidigare intressen, kunskaper och erfarenheter tillvara i arbetssättet.

I metoddiskussionen lyfts frågan om resultatet hade blivit annorlunda om det hade 
funnits ytterligare följdfrågor till intervjufrågorna. Resultatdiskussionen berör orsaken 
till varför det inte finns ett samarbete inom matematik mellan förskola och 
förskoleklass. Vidare diskuteras om det skulle gå att motverka orsaken som förhindrar 
samarbete mellan verksamheterna.
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The overall aim is to study how teachers in preschool and school working together. To 
more specifically determine potential opportunities for the development of collaboration 
focused an example: working methods and content of mathematics. It illustrates which 
forms of cooperation the educators use and how they develop their operation 
method/methods in mathematics, taking into account information provided to the 
cooperation between kindergarten and preschool. The interest of the chosen area of 
research is based on the experience that some children are not given the possibility of 
developing further instead of the current methods where the children work with the 
same content several years in a row and often in the same way. The study is of 
qualitative character and is built on eight interviews, which includes four interviews 
with preschool teachers, and four interviews with kindergartens teachers.

The result of the study showed that there is no collaboration in mathematics between 
preschool and kindergarten. The only form of cooperation that exists is in the handing 
over child to next class and in the reception of the child between the activities. In the 
interviews, so it appears that teachers in both activities work similarly in mathematics. 
Unless cooperation is present and the information on the educator’s operation methods 
and the children’s knowledge at the handing over child is deficient is not its previous 
interest, knowledge and experience to be in operation.

The methodical discussion highlights the questions about the results being different if 
there were other supplementary questions to the interviews. The discussions about the 
results impact the reasons to why there is no cooperation within mathematics between 
preschool and kindergarten. Further discussions should be centered on how to 
counteract the reasons for lack of cooperation within mathematics between the two 
school forms. 
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1 Bakgrund
Nedan presenteras studiens bakgrund samt syfte. Vidare redovisas begrepp som är 
relevanta att ta del av innan övriga delar presenteras. Tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt för studiens område lyfts även fram.

1.1 Inledning
I dagens samhälle finns det barn i förskola och skola som arbetar med samma innehåll 
och utifrån samma arbetssätt under flera års tid. Det finns också pedagoger som 
utvecklar arbetssätten efter barn, erfarenheter, intresse och kunskap. Delar av vår 
erfarenhet berör barn som vid tidig ålder påvisat att den pedagogiska verksamhet de 
vistas i inte utmanar och väcker intresse och nyfikenhet till att lära. Utifrån detta har 
vårt intresse utvecklats för pedagogernas arbetssätt och samarbetet mellan förskola och 
förskoleklass. I skollagen §4 (2010:800) står det att pedagogisk verksamhet i förskola 
och skola syftar till att barn och elever skall inhämta och utveckla kunskaper. 

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. 
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften 
att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Förskollärare ska ansvara för att 
samverkan sker med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem för att stödja barnens 
övergång till dessa verksamheter. Arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med 

personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem. (Läroplanen för 

förskolan, reviderad 2010)

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett livslångt 
perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan. Läraren 
ska utveckla samarbetet med förskoleklass, skola och fritidshem. Läraren ska utbyta kunskaper 
och erfarenheter med personalen i förskolan. (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011)

Det valda intresseområdet tror vi är av allmänpedagogiskt intresse eftersom det är 
viktigt att barn ges möjlighet att utvecklas vidare utifrån sina egna förutsättningar. Vad 
krävs för att pedagogerna ska ge förutsättning till detta? Kan ett pedagogiskt samarbete 
vara ett viktigt avstamp?

Utifrån det ovan skrivna har vi ett intresse av att med hjälp av intervju ta reda på hur 
pedagoger i förskola och skola samarbetar om innehåll och arbetssätt i matematik. För 
att få underlag till det tänkta undersökningsområdet kommer vi att intervjua de 
förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass, om deras val av arbetssätt, 
material och samarbete.

1.2 Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet är att studera hur pedagoger i förskola och skola samarbetar. 
För att mer specifikt ta reda på potentiella möjligheter för utveckling av samverkan 
fokuseras ett exempel: arbetsätt och innehåll avseende matematik.
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 Vilka samarbetsformer använder pedagogerna? 
 Hur utformar pedagogerna arbetssättet/arbetssätten inom matematik med hänsyn 

tagen till information som delges vid samarbetet mellan förskola och 
förskoleklass?

1.3 Begreppsdefinitioner 
Under kommande rubriker förklaras de centrala begrepp som används i studien: 
pedagog, samarbete och överlämningssamtal. Förskola och förskoleklass är begrepp 
som vi kommer att använda oss av. I förskolan är målgruppen begränsad till barn i fem 
års ålder och i förskoleklassen har barnen en ålder på sex år. När begreppet respondent 
används avser vi de pedagoger vi intervjuat.

1.3.1 Pedagog 

I vår studie definierar vi begreppet pedagog som individer med förskollärarutbildning
vilka arbetar i förskola eller förskoleklass. Begreppet används i sammanhang när 
samtliga respondenter omnämns. Utifrån Nationalencyklopedin (2000) förklaras 
begreppet pedagog som lärare, som i sin tur förklaras som en person vilket yrkesmässigt 
ägnar sig åt undervisning i skola eller under skolliknande former.

1.3.2 Samarbete

I vår studie definierar vi begreppet samarbete utifrån tillfällen då pedagoger i förskola 
och förskoleklass gemensamt arbetar och samtalar om verksamheten och dess innehåll. 
Utifrån Nationalencyklopedin (2000) förklaras begreppet som arbete vilket bedrivs av 
två eller flera tillsammans med ett gemensamt syfte. I Davidsson (2000) förklaras 
samarbete som ett gemensamt handlande och ett arbete där man har ett gemensamt mål 
att sträva mot. 

1.3.3 Överlämningssamtal

I vår studie definierar vi begreppet överlämningssamtal som de tillfällen då 
förskollärarna i förskolan tillsammans med förskollärarna i förskoleklass diskuterar 
barngruppen och det enskilda barnet. Vid ett överlämningssamtal sker en överlämning 
och en mottagning av information rörande barnet och verksamheten. I Svenska 
Akademins ordbok förklaras överlämning som att lämna över ansvaret till någon.

1.4 Tidigare forskning
Nedan presenteras ett urval av tidigare forskning och litteratur som helt eller delvis 
berör det aktuella undersökningsområdet. Urvalet baseras på det aktuella 
undersökningsområdet med samarbete, överlämning och arbetssätt som sökord. Först 
presenteras forskning som lyfter samarbetet mellan förskola och förskoleklass (1.4.1) 
och sedan presenteras forskning som beskriver en samarbetsform och dess påverkan på 
pedagogernas arbetssätt (1.4.2). Sist finns en sammanfattning av den tidigare 
forskningen som presenterats (1.4.3).
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1.4.1 Samarbete mellan förskola och förskoleklass

För att det ska bli en röd tråd mellan verksamheterna beskriver Carlsson och Wolmar 
(2010) samarbetet pedagogerna emellan som en viktig komponent. Carlsson och 
Wolmar har dock funnit att ”den röda tråden” mellan förskola och skola är väldigt diffus 
då pedagogernas diskussion främst rör barnens intressen, utveckling eller särskilda 
behov. Diskussionen berör alltså inte pedagogernas arbetssätt. Vid återkommande 
tillfällen i forskningen ger pedagogerna uttryck för att tidsbristen orsakar ett 
undermåligt samarbete mellan verksamheterna. Detta resulterar i att parterna tycks 
uttrycka ett ointresse gentemot varandras verksamheter. Davidsson (2002) lyfter i sin 
forskning fram att det sker ett samarbete mellan förskola och skola. Samarbetet mellan 
de båda verksamheterna sker dock inte naturligt, enligt Davidssons forskning utan
endast genom bestämmelser om att det skall ske. Hur samarbetet utfaller beror också på 
vilka de inblandade pedagogerna är, vilken syn de har på sin yrkesroll, dess innebörd 
och den enskilda pedagogens föreställning om samarbete. I Sjöstrand (2011) och 
Ackesjös (2011) forskning efterlyser pedagogerna en tidsmässig möjlighet att diskutera 
matematikundervisningen med kollegerna.

Söderman (2010) belyser att ett samarbete har betydelse för den pedagogiska 
verksamheten. Samarbetets betydelse leder till att pedagogerna värderar gemensamma 
begreppsdefinitioner och grundsyner med barnet i fokus. De kan med hjälp av 
samarbetet knyta samman och få verksamheterna att överlappa varandra, hjälpa barnet 
att anpassa sig till skolan samt skapa kontinuitet för barnets utveckling genom 
överlämning och uppföljning. Söderman beskriver att i verkligheten uttrycks en 
frustration om den tidsbrist som råder och detta gör att det inte finns något fungerande 
samarbete mellan verksamheterna. Davidsson (2000) beskriver att ett fungerande 
samarbete mellan förskola och skola ofta motverkar fördomar om varandras 
verksamheter. Söderman (2010) och Ackesjö (2011) anser båda att bemötandet vid ett
eventuellt samarbete mellan förskola och skola är av stor vikt för barnens kommande 
utveckling.

Amwake (2003) och Carida (2011) anser att en central del för förbättring av barnens 
övergång och anpassning till den nya verksamheten sker genom samarbetet mellan 
förskola och skola. Samarbetet mellan verksamheterna är viktigt för att underlätta 
övergången mellan förskola och skola. Davidsson (2000) betonar vikten av samarbete 
mellan förskola och förskoleklass men samarbetet skall inte vara påtvingat utan 
pedagogerna själva ska uttrycka ett behov av ökad gemensam kunskap om varandras 
verksamheter för att kunna stödja barns utveckling. Williams (2001), Davidsson (2002) 
och Amwake (2003) hävdar att samarbetet har betydelse för barns utveckling då de i 
samspelet lär sig av varandra genom att lyssna, imitera och observera i såväl vardagliga 
situationer som planerade aktiviteter. Carida (2011) lyfter i sin forskning att övergången 
och samarbetet från förskola till skolan är betydelsefull för barns utveckling, eftersom 
det påverkar barnets personlighet och skolprestationer. Williams (2001) anser att barn är 
medvetna om att de lär av varandra och på grund av detta är det vikigt att ge barn 
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möjlighet att samarbeta med andra barn i olika åldrar, detta för att de skall kunna 
utforska och bli medvetna om sin identitet.

1.4.2 Samarbetsform och dess påverkan på pedagogernas arbetssätt

Amwake (2003) och Davidsson (2000) lyfter att övergången bör ske under en längre 
process med kontinuerliga träffar snarare än som en engångsföreteelse. Carlsson och
Wolmar (2010) skriver i sin forskning att överlämningen mellan förskola och 
förskoleklass är ett avstamp för att kunna bygga vidare på förskolans pedagogik. 
Överlämning innebär aktiviteter som förbereder barnen, främjar kontinuitet och är 
kontaktskapande, allt detta under en längre tidsperiod. I Södermans (2010) forskning 
har förskollärarna i förskolan ifrågasatt förskollärarna i förskoleklassernas kompetens 
då de inte prioriterar överlämningen. Genom att pedagogerna ifrågasätter varandra har 
det enligt Söderman och Ackesjö (2011) medfört ett ”vi-och-dom” tänk i två grupper 
som egentligen borde utgöra en enande verksamhet.

Davidsson (2000) och Ackesjö (2011) anser att skolans arbete skall bygga vidare och 
anpassas efter grunden som förskolan lagt kunskapsmässigt. Hänsyn skall tas till både 
barnens kunskaper och arbetssätten som tidigare används. Samtidigt som förskolan skall 
knyta an till arbetssätt och innehåll som hör skola till. För att detta skall vara möjligt 
krävs ett pedagogiskt samarbete och enighet om sättet att främja barns utveckling. I 
Lundberg och Önnhages (2008) forskning beskrivs utarbetade rutiner inför 
överlämningen mellan förskolan och förskoleklassen. Pedagogerna på förskolan 
diskuterar de barn som skall överlämnas och därefter träffas pedagogerna från de olika 
verksamheterna och respektive rektor. Under träffen förs en dialog om barnen och 
därefter besöker förskoleklassens pedagoger förskolan vid två tillfällen. I ett vidare steg 
tar specialpedagogen kontakt med förskolan för att ta reda på vilka barn som är i behov 
av särskilt stöd. I denna forskning beskrivs besöken i verksamheterna vara mer 
prioriterade än överlämningssamtalets innehåll. Vid överlämningssamtalet träffas 
förskolans personal, förskoleklassens lärare och barnets föräldrar. På ett liknande sätt 
beskriver Davidsson (2000) överlämningen då den sker genom att barnen på förskolan 
besöker skolans barn och verksamheten, vid ytterligare tillfällen träffas pedagogerna 
och diskuterar barns utveckling och mognad.  

I Sjöstrands (2011) forskning framgår det att majoriteten av pedagogerna inte vill ha 
information om barnens matematikkunskaper vid överlämning till förskoleklass. För att 
ge barnen förutsättningar till en adekvat utbildning beskriver Sjöstrand tre kriterier. 
Dessa är; information om eventuellt speciella behov, en god kommunikation i 
arbetslaget samt specialundervisning. Dessa kriterier styrks av flera pedagoger i 
forskningen då de beskriver att de vill ha barnen som oskrivna blad. Dock ger två 
pedagoger uttryck för frustration över den information som inte delges vid 
överlämningen. De påpekar att information om barnens kunskaper skulle underlätta den 
fortsatta undervisningen och planeringen av matematikundervisningen. De efterfrågar 
också mer information om varje individ samt strategier vid överlämning och 
mottagande, för att på så sätt kunna anpassa undervisningen och ge förutsättningar till 
fortsatt utveckling. Maltén (1998) betonar att ett samarbete och samtal kan äga rum utan 



5

att de inblandade parterna tar till sig någon information. Han säger att det är en fråga om 
inställningar, attityder och fördomar hos den enskilde pedagogen som avgör vad eller 
hur mycket samtalet medför. 

I Henrikssons (2009) forskning står det att vid överlämning ansvarar varje pedagog för 
sina ansvarsbarn. De skriver den information som skall ges till kommande pedagoger i 
skolan. Informationen är uppbyggd utifrån en mall som tar upp följande områden: 
socialt, språklig utveckling, fin- och grov motorik, lämning och hämtning, 
favoritkamrater, matsituation, toalett och syskon. Forskningen lyfter att majoriteten av 
pedagogerna tycker att detta är en bra mall. Samtliga är överens om att vart barnen 
befinner sig kunskapsmässigt vid överlämning inte ska prioriteras då detta inte anses 
vara relevant. Två pedagoger anser att viss information i mallen är onödig för alla barn. 
De vill hellre att man beskriver barnets positiva sidor och svagheter som barnet 
eventuellt har och hur man arbetar med det på förskolan. Dessa pedagoger anser också 
att mallen ger ganska torftig information då kommentarer som ”utan anmärkning”, 
”bra” och ”klarar det han ska enligt sin ålder” är svåra att tolka och förstå för de 
kommande pedagogerna i förskoleklassen. Davidsson (2000) motsäger detta då hon 
betonar att samarbetet mellan förskola och skola skall utgå från barnets erfarenheter och 
kunskaper för att kunna ge möjlighet till utveckling. För att kunna ta del av detta krävs 
utförliga kommentarer om barnets kunskap. I Lundberg och Önnhages (2008) forskning 
framkommer det att överlämningssamtalets innehåll varierar beroende på pedagogernas 
definition av relevant innehåll, detta påverkar vad pedagogerna kan ta tillvara på i 
kommande undervisning. En majoritet av pedagogerna i Lundberg och Önnhages 
forskning anser att barnets sociala kompetens är av vikt medan minoritet anser att 
kunskapsnivån hos barnet bör lyftas.

1.4.3 Sammanfattning av tidigare forskning

I samtliga tidigare forskning uttrycks att det inte finns något samarbete, utöver 
överlämningen, mellan förskola och skola. Orsaken till att det inte finns något 
samarbete utöver överlämningen beskrivs vara tidsbrist. I en av studierna beskrivs det 
att det finns ett samarbete men att det inte är naturligt utan något som är bestämt att det 
skall ske.  Hälften av studierna pekar på att pedagogernas samarbete påverkar barnens 
utveckling och pedagogernas utformning av arbetssätt.

1.5 Teoretiska utgångspunkter
I denna del kommer den teoretiska utgångspunkten för studien att presenteras och vi har 
valt att använda oss av sociokulturell teori. Först presenteras det sociokulturella 
perspektivet utifrån tre personer som var och en har varit och är betydelsefulla inom 
denna teoretiska utgångspunkt. Dessa är Lev S Vygotskij, Olga Dysthe och Roger Säljö. 
Nedan skrivs deras tankar om samarbete fram vilka är viktiga delar inom det 
sociokulturella perspektivet och centrala begrepp för vår studie.
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1.5.1 Sociokulturellt perspektiv

Vygotskij (2001) anser att kunskap inom det sociokulturella perspektivet sker 
kommunikativt och emotionellt i samarbete med andra människor. Dysthe (1996) 
skriver att en förutsättning i det sociokulturella perspektivet är att kunna tillägna sig 
kunskap där var och en bygger upp sin egen struktur kring inlärningen. Kunskap är inte 
något statiskt som kan överföras från en individ till en annan, utan den byggs upp 
mellan individer. Dysthe (2003) menar att språket är det viktigaste redskapet för 
förmedling av kunskap. Säljö (2000) beskriver lärandet inom det sociokulturella 
perspektivet som en process där man utifrån färdigheter och kunskaper analyserar 
utveckling. Vidare beskriver Säljö det sociokulturella perspektivet utifrån ett intresse 
om hur individer och grupper utnyttjar och använder sig av fysiska och kognitiva 
resurser. Han beskriver resurser som kommunikation eller interaktion mellan människor 
som används för att förstå och kunna interagera i vår omvärld. Vygotskij (2001) menar 
att pedagogerna genom reflektion får möjlighet att grundligt reflektera kring vilket 
lärande undervisningen har möjliggjort samt vad det enskilda barnet har lärt sig. Han 
förklarar vidare att barnets pedagog är av betydelse för den kommande utvecklingen 
genom att den skapar trygghet och vägledning.

1.5.2 Det sociokulturella perspektivet på samarbete

Säljö (2000) påstår att det finns en tendens inom skola och utbildning att endast se på 
hur människan lär utifrån teknik och metod. Han beskriver dock att lärandet inte bara är 
en teknik eller en metod utan behöver ses i ett mer övergripande perspektiv av hur 
kunskap skapas i samhället. Skola och utbildning är viktiga delar i denna process men 
lärandet är inte begränsat till enbart dessa miljöer. De flesta av människans 
grundläggande insikter och färdigheter förvärvas i andra sammanhang så som i familj, 
bland vänner, föreningar och arbetsplatser, det vill säga miljöer som inte har som 
primärt syfte att förmedla kunskaper. Lärandet sker i sammanhang där det finns ett
samarbete mellan människor. Dysthe (1996) och Säljö (2000) anser att kunskap och hur 
individer lär skapas av en social grupp, det vill säga en grupp individer som beroende på 
erfarenheter tillägnar sig kunskap på olika sätt. Säljö påstår också att kunskap först finns 
i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen och dennes 
tänkande och handlande. Dysthe (1996) förklarar att kunskap inte är något statiskt som 
kan överföras från en individ till en annan, utan den byggs upp mellan individer i 
sociala sammanhang. Hon beskriver vidare att sättet att tillägna sig kunskap varierar 
beroende på vem som skall lära sig. Hennes utgångspunkt är att kunskap skapas genom 
språket i sociala sammanhang. Säljö (2000) betonar språkets retoriska karaktär genom
att se det som ett levande redskap för att skapa mening mellan människor som agerar i 
och genom språket i sociala praktiker. Dysthe (2003) förklarar ytterligare att lärandet 
sker i samspel mellan människor där språket och kommunikationen är centrala delar i 
lärprocesserna. Lärandet är på så sätt mer än det som sker i barnets huvud då 
omgivningen har en avgörande betydelse.

Säljö (2000) beskriver att sättet att se på lärande har förändrats genom att kunskaper 
ständigt återskapas och förnyas i samhällsutvecklingen. Det är både om vad och hur 
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mycket vi skall lära oss men också på vilka olika sätt vi lär och tar del av kunskaper. 
Dock finns det alltid en grundläggande mening med lärandet vilket är vad individer tar 
med sig från olika sociala situationer. Detta betonar även Vygotskij (2001) genom sin 
beskrivning av att kunskapen först är generell men utvecklas så småningom till 
individuell förståelse med hjälp av sociala situationer. Vygotskij (1999) uttrycker att 
undervisning i förskola och skola skiljer sig väsentligt åt då undervisningen i skolan 
skall bygga vidare på kunskapsgrunden som lagts i förskolan. Detta för att ge barn 
möjlighet att skaffa sig grundläggande vetenskapliga kunskaper. Barn tillägnar sig 
kunskaper redan på förskolan då de ställer frågor om omgivningen och därför är det inte 
i skolan som första mötet med undervisning sker. Undervisning och utveckling är nära 
förbundna med varandra från första dagen av människans liv vilket innebär att man inte 
kan knyta ett visst innehåll till en specifik ålder. Barnet är beroende av att 
undervisningen inte är för svår och att det är moget för innehållet.
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2 Metod
I kommande stycken beskrivs metoden som används i vår studie. Nedan redogörs för 
hur urval, pilotstudie, genomförande och analys gjordes. Dessutom redogörs studiens 
trovärdighet och forskningsetik.

2.1 Metodval
Utifrån undersökningsområdet valde vi den metod vi ansåg vara mest lämplig med 
hänsyn till studiens syfte. Valet föll på intervjuer vilket medför en kvalitativ metod.
Valet av att använda intervjuer grundades utifrån att vi ville kunna beskriva och förstå 
den enskilda pedagogen och detta lyfter Stukát (2005) som fördelaktigt med kvalitativ 
metod. Patel och Davidsson (2003) beskriver att genom en kvalitativ metod skaffas en 
djupare kunskap än vid en kvantitativ metod. De anser att analysarbetet i kvalitativ 
metod är tids- och arbetskrävande då ofta hela intervjuerna skrivs ut i pappersform. 
Stukát (2005) påpekar att det kvalitativa arbetssättet kan kritiseras på grund av att 
endast de som har tillgång till datainsamlingen är de som tolkar svaren.

2.1.1 Intervju

Bell (2006) beskriver att fördelen med intervjuer är att intervjuaren får med tonfall, 
mimik och pauser i respondentens svar. Nackdelen är att det är tidskrävande då endast 
ett fåtal intervjuer hinns med under en kortare undersökningsperiod. Våra intervjufrågor 
var öppna vilket innebar att frågorna var utan fasta svarsalternativ, detta för att det inte 
fanns ett rätt eller lämpligt svar. Starrin och Svensson (1994) och Stukát (2005) menar 
att frågor av öppen karaktär leder till en kvalitativ metod i jämförelse med frågor av ja 
och nej karaktär då dessa leder mot en kvantitativ metod. Intervjufrågorna var
formulerade och strukturerade så att svaren på frågorna tillsammans gav en helhet av 
undersökningsområdet. Patel och Davidson (2003) beskriver detta underlag som en 
kvalitativ metod då intervjuer jämförs för att få fram ett resultat. Intervjuerna inleddes 
med tre inledande frågor där respondenterna fick svara på vilken utbildning de har, hur 
länge de har arbetat samt vad som gjorde dem intresserade av att arbeta inom förskola 
och skola. Intervjufrågorna behandlade enskilda pedagogers arbetssätt och innehåll som 
används vid arbetet med matematik, samt samarbetet mellan verksamheterna där 
överlämningen är en del.

2.2 Urval
Pedagogerna som intervjuades var totalt åtta personer varav fyra förskollärare som 
arbetar inom förskola och fyra förskollärare som arbetar i förskoleklass. Då syftet med 
studien inte var att jämföra likheter och skillnader mellan kön togs ingen hänsyn till 
detta vid val av respondenter. Vi anser att antalet respondenter är lämpligt till vårt 
analysarbete med fokus på syftet i studien, då det krävs ett varierat urval av 
erfarenheter, synsätt och förhållningssätt. Pedagogerna som intervjuats arbetar inom
olika enheter men förskolan och skolan hör ihop, det vill säga förskolans femåringar 
placeras i skolans förskoleklass. För att få en varierad urvalsgrupp genomfördes studien 
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på fyra enheter. Studien ämnar inte jämföra enheterna utan pedagogers arbetssätt, därför 
har paralleller dragits mellan förskollärare i förskolan och förskollärare i förskoleklass 
utan hänsyn till geografisk ort. Valet av respondenter togs med hänsyn till utbildning 
och de som hade ansvar för den aktuella målgruppen, det vill säga barn i åldrarna fem 
eller sex år. Studien genomfördes i två medelstora städer i Mellansverige på förskolor 
och skolor vi hade kännedom av.

2.2.1 Presentation av respondenter

Förskollärare A är en kvinna, utbildad 1-7 lärare och har arbetat som förskollärare sedan 
2006. Val av yrke baseras på intresset till att arbeta som lärare men framförallt av 
intresset för barn och elever.

Förskollärare B är en kvinna, utbildad till lärare för tidiga åldrar och har arbetat som 
förskollärare sedan 2007. Valet av yrke baseras på intresset av att arbeta med barn. 

Förskollärare C är en kvinna, utbildad till lärare för tidiga åldrar. Hon har arbetat som 
förskolelärare sedan 2006. Intresset till barn avgjorde yrkesvalet. 

Förskollärare D är en kvinna, utbildad till förskollärare. Hon har arbetat som 
förskollärare sedan 2002. Valet av yrke baseras på intresset till barn samt ett personligt 
intresse till drama, skapade och att få lägga upp sitt arbete självständigt och utifrån 
intresse. Trots gemensam läroplan så anser hon att är det ett fritt arbete där man kan 
planera och strukturerar arbetssättet efter barnens intresse. 

Förskollärare i förskoleklass E är en kvinna, utbildad till förskollärare. Hon har arbetat i 
verksamheten i 45 år men utbildade sig efter 10 år. Intresset till människor var 
vägledningen till yrkesvalet, då hon valde mellan barn och äldre människor. 

Förskollärare i förskoleklass F är en kvinna, utbildad till barnskötare men utbildade sig 
till förskollärare under arbetsåren. Hon har arbetat i verksamheten i 23 år. Valet av yrke 
baseras på intresset av att arbeta med barn. 

Förskollärare i förskoleklass G är en kvinna, utbildad till förskollärare. Hon har arbetat 
inom skolan i 13 år och ytterligare 20 år i förskola. Hon började som nyutbildad arbeta 
på en deltidsförskola vilket så småningom ledde till en lärartjänst. 

Förskollärare i förskoleklass H är en kvinna, utbildad till förskollärare. Hon har arbetat i 
verksamheten i 33 år. Hon beskriver yrket som fritt och tycker det är roligt att arbeta 
med barn.

2.3 Pilotstudie
Innan genomförandet av intervjuerna tog vi beslutet att utföra två pilotstudier (Bilaga 
2), en i förskola och en i förskoleklass. Anledningen till att genomföra pilotstudier är 
enligt Bell (2006) att ta reda på om antalet frågor är rimligt, frågornas ordning och
tydlighet samt att man i så stor utsträckning som möjligt skall genomföra pilotstudierna 
inom samma urvalsgrupp som studien är ämnad för. Vår pilotstudie genomfördes för att 
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testa frågorna, frågornas ordning och tydlighet gentemot syftet i studien. Efter 
pilotstudierna kom vi fram till att vi som intervjuade behövde vara tydliga med att tala 
om vår uppgift under intervju, det vill säga varför en antecknade och en förde intervjun. 
Ordningen på två frågor ändrades samt några justeringar i meningsbyggnad. Vi fick 
även förslag på en fråga, vilken vi anammade. Pilotstudierna bekräftade att frågorna var 
förståeliga, öppna, inte ledande samt att vi genom dessa kunde få syftet med studien 
besvarat. 

2.4 Genomförande
Studien har arbetats fram genom att vi började med att formulera ett arbetssyfte som vi 
kunde utgå från när vi sökte tidigare forskning och litteratur. Detta gav oss en grund för 
fortsatt bearbetning och utveckling av studien. För att bilda kunskap inom det aktuella 
undersökningsområdet samt hitta nyckelord för vidare sökning är tidigare forskning och 
litteratur naturliga redskap att använda (Patel & Davidsson, 2003). Vi tolkade och läste 
all forskning och litteratur enskilt som vi sedan tillsammans bearbetade. Därefter 
preciserades syftet, intervjufrågorna (Bilaga 3) och utifrån det skrev vi 
informationsbrevet till respondenterna (Bilaga 1). Studien genomfördes med 
förskollärare som arbetade med barn i femårsgrupp på förskola och med förskollärare i 
förskoleklass på skola. Samtidigt som syftet tog form skrevs en undersökningsplan, som 
fungerade som en ryggrad i det kommande arbetet. Undersökningsplanen opponerades 
och diskuterades tillsammans med andra studenter och handledaren.
Undersökningsplanen är viktig i arbetet för att kunna göra en planering, ta kontakt med 
respondenter för tillstånd och medgivande samt för att kunna avgöra vilken metod som 
anses mest lämplig till undersökningsområdet (Patel & Davisson, 2003 och Bell, 2006). 
Vidare beskriver Stukát (2005) att undersökningsplanen ger en tydlig syn på sitt eget 
tänkande, man märker eventuella brister och hur de kan förbättras.

Inför datainsamlingen sammanställdes ett informationsbrev som i god tid gavs till 
respondenterna om studiens syfte och tillvägagångssätt. Stukát (2005) och Bryman 
(2004) beskriver vikten av att ge en tydlig information till respondenterna för att 
eventuella missförstånd och otydligheter skall förebyggas. Insamlingen av data skedde i 
form av intervjuer med förskollärare i förskola och förskoleklass. Intervjuerna 
behandlade de enskilda förskollärarnas arbetssätt och innehåll som används vid arbetet 
med matematik. Samt samarbetet mellan verksamheterna där överlämningen är en 
samarbetsform. Vid intervjutillfällena deltog vi båda, detta för att en intervjuade och en 
förde anteckningar över respondentens utlåtande. Vi intervjuade och förde anteckningar 
vid fyra tillfällen var. Vid intervjuerna användes diktafon då detta möjliggjorde en 
högre kvalitet vid analysarbetet på grund av att vi transkriberade och lyssnade på 
intervjuerna flertalet gånger. Fördelen med detta är enligt Bell (2006) att det finns 
möjlighet att gå tillbaka och kontrollera respondentens svar. Intervjuerna genomfördes
enskilt med var och en av förskollärarna, detta för att de inte skulle bli påverkade av 
varandra och för att vi skulle kunna ta del av samtliga pedagogers kunskaper och 
erfarenheter. Intervjufrågorna påbörjades under ett tidigt stadium för att sedan processas 
under arbetets gång och riktas mot syftet med studien.
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Efter varje enskilt genomförd intervju transkriberades den omgående. Vid 
transkriberingen överfördes det inspelade materialet till ord på papper. Anledningen till 
att vi transkriberade en intervju åt gången var för att redovisa en organiserad
sammanställning av respondentens utlåtande jämfört med om alla intervjuer 
transkriberades vid samma tillfälle. Vid samma tillfälle skrevs också en kortare 
sammanfattning om respondentens utlåtande från respondent presentation och övriga 
intervjufrågor detta för att reflektera över vad som framkom. Efter samtliga 
transkriberingar var klara skrevs de ut och analysarbetet startade med att respondenterna 
namngavs A till H. Detta belyser Bell (2006) som viktigt för att på så sätt ge 
respondenterna en identitet och kunna särskiljas utan att använda namn. Utifrån det 
utskrivna materialet gjordes ett tabellrutnät, med utgångspunkt i detta material 
framställdes resultatet. Från början var tanken att vi skulle använda observationer som 
stöd till vad som framkom i intervjuerna. Vi insåg efter vi genomfört intervjuerna att 
endast de var relevanta för att styrka resultatet och besvara vårt syfte. 

Allt arbete kring denna studie har genomförts likt ett pararbete där vi samarbetat, stöttat 
och hjälpt varandra under arbetets gång. All planering och alla beslut har tagits 
gemensamt. Detta arbetssätt har vi valt för att skapa en röd tråd genom hela arbetet och 
för att få in bådas åsikter och tolkningar. Då vi valt att skriva texten tillsammans syns 
inte heller någon personlig stil. Stukát (2005) menar att genom att skriva parvis istället 
för enskilt så tvingas man att förklara och ifrågasätta varandra samt utveckla och 
förtydliga sina argument. För att ta reda på tidigare forskning till undersökningsområdet 
valde vi att söka enskilt, detta för att effektivisera arbetet. Den forskning vi hittade har 
bearbetats och diskuterats gemensamt. 

2.5 Analys
När transkriberingarna av alla intervjuerna var färdigställda startade analysarbetet. Vi 
skrev ut det transkriberade materialet i pappersform för att kunna läsa och bearbeta 
intervjusvaren vid flera tillfällen samt göra ett protokoll. Kvale (1997) beskriver 
analysen i kvalitativa intervjuer som ett steg där bearbetning av kategorier och mönster 
behandlas mot ett resultat. För att kunna urskilja resultatet krävs det att intervjuerna 
skrivs ut i pappersform så materialet kan tolkas och struktureras. Vid analysarbetet tog 
vi först enskilt ut det viktiga i transkriberingen för att sätta i ett tabellrutnät och det 
fortsatta analysarbetet gjordes sedan gemensamt. Vi gjorde ett tabellrutnät där vi i lodrät 
vinkel placerade ut respondenterna från A till H och i vågrät vinkel placerade ut 
intervjufrågorna numrerade ett till tio. I tabellrutnätet fyllde vi i nyckelord utifrån det 
transkriberade materialet som vi tillsammans ansåg relevanta mot studiens syfte. Denna 
process gjordes först enskilt och sedan tillsammans, detta för att först reflektera på egen 
hand och sedan delge det man fann relevant mot studiens syfte. Därefter jämfördes
intervjusvaren för att kunna urskilja likheter, skillnader, mönster och kategorier. Utifrån 
detta skrevs sedan resultatet i studien. Stukát (2005) stärker detta tillvägagångssätt 
genom att han anser att det är viktigt att på flera olika sätt vid upprepade tillfällen lära 
känna materialet och utifrån det sortera fram olika mönster som kan kategorisera 
respondenternas uppfattningar. En kartläggning genomförs för att skilja mellan 



12

väsentligt och oväsentligt utifrån studiens syfte (Kvale, 1997). Det resultat vi har fått 
fram har vi relaterat till den forskning och litteratur vi läst. 

2.6 Trovärdighet

För att öka studiens metodologiska trovärdighet och vara säkra på att det vi ämnar 
undersöka behandlades i intervjufrågorna genomfördes två pilotstudier. Patel och 
Davidson (2003), Stukát (2005) och Bell (2006) beskriver att studier där pilotstudier har 
genomförts får en god trovärdighet på grund av att intervjuaren har testat frågornas 
innebörd och ordning i förhållande till syftet i studien. Trovärdigheten ökar om man är 
mer än en vid intervjuerna samt att datainsamlingen lagras så det finns möjlighet att 
lyssna och bearbeta materialet vid flera tillfällen. Majoriteten av respondenterna valde 
att under intervju praktiskt visa material för att ge oss en ökad förståelse för deras 
arbetssätt. Vid genomförandet av intervjuerna hade vi inget bortfall, det totala antalet 
respondenter som beräknades bli intervjuade var delaktiga. Genom att vi vid analys av 
resultatet granskade och bearbetade det insamlade materialet båda två, både enskilt och 
tillsammans, gjorde att bådas åsikter och tolkningar togs tillvara och behandlades.

2.7 Forskningsetik

För att respektera respondenternas konfidentialitet men ändå styrka dess utlåtande valde 
vi att benämna dem A till H vid publiceringen. Detta för att inte en specifik pedagog 
skall kunna bli påverkad av eventuella konsekvenser. Vi vill heller inte att förskolan 
eller skolan skall kunna spåras. Bell (2006) och Patel och Davidson (2003) förklarar 
konfidentialitet, till skillnad från anonymitet, som ett löfte där respondenterna inte skall 
kunna identifieras. Vi kunde inte utlova anonymitet i studien då vi själva känner till 
respondenterna. 

Vid intervjutillfällena var vi endast intresserade av hur respondenterna tänkte och tyckte
vid just detta tillfälle, därför skedde inga korrigeringar efter avslutad intervju. Materialet
tillhandahölls av oss studenter, vår handledare och examinator under arbetets gång.
Samtliga respondenter har tillfrågats om de när studien är slutförd vill ta del av 
materialet. Fyra av de intervjuade har visat intresse för slutresultatet av studien och detta 
möter vi genom att antingen personligen lämna en upplaga eller bifoga via mejl efter 
önskemål. 

Samtliga som deltog i intervjuerna var informerade om studiens övergripande syfte samt 
att de kunde avstå från att svara och när som helst avsluta sin medverkan i studien. Bell 
(2006) och Bryman (2004) uttrycker vikten av att innan intervju klargöra för 
respondenten att medverkan är frivillig och kan avslutas när som helst för att 
respondenten skall veta sina rättigheter.
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3 Resultat
Nedan presenteras studiens resultat med anknytning till syftet. Det övergripande syftet 
är att studera hur pedagoger i förskola och skola samarbetar. För att mer specifikt ta 
reda på potentiella möjligheter för utveckling av samverkan fokuseras ett exempel: 
arbetsätt och innehåll avseende matematik. Följt av frågeställningar: Vilka 
samarbetsformer använder pedagogerna? Hur utformar pedagogerna 
arbetssättet/arbetsätten inom matematik med hänsyn tagen till information som delges 
vid samarbetet mellan förskola och förskoleklass?

Resultatet är uppdelat på så vis att det först ger en beskrivning av hur samarbetet ser ut 
mellan förskola och förskoleklass i vår studie (3.1). Efter det presenteras 
samarbetsformen mellan verksamheterna (3.2), där man kan utläsa att överlämningen är 
den enda samarbetsformen. Till sist presenteras pedagogernas arbetssätt med hänsyn 
tagen till informationen som delges vid samarbetsformen (3.3).

3.1 Samarbete
I intervjuerna framkommer det att det inte finns något samarbete mellan förskollärarna i 
förskolan och förskollärarna i förskoleklassen i matematik. ”Samarbetet är ganska så 
obefintligt” (Förskollärare C). ”Jag har inte upplevt något samarbete över huvudtaget 
och jag vet inte varför det inte fungerar” (Förskollärare i förskoleklass E). ”Samarbetet 
kan jag tycka är väldigt dåligt” (Förskollärare i förskoleklass F). ”Vi har haft ett jätte 
bra samarbete men nu är det jätte dåligt, vi har tappat jättemycket. Jag skulle önska ett 
samarbete mellan oss och förskolan” (Förskollärare i förskoleklass H). Säljö (2000) 
beskriver att man bör se hela perspektivet på lärande då han betonar vikten av att 
kunskap tillägnas i olika sociala sammanhang. Alla pedagoger uttrycker i intervjuerna
en önskan om ett bättre samarbete och ökad kommunikation mellan verksamheterna 
inom matematik. Echeverri (2010) anser att förväntningarna på samarbetet hos 
respektive parter är avgörande för hur det kommunikativa samarbetet utfaller och vilken 
information som mottages. Pedagogerna i vår studie har flera förslag på hur samarbetet 
inom matematik skulle kunna se ut, några uttrycker exempelvis att ett samarbete mellan 
barnen vore önskvärt. De menar att det är viktigt att barnen som överlämnas till den nya 
verksamheten sedan tidigare har kontakt med barn som går där.

Samarbete har vi inte jätte mycket just nu. Klart att man skulle vilja ha mer. Kanske något 
samarbete i tema så att man lär känna barn och personal men även att barnen lär känna varandra.
(Förskollärare A)

Inget samarbete som det ser ut nu men jag vill ha ett samarbete. Tanken är att det ska bli ett större 
samarbete men alla har ju fullt upp. Man kanske skulle kunna ta några äldre barn från skolans
högre årskurser som kommer hit och läser. (Förskollärare B)

Det finns inget samarbete men det skulle kunna bli bättre. En röd tråd i ett ämne tillexempel matte 
och natur. (Förskollärare D)

Vi inget samarbete men jag önskar att vi hade det. Jag önskar att barnen i förskolan skulle kunna 
hälsa på i förskoleklassen. (Förskollärare i förskoleklass G)
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Några av pedagogerna uttrycker en önskan om ett samarbete mellan förskolan, 
förskoleklassen och högre årskurser i skolan detta för att barnen skall bli mer delaktiga i 
varandras verksamheter. Ett ytterligare förslag är att länka ihop undervisningen i 
matematik mellan förskola och förskoleklass för att på så sätt följa en gemensam tråd. 
Hälften av pedagogerna berättar vid intervjun att önskan om ett ökat samarbete mellan 
verksamheterna inte uppfylls på grund av tidsbrist. Övriga pedagoger uttrycker inte 
någon specifik orsak till varför det önskade samarbetet inte uppfylls. För att kunna ge 
möjligheter till lärande räcker det inte med att pedagoger har en didaktisk medvetenhet 
och kunskap om hur människor lär utan det krävs även ett fungerande samarbete inom 
och mellan verksamheterna (Ahlberg, 2001).

3.2 Samarbetsform
Överlämningen mellan förskola och förskoleklass är den enda samarbetsformen mellan 
pedagogerna i studien. Överlämningen är en pågående process som på de flesta ställen 
sker under vårterminen med undantag från en förskola där kontakt med förskoleklassen 
sker redan under höstterminen. De flesta förskollärarna i förskolklassen träffar 
förskollärarna och barn från förskolan en till tre gånger under vårterminen. Efter 
samtliga träffar görs klasserna till förskoleklassen vilka baseras på den information de 
fått på träffen/träffarna. Hälften av de mottagande pedagogerna intervjuar varje enskilt 
barn för att ta reda på barnets lekkamrater, starka och svaga sidor. De övriga 
pedagogerna utnyttjar endast besöket/besöken för att få information om barnen. Säljö 
(2000) belyser ur det sociokulturella perspektivet språket som ett kraftfullt redskap där 
människan med hjälp av språket kan förmedla sin kunskap, vilket även Dysthe (1996) 
påpekar då hon ser att kunskap skapas genom språket i sociala sammanhang. Säljö, 
Riesbeck och Wyndhamn (2003) förklarar att samtal mellan människor ger möjlighet att 
dela erfarenheter och tankar med varandra. Tankarna görs tillgängliga för andra att 
reagera och resonera vidare på. Besöken i de olika verksamheterna innehåller inslag av 
olika aktiviteter i form av fadderverksamhet, förskollärarna i förskoleklassen hälsar på 
femåringarna i förskolan och femåringarna besöker skolan i syfte att lära känna personal 
och lokaler. I samtliga intervjuer framkommer det att det inte finns någon planerad 
uppföljning av överlämningen. Tre pedagoger uttrycker att det är viktigt att barn i behov 
av särskilt stöd följs upp medan en fjärde tycker att förskollärarna i förskolan bör ha ett 
intresse av att följa upp alla barn som börjat förskoleklass. De kvarstående fyra 
pedagogerna anser att en uppföljning av överlämningen inte är nödvändig. 

3.2.1 Överlämnande förskollärare i förskolan

Vid överlämning till förskoleklass tar hälften av förskollärarna i förskolan inte upp 
något om barnens kunskapsnivå eller sociala förmåga. De anser endast att 
åtgärdsprogram och diagnos är relevant att föra vidare då mottagande förskollärare i 
förskoleklass skall skaffa sig en egen uppfattning om barnet. De vill förmedla barnen 
som oskrivna blad så att förskolläraren i förskoleklassen får en neutral start utan några 
stämplar på hur barnen är. Den andra hälften redovisar arbetssätten de använt sig av i 
barngruppen. Informationen om det enskilda barnet fokuseras endast på social förmåga.
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Det finns ett papper för gruppen, lite kunskapsmässigt och hur man har jobbat, vilket tema 
språkligt och matematiskt. Sen finns det ett papper för det enskilda barnet, det är mer om det är 
något speciellt med barnet man behöver tänka på, fobier och vuxenkontakt (Förskollärare D).

Förskollärarna i förskolan som förmedlar information om arbetssätt och om det enskilda 
barnet anser att den informationen de för vidare till förskollärarna i förskoleklassen 
pedagoger är relevant. Detta för att barnen inte skall komma som oskrivna blad och
förskollärarna i förskoleklass skall kunna ge trygghet till barnen. Genom att ge 
information om det enskilda barnet så blir förskollärarna i förskoleklassen lite mer 
förberedda på vilka barn som kommer till förskoleklassen. Informationen ges för att 
motverka eventuella missförstånd, misslyckande och oro. 

3.2.2 Mottagande förskollärare i förskoleklass

Förskollärarna i förskoleklass är eniga om att den information de får från förskolan inte 
alltid är relevant och att de inte får en helhetsbild av barnet och den verksamhet den 
kommer ifrån. Samtliga förskollärare i förskoleklass har olika uppfattningar om vad 
som är relevant information vid överlämningen mellan förskolan och förskoleklassen. 
En förskollärare i förskoleklass berättar om att hon inte kan använda sig av 
informationen hon får från förskolan, utan känner att hon på egen hand måste ta reda på 
vad barnen kan och dess sociala förmåga. En annan förskollärare i förskoleklass
uttrycker att hon lyssnar på informationen från förskolan men använder enbart den 
medicinska informationen. Ytterligare en förskollärare i förskoleklass uttrycker att 
eftersom hon endast får information om barnets sociala förmåga så kan hon inte 
använda den i arbetet då hon anser att barnets sociala förmåga kan ändras när det blir en 
ny grupp, miljö och pedagog. Den fjärde förskolläraren i förskoleklass använder 
informationen om barnets medicinska och kognitiva svårigheter genom att bemöta 
svårigheterna på ett medvetet sätt.

En förskollärare i förskoleklass vill veta hur förskollärarna i förskolan har arbetat med 
barnen, vilka metoder, material och arbetssätt som tillämpats. Tre av de mottagande 
förskollärarna i förskoleklass önskar information om barnet har något åtgärdsprogram, 
diagnos, medicin eller någon form av kognitivt handikapp. De förskollärarna i 
förskoleklass vill inte ha någon övrig information i form av kunskapsnivå eller social 
förmåga. De vill skaffa sig en egen uppfattning om barnet och anser att de måste ge 
barnet förutsättning att visa vem den själv är. 

Jag vill helst bilda min egen uppfattning om hur barnen är. Jag vill inte döma och inte tidigdöma 
barn (Förskollärare i förskoleklass F).

3.3 Arbetssättens utformning

Majoriteten av förskollärarna i förskolan ser vardagen som en viktig faktor att knyta an 
till i arbetet med matematik. De menar att man skall ta tillvara på alla tillfällen under 
dagen genom att medvetet benämna matematiska ting och begrepp. Något som alla 
förskollärare i förskolan arbetar med dagligen är ramsräkning med barngruppen, där 
man oftast räknar hur många som är där. Materialet som används kan vara i form av 
plockmaterial som knappar och frukt, då inte förskollärarna i förskolan har något inköpt 
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material riktat till matematik. Alla förskollärare i förskolan uttrycker ett arbetssätt 
utifrån ett konkret material, materialet behöver dock inte vara ämnat till matematik utan 
tillskrivs ett matematiskt syfte. En av förskollärarna i förskolan betonar vikten av att 
materialet som nyttjas endast får användas vid planerade samlingar och inte i barns lek. 

Vi försöker att det kanske inte har det här materialet och leker med jämt för då förstörs stämningen 
och spänningen. Vi tar fram materialet vid specifika tillfällen för att locka till lärande och 
nyfikenhet (Förskollärare D).

Talområdet som förskollärarna i förskolan vill att barnen skall bli förtrogna med på 
förskolorna är området ett till fem och ett till tio. Ingen av förskollärarna i förskolan 
arbetar aktivt med siffran noll och dess innebörd.

En skillnad som framkommit i analysen är att två av förskollärarna i förskolan arbetar 
målrelaterat med matematiken, det vill säga utifrån Läroplanen för förskolan (rev. 
2010), medan de andra ser matematiken som ett vardagligt inslag och anser därför inte 
att planerade matematikaktiviteter behövs. Ahlberg (2001) beskriver att det kan skilja på 
vad individen tillägnar sig beroende på om undervisningen är målrelaterad eller inte. De 
förskollärare i förskolan i vår studie som arbetar målrelaterat har även ett syfte med det 
material som används och hur det skall användas. Vilket betyder att innebörden av ett 
material kan ändras beroende på syftet. 

Utifrån intervjuerna framkommer en likhet i förskollärarna i förskolans syn på 
målområde då samtliga är öppna för inkludering av fler målområden. Exempelvis 
kombinera matematik och naturkunskap vid utomhusvistelse. En skillnad i 
målområdesprioritering är att hälften av pedagogerna har planerad 
matematikundervisning i lika stor utsträckning som planerad språkundervisning. Övriga 
målområden delar på kvarstående tid vilka får hälften så stort utrymme som språk och 
matematik. De övriga förskollärarna i förskolan har enbart planerad språkundervisning 
och natur medan matematiken är oplanerad.

En likhet i samtliga förskollärare i förskoleklassens arbetsätt är att de har planerad 
matematikundervisning. Ingen av förskollärarna i förskoleklasserna arbetar aktivt med 
siffran noll och dess innebörd. Talområdet som förskollärarna i förskoleklass vill att 
barnen skall bli förtrogna med i förskoleklassen är området ett till fem och ett till tio. 
Det sker ett dagligt arbete med ramsräkning i samtliga förskoleklasser. Alla 
förskollärare i förskoleklasserna arbetar målrelaterat i matematikundervisningen utifrån 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) både i 
arbetssättet och med materialet. En av förskollärarna i förskoleklass arbetar mestadels 
intensivt med ett område i matematiken under en period för att sedan lägga det området 
bakom sig. Ytterligare en likhet är att samtliga förskollärare i förskoleklasserna arbetar 
med konkret material i form av lekar, spel och plockmaterial.

Skillnader hos förskollärare i förskoleklassernas arbetssätt är att två av dem medvetet 
arbetar med att benämna matematiska ting och begrepp och anser att barnen behöver 
planerad matematikundervisning. De andra förskollärarna i förskoleklass anser i stället 
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att matematiken är en naturlig del i vardagen och därför inte behöver benämnas och 
planeras till lika stor del som exempelvis språk. En skillnad i förskollärarna i 
förskoleklass användning av material är att hälften utgår från sinnena, kroppen och 
konkret material så som plockmaterial. De kompletterar arbetet med en arbetsbok. Den 
andra hälften utgår från ett färdigt material uppbyggt utifrån sagans värld samt en 
arbetsbok, detta kompletteras med konkret material. 

… utifrån sagor om till exempel ensamma ettan och då kommer det en liten ensam etta här i den 
här sagan, det är en liten man som kommer med post. Vi kör hela vägen med siffror i sagans värld 
(Förskollärare i förskoleklass E).

En skillnad som framkommit är att den planerade matematikundervisningen finns 
schemalagd 30 minuter en gång i veckan i hälften av förskoleklasserna medan den andra 
hälften har tre gånger så mycket schemalagd tid. Förskollärarna i förskoleklass med 30 
minuter schemalagd matematik har lika stor del schemalagd svenskundervisning. Den 
andra hälften har mer schemalagd svenskundervisning än matematikundervisning i 
förskoleklassen. 

3.3.1 Tillvaratagandet av information

Resultatet visar att arbetssätten i förskolan och förskoleklassen har vissa likheter
exempelvis att de båda verksamheterna berör samma innehåll som talområde och 
begrepp. Dessa likheter i innehåll och arbetssätt beror på att pedagogerna inte ger 
information om barnens kunskaper, erfarenheter och intresse vid samarbetsformen. De 
potentiella möjligheterna för att utveckla innehållet och arbetssättet vidare blir på så sätt 
begränsade. Den informationen som överlämnas och mottas handlar om barnets 
medicinska tillstånd samt om speciella behov. Den informationen behövs vid 
utformningen av verksamheten samt undervisningen för att veta om extra resurser 
behövs sättas in samt om material utifrån speciella behovs behövs beställas. Dock är 
inte informationen tillräcklig för att de mottagande pedagogerna ska kunna bygga vidare 
på det enskilda barnets kunskaper och utveckla pedagogernas arbetssätt. Vygotskij 
(1999) påpekar vikten av att vara medveten om att barnets första undervisningstillfälle 
har ägt rum långt innan de träder in i skolans verksamhet vilket pedagoger bör 
uppmärksamma och ta hänsyn till i sitt val av arbetsätt och innehåll. Han betonar vikten 
av att arbetssätt och innehåll mellan förskola och skola bör variera och inte vara 
repetition detta för att barn skall ges möjlighet till vidare utveckling. Vygotskij betonar 
att undervisningen skall knytas samman med verkligheten för att fånga barnens intresse 
och ge möjlighet att vidga och fördjupa sin kunskap. I matematikundervisningen 
använder samtliga pedagoger ett arbetssätt som har konkret material som gemensam 
grund. Det konkreta materialet består oftast av plockmaterial vilket är hämtat direkt ur 
barnens lek i form av lego, knappar och bilar. Dock uttrycker en förskollärare i 
förskolan vikten av att matematikmaterialet endast är till för planerad undervisning och 
inte lek. Detta för att behålla barnens nyfikenhet samt skapa spänning för att locka till 
lärande. Trots att samtliga förskollärare använder konkret material som arbetssätt har 
överlämningen, som är den enda samarbetsformen mellan pedagogerna, möjliggjort att 
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de kan arbeta med samma arbetssätt men använda det på olika sätt då de får en liten 
inblick i den andra verksamheten. 

Resultatet har också påvisat skillnader i förskollärarnas val av arbetssätt och innehåll. 
De skillnader som framkommit i den pedagogiska undervisningen har inte med hjälp av 
informationen som delgivits vid samarbetsformen utvecklats. Det framkommer i 
intervjuerna att skillnaderna i pedagogernas arbetssätt och innehåll i förskolan och 
förskoleklassen endast uppstår på grund av den enskilda förskolläraren i 
förskoleklassens personliga intresse, engagemang och vilja. Då skillnaden i arbetssätt 
och innehåll inte utgår från information som delgivits vid det pedagogiska samarbetet 
kan inte pedagogerna uttrycka om det är en positiv eller negativ utveckling för barnets 
lärande och utveckling av pedagogens arbetssätt. En av skillnaderna som framkommit i 
resultatet är att förskollärarna i förskolan i större utsträckning utgår från vardagliga 
händelser och fenomen till skillnad från förskoleklassen, vars undervisning är uppbyggd 
utifrån ett material eller en arbetsbok. Vid intervjuerna framkommer det att samtliga 
förskollärare i förskoleklasserna har inköpt material i form av arbetsbok riktat till 
matematik vilket inte förskollärarna i förskolorna har. En förskollärare i förskoleklass 
uttrycker att hon utöver arbetsboken och konkret material utnyttjar skogen till 
matematiken för att förhoppningsvis öka motivationen och intresset hos barnen. Detta 
arbetssätt överrensstämmer med Dysthe (2003) då hon belyser att motivationen till 
lärande hos barn ökar om de får uppleva något som de tidigare inte lärt sig.

Resultatet visar att hälften av pedagogerna inte tar tillvara på barnens tidigare 
erfarenheter, kunskaper och intressen när de planerar innehållet och arbetssätten i 
verksamheterna. Anledningen till att förskollärarna i förskoleklassen i studien inte tar 
tillvara på barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen är att de vid 
mottagande av barnen inte anser sig få information om dessa. Ett samarbete mellan 
förskola och skola som innebär att information ges om barnens kunskaper och 
erfarenheter samt pedagogernas arbetssätt och val av innehåll möjliggör att mottagande 
pedagoger kan utveckla och arbeta vidare med det. En av förskollärarna i förskoleklass
som inte anser sig få den informationen som anses nödvändig för att kunna utveckla den 
befintliga kunskapen använder tankekarta som ett redskap för att ta reda på barnens 
kunskaper i respektive ämne. Hon frågar barnen vad matematik är och varför barnen 
tycker att det är bra att kunna. Därefter kan hon ringa in kunskapsnivå och intresse för 
att sedan arbeta utifrån det. Dysthe (2003) betonar att motivationen och engagemanget 
hos pedagogen är avgörande för vilka möjligheter till lärande som erbjuds. Två 
pedagoger anser att intresset är av stor vikt i utformning av verksamheten medan en 
tredje uttrycker att man bör ta hänsyn till barnens kunskapsnivå. Ingen av pedagogerna 
uttrycker att de möjliggör en matematisk utveckling för barnen utan arbetar utifrån ett 
arbetssätt och med ett material som de anser är bra till matematik utan hänsyn till 
barnens tidigare kunskap. Detta arbetssätt motsätter sig Ahlberg (2001) och Smidt 
(2010) då de belyser att barnens tidigare erfarenheter och förväntningar på sitt eget 
lärande och ämnet är betydelsefullt att ta tillvara på. Detta för att öka barnets tilltro till 
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sin egen förmåga, lust att lära samt intresse och nyfikenhet vilket skapar optimala 
förutsättningar för en matematisk utveckling.

3.4 Resultatsammanfattning

Det övergripande syftet är att studera hur pedagoger i förskola och skola samarbetar. 
För att mer specifikt ta reda på potentiella möjligheter för utveckling av samverkan 
fokuseras ett exempel: arbetsätt och innehåll avseende matematik. Resultatet visar att 
det inte förekommer något samarbete inom matematiken mellan verksamheterna dock 
finns en samarbetsform, vilken är överlämningen mellan verksamheterna. 

Utifrån studiens frågeställning, vilka samarbetsformer använder pedagogerna?
framkommer det i resultatet att samarbete endast äger rum under överlämning och 
mottagandet av barn mellan förskola och förskoleklass, vilket innebär att överlämningen 
är samarbetsformen som existerar mellan pedagogerna. Utifrån studiens andra 
frågeställning, hur utformar pedagogerna arbetssättet/arbetsätten inom matematik med 
hänsyn tagen till information som ges vid samarbetet mellan förskola och förskoleklass?
framkommer det i resultatet att inget samarbete utöver överlämning och mottagande av 
barn sker. Informationen som ges under överlämningssamtalet är inte kopplat till 
barnens tidigare erfarenheter, intressen och kunskaper därför kan inte pedagogerna ta 
tillvara på det i sin planering av innehåll och val av arbetssätt. Informationen som ges 
vid överlämning och mottagande av barn mellan verksamheterna är viktig för 
verksamheten men inte tillräcklig för att som pedagog utifrån arbetssätt och innehåll
kunna utveckla det enskilda barnets kunskaper och erfarenheter.
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4 Diskussion

Inledningsvis (4.1) diskuteras metoden utifrån metodval, urval, pilotstudie, 
genomförande och analys. I nästa del (4.2) diskuteras resultatet, i relation till tidigare 
forskning. Som slutreflektion (4.3) presenteras förslag på fortsatt forskning.

4.1 Metoddiskussion
Stukát (2005) lyfter att en fördel med kvalitativ metod är att man genom intervjuer kan 
beskriva och förstå den enskilda pedagogens åsikter. Med detta som utgångspunkt anser 
vi att kvalitativ metod var ett lämpligt metodval till studiens syfte. Vid intervjuerna 
valde majoriteten av respondenterna att praktiskt visa material för att förklara sitt 
arbetssätt, något de inte haft möjlighet att göra vid en enkätundersökning. Genom att se 
materialet samtidigt som respondenterna förklarade och beskrev sitt arbetssätt gav det 
oss en ökad förståelse av pedagogens val av arbetssätt. Vi tror att respondenternas svar 
hade blivit annorlunda vid en enkätundersökning då vi anser att den muntliga dialogen 
är av yttersta vikt för ett djupare resonemang än vid ett skriftligt enkätsvar. Trots att 
valet av intervjuer har varit betydelsefullt för att besvara studiens syfte så tror vi 
eventuellt att vår kompetens att intervjua har påverkat. Ingen av oss är vana att intervjua 
och inte heller att formulera frågor. Med större kunskap inom området tror vi att 
eventuella följdfrågor kunde blivit annorlunda, val av lokal vid intervju samt frågornas 
formuleringar. Pilotstudierna har haft stor betydelse för utformningen av intervjuerna 
för oss och formuleringen på frågorna. Pilotstudierna gav oss möjlighet att pröva hur det 
är att intervjua och vad man bör tänka på, vilket påverkat vårt förhållningssätt vid 
genomförandet av intervjuerna. Vi finner ingen nackdel med att använda sig av 
pilotstudier mer än att det är tidskrävande.

När intresseområdet ringats in valde vi att formulera ett arbetssyfte vilket bidrog till att 
vi i litteratursökningen hade möjlighet att välja ut den litteratur som var relevant. 
Utifrån detta började vi formulera vår undersökningsplan då vi började fundera på 
metodval och tillvägagångssätt. Detta ser vi som en fördel då vi på ett tidigt stadium 
kunde överblicka omfattande delar i arbetet. Stukát (2005) belyser undersökningsplanen 
utifrån två viktiga aspekter. Undersökningsplanen ger undersökaren en tydlig syn på sitt 
eget tänkande och eventuella brister och hur de kan förbättras. I undersökningsplanen 
skrevs de centrala delarna i arbetet fram i form av ett preciserat syfte, metod och 
tidigare forskning samt bakgrund och en strukturerad tids- och arbetsplan. Dessa delar 
har fungerat som en ryggrad i det fortsatta arbetet och varit till stor hjälp då vi kunnat 
precissera och avgränsa oss i innehåll och tillvägagångssätt. Vid opponering av 
undersökningsplanen fick vi se ett annat förhållningssätt till undersökningsplanen då 
den både lyftes som tids- och arbetskrävande. Några av studenterna hade sett 
undersökningsplanen och den studie som skall genomföras som två skilda delar. Detta 
förhållningssätt har inte vi då vi ser den som en tillgång, där undersökningsplanen 
kompletterar vår studie. 
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I studien valde vi att genomföra intervjuer med åtta pedagoger från två olika enheter där 
förskola och skola hör ihop, skolan tar emot förskolans femåringar. Detta innebär att vi 
intervjuat två pedagoger på samma arbetsplats. I efterhand har vi funderat kring om 
resultatet kunnat bli annorlunda om vi vänt oss till flera arbetsplatser, vilket resulterat i 
åtta arbetsplatser istället för fyra. Nackdelen med få arbetsplatser är att det blir ett 
begränsat perspektiv av arbetssätt. Fördelen med att ha fyra olika arbetsplatser är att vi 
får en djupare förståelse för arbetssättet då pedagogerna kompletterar varandras 
utlåtande. Dysthe (1996) anser att för att utvecklas och lära krävs ett varierat urval av 
erfarenheter, synsätt och förhållningssätt.

Inför intervjutillfällena gavs ett informationsbrev ut där respondenterna innan 
intervjuerna fick möjlighet att ta del av studiens undersökningsområde och arbetssyfte. 
Bryman (2004) beskriver att genom att förmedla tydlig information förebyggs 
eventuella missförstånd och otydligheter. Vi valde att inte skriva syftet och 
frågeställningen då vi tror att detta skulle kunna påverka de svar vi fått i form av att 
respondenterna blir för snäva i sina utlåtanden. Detta är, ur vår synvinkel, inte önskvärt 
då vi vill att de förmedlar en helhet kring sitt arbetssätt i verksamheten. Respondenterna 
har uttryckt både för- och nackdelar med informationsbrevet. En klar majoritet av 
respondenterna anser att brevet var av betydelse då de kunde börja fundera på 
undersökningsområdet utan att behöva förbereda något. En respondent uttryckte dock 
att hon skulle vilja ha intervjufrågorna för att kunna förbereda sig. Vi anser att 
informationsbrevet gav den mängd information som behövdes då vi vid intervjuerna 
fick ta del av respondenternas spontana tankar med en viss eftertanke. Vi tror att om vi 
gett ut intervjufrågorna så skulle respondenterna kunnat prata med varandra vilket 
eventuellt hade kunnat påverka resultatet genom att vi inte hade fått lika stor 
variationsrikedom i svaren.  

Vid genomförandet av intervjuerna deltog vi båda två vilket var ett medvetet val från 
vår sida, detta tror vi kan ha både för- och nackdelar. Dysthe (1996) beskriver att 
kunskap inte är något statiskt som kan överföras, utan byggs upp mellan individer. I 
likhet med Dysthe anser vi att fördelen med att vara två vid intervjuerna var att en 
kunde rikta all uppmärksamhet mot respondenten och en kunde föra anteckningar över 
respondentens utlåtande. Ytterligare en fördel med att vara två är att vi vid analysen kan 
ta del av varandras intryck och reflektioner från intervjun.  En nackdel som vi tänkt på 
kan vara att respondenten upplever underläge då vi är två vid intervjun, detta var dock 
inte något som de uttryckte mot oss. Valet av att intervjua en i taget tror vi påverkar det 
resultat som framkommit. Det är svårt att avgöra hur det påverkat men vi har sett det ur 
olika perspektiv i form av en jämförelse mellan gruppintervju, parintervju och enskild 
intervju. Vid en gruppintervju med alla åtta pedagoger tror vi att resultatet hade blivit 
annorlunda på grund av att de hade haft stor inverkan på varandra. Vi tror inte att vi 
hade fått så stor nyansrikedom i svaren utan de hade blivit snarlika. Nyansrikedomen 
kan också bli begränsad vid en parintervju då det kan finnas tendens till att en bli 
dominant, tror vi. Fördelen vid en parintervju skulle kunna vara att respondenterna 
kompletterar varandras svar och genom det ge en ökad inblick i val av arbetssätt och hur 
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samarbetet fungerar. Vid enskild intervju var fördelen att vi fick den enskilda 
respondentens åsikter och erfarenheter om samarbete och arbetssätt kring matematik.
Nackdelen vid enskild intervju är att respondentens attityd vid tillfället kan påverka 
utlåtandet.

Majoriteten visade viss nervositet över att diktafon skulle användas då detta var en ovan 
situation. De inledande frågorna som användes vid intervjun anser vi positiva att 
använda då de skapar en avslappnad kemi mellan oss och respondenten innan vi 
presenterade intervjufrågorna till studien. Vi tror att om vi hade haft en videokamera 
istället för diktafon hade vi kunnat ta hänsyn till respondenternas kroppsspråk vid 
analysen. Dock tror vi att en videokamera skulle gjort respondenterna mer nervösa 
vilket eventuellt skulle ha påverkat svaren. En aspekt som skulle kunnat påverka 
resultatet är om vi även hade använt observationerna då en jämförelse mellan 
intervjusvaren och det som framkommit vid observationstillfällena hade varit möjligt.

Vi anser att transkriberingen genomfördes väl då vi båda tog aktiv del i arbetet. Genom 
ett aktivt deltagande är båda två väl insatta i samtliga transkriberingar. För att på ett 
tydligt och strukturerat sätt transkribera ljudfilerna gjordes det samma dag som 
intervjun genomfördes. Detta anser vi är ett bra val för att under hela transkriberingen 
kunna vara noggranna och aktiva lyssnare. Vi anser att vårt tillvägagångssätt vid 
analysarbetet var ett lämpligt val, då vi i tabellrutnätet tydligt kunde avläsa mönster, 
skillnader och likheter vilket gjorde att vi kunde få fram ett resultat. 

4.2 Resultatdiskussion

Under följande rubrik diskuteras resultatet i studien. Diskussionen berör tidigare 
forskning om samarbete som vi har kunnat jämföra och bearbeta med vår egen studie. 
Diskussionen berör också likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt, samarbetet 
mellan verksamheterna och studien i relation till styrdokumenten.

Vi har påträffat likheter mellan vår studie och den tidigare forskning som vi valt att 
presentera. En likhet är att överlämningen mellan förskola och förskoleklass endast ses 
som förberedande för barnen. Carlsson och Wolmar (2010) beskriver att överlämningen 
skall vara förberedande och kontaktskapande för barnen. Vi anser att överlämningen är 
ett lämpligt tillfälle att skapa samarbete då pedagoger och barn finns samlade. Vi menar 
att tillfällena redan är planerade och därför skulle kunna utnyttjas till mer än att bara 
lära känna lokaler och personal. Ytterligare en likhet i tidigare forskning och i vår studie 
är att det framkommer att samarbete inte sker utöver överlämningen mellan 
verksamheterna. Detta anser vi är synd då pedagogerna inte utnyttjar varandras 
kompetenser och resurser. Vi har förslag på hur ett samarbete skulle kunna fungera, 
eleverna i högre årskurser skulle kunna planera temadagar som de yngre barnen på 
skolan och förskolans barn får delta i. Även Williams (2001) belyser att det är viktigt att 
ge barn möjlighet att samarbeta med andra barn i olika åldrar. Vygotskij (2001) anser att 
lärande tillägnas kommunikativt i samarbete med andra människor. 
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En annan likhet är att pedagogerna uttrycker tidsbrist som en orsak till att det inte finns 
något fungerande samarbete. Av resultatet att utläsa ser vi att både vilja och ambition 
till samarbete finns hos pedagogerna, vår fundering är om det endast är tidsbrist som 
kan förhindra samarbete eller om det finns någon mer bakomliggande orsak. Vi anser 
inte att tidsbrist bör vara orsaken, då vi inte ser att det är mer tidskrävande att planera en 
matematiklek till sin barngrupp än att planera till två barngrupper på en gång. Vi har 
även funderat kring om ett kontinuerligt samarbete mellan verksamheterna skulle 
minska tidsbristen för den enskilda pedagogen. Vi menar inte att ett samarbete behöver 
innebära kontinuerliga möten pedagogerna emellan utan att pedagogerna kan ansvara 
för den planerade aktiviteten varannan gång. Ett ökat samarbetet tror vi ökar 
pedagogernas intresse för varandras verksamheter, vilket kan bidra till att samarbetet 
sker naturligt, på lika villkor och utan bestämmelser. Detta är viktigt för att inte få ett vi-
och-dom tänk som nämns i den tidigare forskningen. 

I vår studie har vi lyft fram att hälften av förskollärarna i förskolan bedriver oplanerad 
matematikundervisning. Anledningen till detta är att de väljer att knyta an till vardagen 
och på så sätt anser de att det inte krävs någon planerad undervisning. Säljö (2000) 
beskriver att skolan är en arena för lärandet men lärandet är inte begränsat till denna 
miljö utan sker i alla sammanhang där det finns interaktion mellan människor. Vår tanke 
kring detta rör hur förskollärarna i förskolan utvärderar verksamheten när den är 
oplanerad. Vi tror att det är svårt att utvärdera undervisningen när det inte finns något 
planerat syfte eller mål. Förskollärarna i förskolan beskriver dock att de har en 
kontinuerlig planerad språkundervisning. Vi tror att skillnaden på val av arbetssätt kring 
de olika ämnena kan påverka barnens intresse och syn på ämnet och dess innehåll. 
Anledningen är att vi anser att det finns en risk med detta arbetssätt då barnen kan tappa 
intresset för målområdet vid en låg ålder om de känner att deras intresse inte tas tillvara. 
Vi själva anser att intresset och erfarenheterna man får med sig påverkar den fortsatta 
utvecklingen och inlärningen därför anser vi att det är av yttersta vikt att tänka på detta.

I studien framkommer det att förskollärarna i förskoleklassen till viss del frångår 
vardagsanknytningen och istället arbetar med en arbetsbok som kompletteras med 
konkret material eller utgår från konkret material och kompletterar med arbetsbok. 
Gemensamt för förskollärarna i förskoleklass är att de har planerade och målrelaterade 
aktiviteter utifrån läroplanen. Detta anser vi är positivt då förskollärarna i förskoleklass
aktivt arbetar med planering av vad barnen skall lära sig. Då utvärdering förutsätter 
planerade aktiviteter anser vi det är viktigt att planera för att kunna utvärdera sitt eget 
arbetssätt och barns möjligheter till lärande.

En förskollärare i förskoleklass frångår att använda sig av siffror och istället använder 
streck och prickar och det är något som vi ser både för- och nackdelar med. Nackdelen 
är att förskolläraren i förskoleklass helt bortser från siffror vilket barnen redan varit i 
kontakt med på förskolan. Fördelen är att arbetssättet utvecklas och hon kan på det 
sättet läsa av barnens kunskaper då innehållet används och bearbetas i olika 
sammanhang. Dysthe (2003) påpekar att avgörande för lärandet är pedagogens 
motivation och engagemang. För att det skall ske en utveckling av arbetssättet och 
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innehållet mellan förskola och skola tror vi att samarbetet mellan verksamheterna är av 
stor vikt. Ett samarbete skulle kunna ge möjlighet att föra vidare den information som 
behövs för att kunna utveckla det befintliga arbetssättet eller innehållet vidare. Ett 
samarbete är betydelsefullt för att ge pedagogerna möjligheter att få inblick i den andra 
verksamheten så att det finns potentiella möjligheter att arbeta vidare med barnens 
kunskaper och i högre grad utveckla pedagogernas arbetssätt och innehåll.
Pedagogernas arbetssätt och val av innehåll skapar barnens förutsättningar till bildandet 
av kunskap.

I Läroplanen för förskolan (rev. 2010) och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (2011) står det att:

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka 
kunskaper. (Läroplanen för förskolan, reviderad 2010)

Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 2011)

Med detta som utgångspunkt vill vi framföra vikten av att ta hänsyn till barns tidigare 
erfarenheter och intressen. Läroplanerna är en förordning som beskriver vad 
undervisningen skall bygga på. Läroplanerna är utfärdade av regeringen och en 
bestämmelse som skall följas (Skolverket, 2011). Utifrån resultatet i vår studie har det 
framkommit att hälften av pedagogerna inte tar hänsyn till barnens tidigare erfarenheter 
och intressen vid utformning av undervisning. En negativ aspekt, enligt oss, är att 
pedagogerna inte följer det som står i läroplanerna och därför inte fullföljer sitt 
pedagogiska uppdrag. Vi anser att överlämningen skulle vara ett naturligt tillfälle för 
pedagogerna att överföra och mottaga information om barns intresse och erfarenheter.

4.3 Avslutande reflektion

Utifrån resultatet i vår studie har förslag på vidare forskning väcks. Vi anser att det 
skulle vara intressant att undersöka på vilka olika sätt pedagogerna skulle kunna 
samarbeta för att utveckla verksamheterna, samt varför och vilka faktorer som gör att 
samarbetet inte fungerar. Det skulle också vara intressant att undersöka hur samarbetet 
mellan förskola och skola tar sig i uttryck då samarbetet fungerar. Vi anser att det vore 
intresseväckande att genomföra en jämförandestudie på pedagogers arbetssätt inom 
samma kommun. Ytterligare en reflektion rör hänsynen som inte tas till barns tidigare 
erfarenheter och intressen. Det skulle vara intressant att undersöka om och hur detta 
påverkar barnens motivation för sitt eget lärande.
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Bilagor

Bilaga 1

Informationsbrev

Hej!

Vi är två lärarstudenter som skriver examensarbetet på Lärarprogrammet för tidiga 
åldrar på Skövde Högskola. Vi har inlett vårt examensarbete och på grund av detta 
behöver vi respondenter som deltar i vår kvalitativa studie med matematisk inriktning. 
Studien ämnar granska arbetssätt och innehåll i arbetet med matematik i förskola och 
förskoleklass. Intresset till området väcktes under vårterminen då vi gick en givande och 
intressant matematikkurs. 

Vår kvalitativa studie kommer byggas på intervjuer. Intervjuer sker med enskilda 
pedagoger om arbetssätt och material som används i verksamheten. Vid 
intervjutillfällena deltar vi båda, detta för att en intervjuar och en för anteckningar. Vi 
kommer även att använda diktafon. Vårt mål är att intervjua sex till åtta pedagoger 
vilket är en lämplig mängd för vårt analysarbete med fokus på syftet i studien. 
Intervjuerna bygger på öppna frågor utan givna svarsalternativ. Vi är endast intresserade 
av hur ni tänker och tycker vid detta tillfälle, därför sker inga ändringar efter avslutad 
intervju. Pedagogerna som deltar i studien har rätt till konfidentialitet vilket innebär att 
fiktiva namn kommer att användas vid publicering. Under arbetets gång kommer endast 
vi studenter, vår handledare och examinator ha tillgång till materialet och efter 
genomförd studie kommer materialet att förstöras.

Mvh Sofia Johansson och Jenny Nylund Karlsson



Bilaga 2 

Pilotstudie

Respondent presentation

1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat?
3. Vad gjorde dig intresserad att arbeta inom förskola/skola?

Till pedagoger i förskola

1. Hur arbetar ni med matematik?
2. Vilka metoder/material används?
3. Hur disponeras tiden? 
4. Hur ser samarbetet i matematik ut mellan förskolan och förskoleklassen?
5. Hur går överlämningen till förskoleklassen till? 
6. På vilket sätt tas barnens erfarenheter och kunskaper tillvara inom matematiken?
7. Vad tar ni upp vid överlämning till förskoleklassen? Varför vill du att de ska ta 

tillvara informationen? Varför är den informationen ni överför relevant?
8. När och var sker utbytet av information till pedagogerna i förskoleklassen?
9. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan 

verksamheterna? Är det något du skulle vilja ändra?

Till pedagoger i förskoleklass

1. Hur arbetar ni med inom matematik?
2. Vilka metoder/material används?
3. Hur disponeras tiden?
4. Hur ser samarbetet i matematik ut mellan förskoleklassen och förskolan?
5. Hur fungerar mottagandet från förskolan?
6. På vilket sätt tas barnens tidigare erfarenheter och kunskaper tillvara inom 

matematiken?
7. Vilken information vill ni ha från förskolan? Hur använder du dig av 

informationen? Upplever ni den information ni får från förskolan relevant?
8. När och var sker utbytet av information från pedagogerna i förskolan?
9. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan 

verksamheterna? Är det något du skulle du vilja ändra?

Pilotstudie

 Vad uppfattar du att vi undersöker?

 Är frågorna begripliga?

 Skulle du vilja ha någon mer fråga för att kunna förtydliga din åsikt?



Bilaga 3

Intervjufrågor

Respondent presentation

1. Vad har du för utbildning?
2. Hur länge har du arbetat?
3. Vad gjorde dig intresserad att arbeta inom förskola/skola?

Till pedagoger i förskola

1. Hur arbetar ni med inom matematik?
2. Vilka strategier/material används i arbetet med matematik?
3. Hur disponeras tiden i respektive ämne? 
4. Hur ser samarbetet i matematik ut mellan förskolan och förskoleklassen?
5. Hur går överlämningen till förskoleklassen till? 
6. Vad tar ni upp vid överlämning till förskoleklassen? Varför vill du att de ska ta 

tillvara informationen? Varför är den informationen ni överför relevant?
7. På vilket sätt tas barnens erfarenheter och kunskaper tillvara inom matematiken?
8. När och var sker utbytet av information till pedagogerna i förskoleklassen?
9. Följs överlämningen upp? Om ja, i så fall hur?
10. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan 

verksamheterna? Är det något du skulle vilja ändra?

Till pedagoger i förskoleklass

1. Hur arbetar ni med inom matematik?
2. Vilka strategier/material används i arbetet med matematik?
3. Hur disponeras tiden i respektive ämne? 
4. Hur ser samarbetet i matematik ut mellan förskoleklassen och förskolan?
5. Hur fungerar mottagandet från förskolan?
6. Vilken information vill ni ha från förskolan? Hur använder du dig av 

informationen? Upplever ni den information ni får från förskolan relevant?
7. På vilket sätt tas barnens tidigare erfarenheter och kunskaper tillvara inom 

matematiken?
8. När och var sker utbytet av information från pedagogerna i förskolan?
9. Följs överlämningen upp? Om ja, i så fall hur?
10. Är du nöjd med hur samarbetet och kommunikationen ser ut mellan 

verksamheterna? Är det något du skulle vilja ändra?


