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     Sammanfattning 

Att främja lärande är ett av skolans uppdrag och en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp och 

kunskapsutveckling bör ske i den enskilda skolan. År 1998 infördes den frivilliga skolformen för 

sexåringar. I skollagen (2010:800) kap 9, står det tydligt att elevers utveckling och lärande ska 

stimuleras i förskoleklassen samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Syftet med denna studie är att 

studera hur pedagoger inom förskoleklass och grundskolan i årskurs 1 – 3 uppger att arbetet med 

kunskap och lärande bedrivs och hur samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1 – 3 fungerar. I 

denna kvantitativa studie har jag använt mig av positivismen som vetenskapsteori. I studien 

framkommer det inga skillnader mellan pedagogerna i förskoleklass och lärarna i årskurs 1 – 3 i deras 

sätt att arbeta med fakta i sin undervisning, hur de uppger att samarbetet fungerar eller hur dialog 

kring faktakunskap och undervisning förs.  
 
Nyckelord: Förskoleklass, grundskolan årskurs 1 – 3, kunskap, lärande   
 

Abstract 

To promote learning is one of school's primary objectives and an active discussion regarding skill 

terminology and skill development should take place at the individual school. In 1998 a voluntary 

school reform was introduced for six year olds. In the school law, the Education act (2010: 800), 

chapter 9, it is clear that students' learning and development should be encouraged in the pre-school 

class and prepare them for further education. The purpose of this study is to examine how teachers in 

preschool and elementary school in grades 1-3 say that the work of knowledge and learning is 

conducted and how the cooperation between preschool and grades 1-3 works. In this quantitative 

study I have used the positivism as scientific theory.  The study shows no differences between 

teachers in preschool classes and teachers in grades 1-3 in their approach to work with facts in his 

teaching, how they say that cooperation works or how the dialogue on factual knowledge and 

teaching conducted. 
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1. INLEDNING 

 
Jag har i denna studie valt att belysa hur pedagoger inom skolan uppfattar att samarbetet mellan 

förskoleklass och årskurs 1-3 fungerar utifrån begreppen kunskap och lärande, med fokus på 

faktakunskap och gemensam samsyn. 

 
I följande text kommer jag att återge bakgrunden till och syftet med att förskoleklass flyttade in i 

skolans lokaler och hur det är tänkt att eleverna ska gynnas av den röda tråd som löper genom 

läroplanen mellan de olika skolformerna. 

 

    1.1 Bakgrund 

 

Skolans funktion har förändrats utifrån hur samhället ser ut och vilket behov som finns och år 1973 

kom lagen om allmän förskola. Verksamheten skulle syfta till att främja en allsidig 

personlighetsutveckling och social och fysisk utveckling hos barn vars skolgång blivit uppskjuten 

eller inte nått skolålder. Verksamheten har bedrivits inom förskolans regi och oftast i förskolans 

lokaler. Sexåringarna har upplevts ”stora” och redo att tränas och förberedas för skolan genom olika 

sexårsgrupper, skriv- och läsgrupper och på andra sätt tränas i att ta mer ansvar.  År 1998 infördes 

den frivilliga skolformen för sexåringar, förskoleklassen och det infördes en läroplan för förskolan, 

Lpfö 98. År 2011 tillkom den senaste läroplanen, LGR 11.  

 

I den senaste läroplanen, LGR 11 är förskoleklassen tydligt inskriven i de två första delarna av tre, 

vilket tydliggör att förskoleklassen är en del av skolans verksamhet. De två delar som berör både 

förskoleklassen och grundskolan är skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen. 

 

Att bidra till lärande är ett av skolans uppdrag och det bör föras aktiva samtal om kunskapsbegrepp 

– och hur kunskapsutveckling sker. Att se på kunskap och lärande ur olika aspekter är en naturlig 

utgångspunkt i en diskussion enligt läroplanen. Genom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

kommer kunskap till uttryck i olika former och dessa samspelar med varandra. I skolan ska det ges 

utrymme för arbete och lärande där de olika kunskapsformerna blir en helhet. Genom en balanserad 

och varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer ska skolan främja elevernas harmoniska 

utveckling. Skolan utgör en plats för gemensamma erfarenheter, kultur och sociala sammanhang där 

det finns förutsättningar och utrymme för lärande och utveckling av de olika kunskapsformerna. 

Elevernas utveckling och lärande kan berikas av ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska 

synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem. (Skolverket 2011) 
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Förskolan styrs av skollag och läroplan som ligger till grund för verksamheten i förskoleklass och 

där ska finnas en rektor för förskoleklassen. På skolverkets hemsida står det kortfattat att 

kommunen är skyldig att erbjuda plats till barn från och med det år de fyller sex år, de kan dock 

börja i förskoleklass från fem års ålder. Att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda 

dem för fortsatt utbildning, att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens 

behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap ingår i förskoleklassens uppdrag. I 

Skolverkets stödmaterial (2013) står det att det ”genom läroplanerna löper en röd tråd där kunskap i 

form av förmåga att samspela och kunskap i form av att känna till förhållanden av fakta- och 

förståelsenatur samspelar”(s.53), vilket även betonas i skollagen (2010:800) kap 9, där det framgår 

att elevers utveckling och lärande ska stimuleras i förskoleklassen samt förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Samtidigt står det att läsa att barnen i förskoleklass ska ges möjligheter till 

”förberedande men mjuka, lekfulla och lustfyllda möten med skolans krav på färdigheter och 

kunskaper” i SOU 2008:109 (s 244). 

 

Förskoleklassen är placerad och lyder under samma läroplan som skolan, men för barn och föräldrar 

är dock förskoleklassen frivillig. Enligt Persson är anledningen till att förskoleklass infördes för 

sexåringar 1997 att ”förskola och grundskola skulle integreras i ett, för barnen, ett livslångt 

lärande”( Skolverket, 2010 s. 89). Ackesjö (2010) skriver i sin studie att det enligt lärarna är svårt 

att arbeta utifrån förskolans traditioner och organisatoriska villkor i skolan. ”För lärarna i 

förskoleklassen, och för att verksamheten ska knytas samman med den röda tråden som ska löpa 

mellan förskola och skola, verkar den nuvarande organisationen av förskoleklassen vara ett stort 

hinder” (s. 128). 

 

Förskollärar- och lärarutbildningen har setts över, det har genomförts skolbesök, 

klassrumsobservationer, utveckling av kursplaner, gemensamma möte med föräldrar och även 

förskollärare har följt med barn till skolmiljön tills de är bekväma där allt för att utveckla 

integreringen mellan de olika verksamheterna på skolan (Broström & Wagner, 2003). Hur fungerar 

det då i praktiken? Är den röda tråden, som nämnts, mellan förskoleklass och skola tydlig och är 

den nuvarande organisationen av förskoleklassen ett hinder för den bro som ska länka 

förskoleklassen med skolan? Och genomsyras undervisningen av en samsyn kring elevernas lärande 

och kunskapsutveckling av fakta?  
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2. SYFTE 

 

Den här studien fokuserar på pedagoger inom förskoleklass och grundskolan i årskurs 1-3 på 

kommunala skolor inom en och samma kommun. Syftet är att studera hur pedagogerna uppger att 

arbetet med faktakunskap och undervisning bedrivs och hur samarbetet mellan förskoleklass och 

årskurs 1-3 fungerar. I skolans styrdokument uttrycks det kunskapsuppdrag som skolan har. 

Kunskapsuppdraget vilar på en kunskapssyn med de olika kunskapsformerna fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Alla kunskapsformer samspelar och är beroende av varandra och 

tillsammans ska dessa kunskapsformer bilda en enhet för eleverna i skolans undervisning. Utifrån 

olika faktakunskaper utvecklas elevernas förståelse, förmågan att tolka och förklara. Eleverna 

utvecklar sin förmåga kring kunskap genom att kunna använda sina kunskaper på olika sätt 

(färdigheter) och kan därmed utveckla en förtrogenhet kring sina kunskaper, att ha en ingående 

kännedom och kunna reflektera kring sina kunskaper. Ett av skolans uppdrag är att föra samtal om 

kunskapsbegrepp, vad som är viktig kunskap och hur kunskapsutveckling sker. Som jag skrev 

tidigare i min bakgrundstext går det att läsa i Skolverkets stödmaterial (2013) att det ska löpa en röd 

tråd genom förskolans läroplan, som ligger till grund för förskoleklassens verksamhet och skolans 

läroplan där kunskap i form av fakta- och förståelse natur ska samspela. I Lgr 11 saknas det tydliga 

riktlinjer för lärarna i förskoleklass, vilket kan skapa svårigheter när verksamheten ska planeras och 

struktureras. Karlsson, Melander, Prieto & Sahlström (2006) menar att förskoleklassens vardag 

påminner om skolans, Herrlin, Frank & Ackesjö (2012) skriver att förskoleklassens verksamhet är 

”skolifierad” och Skolverket har i sin rapport (2000) kommit fram till att skolans kunskapssyn och 

organisation av verksamheten styr mer än en mer barninriktad organiserad kunskapssyn. Jag har 

arbetat inom skolans verksamhet och organisation i flera år och intresset för hur ”den röda tråden” 

mellan förskola och skola fungerar utifrån hur pedagoger ser på kunskap och tänker kring sin 

undervisning och barnens lärande är något som fångat mitt intresse mer och mer genom åren. 

Därför har jag valt att i denna studie studera hur förskoleklassens lärare och grundskollärarna i åk 1-

3 uppfattar dess samsyn kring undervisning utifrån kunskapsformen fakta i min studie.  
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3. FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att kunna ta reda på huruvida pedagogerna i förskoleklass och pedagogerna i åk 1 -3 upplever 

en samsyn kring elevernas lärande utifrån faktakunskap och undervisning har jag valt att ställa 

följande frågor: 

 

 Vilka eventuella varianser finns kring pedagogernas (i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3) 

förståelse av begreppet fakta och deras undervisning av faktakunskaper? 

 

 Hur uppger pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3 att den gemensamma samsynen 

och samarbetet mellan förskoleklass och grundskola fungerar? 

 

 Hur uppger pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3 att dialog om faktakunskap och 

undervisning om fakta sker mellan förskoleklass och grundskolan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

4. KUNSKAPSÖVERSIKT  

 
I denna översikt har jag som avsikt att presentera litteratur om förskoleklass i skolan, pedagogisk 

samsyn mellan stadierna och om integrering samt övergång mellan förskoleklass och skola. Efter 

genomgång av texterna i kunskapsöversikten kommer det i nästa kapitel ges en forskningsöversikt 

kring liknade delar som i kunskapsöversikten. Syftet med översikterna är att gå igenom litteratur 

och forskning som är relevant för min studie. I översikterna uttrycks både begreppet förskola och 

förskoleklass vilket beror på att de innefattar studier som är nationella såväl som nordiska och 

internationella. Även om det finns en del olikheter mellan de olika ländernas skolsystem, finns det 

en hel del likheter som är värt att titta på t.ex. hur dialog förs mellan olika stadier, hur man ser på 

elevers lärande och kunskapsutveckling samt elevers övergångar mellan de olika stadierna. Därför 

är dessa studier intressanta och relevanta för min studie. 

 

Förskoleklass eller skola 

Då lärarna i förskoleklass söker efter mål och riktlinjer för sin verksamhet i LGR11 saknas det 

tydliga riktlinjer. Detta kan skapa svårigheter för förskollärarna om de inte vet vad verksamheten 

ska innehålla. Herrlin, et al. (2012) skriver att det har blivit en viss ”skolifiering” av 

förskoleklassens verksamhet. Med detta menas att barnen börjar i skolan redan när de är sex år i 

förskoleklass. Barnen blir tränade i skolans vardag med raster, bokstäver, siffror och uppgifter. 

Karlsson et al. (2006) uttrycker att barnens vardag i förskoleklass blir väldigt lik en skolvardag då 

de i sina observationer har kommit fram till att förskolan har anpassat sig till skolans kultur och 

organisation, istället för att skolan har gjort en förändring av sitt arbetssätt. Därmed har det skett en 

”skolifiering” av förskolan och ett tionde skolår inrättats. Skolverket (2000) har även i sin 

utvärdering noterat att det finns en tydlig tendens att arbetet inom verksamheterna följer en struktur 

där det kännetecknande draget är att skoldagen delas upp i lektioner med tydliga raster emellan. Lek 

och skapande verksamhet är oftast schemalagt och organiseras som separata aktiviteter. 

Arbetsformer som tematiskt arbete är vanligt förekommande och i Skolverkets rapport (2000) 

framkommer det att en mer sammanhållen barninriktad organisation och kunskapssyn får stå 

tillbaka mot skolans organisation av verksamheten och en mer ämnesinriktad kunskapssyn.  

 

Pedagogisk samsyn  

Karlsson et al. (2006) skriver att integrering av förskolan i skolan har en stor pedagogisk variation, 

där en del lärare berättar om ett nära samarbete mellan förskollärare och lågstadielärare, medan 

andra lärare anser att det samarbetet inte finns alls. I Skolverkets (2006) stödmaterial 

”Förskoleklassen i en klass för sig”, går det att läsa att intentionen med förskoleklassen var att 

avstånd mellan förskola och skola skulle överbryggas, pedagoger och olika yrkesgrupper som 
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grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger mötas och verka inom sina kompetensområden 

(s. 7). Vidare går det att läsa i stödmaterialet att den meningsfulla vardagen spelar stor roll, att få 

känna delaktighet och verka i ett positivt sammanhang. 

 

För att det ska bli en kontinuitet mellan förskolan och skolan måste de olika stadiernas ambition 

vara att skapa helhet och insikt för barnen skriver Doverborg, Pramling & Qvarsell (1996). Med 

detta menar författarna att verksamheterna medvetet ska utveckla en inriktning mot det barnen ska 

utveckla, samt den pedagogik som bedrivs genom att utnyttja elevernas erfarenheter målmedvetet. 

Lärarna måste fundera över hur de ser på kunskap och inlärning och hur de gör i olika situationer 

och varför. ”Vilka är teorierna som styr metodiken”? (s. 37). 

 

Integrering och övergång mellan förskoleklass och skola 

Integrering och övergångar mellan förskoleklass sker både för elever och för personal på olika 

skolor. Ackesjö kommer fram till i ”Det är ju ingenting vi bett om…” (2006), en studie av en 

integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring att det är 

viktigt att tillsammans bilda en pedagogisk plattform för att kunna samverka. Förskollärare och 

grundskollärare kommer från två olika traditioner och sammantaget visade resultaten att rötterna 

från dessa traditioner fortfarande lever kvar, vilket innebär att det inte kan ignoreras vid integrering 

mellan personal och att man inte ska ta personalen och verksamheten för given. I Skolverkets 

rapport (2000) står det att möjligheter till gemensam planering, reflektion och samarbete mellan de 

olika verksamheterna försvåras av otillräckligt med tid och andra förutsättningar och att integrering 

sker mer på planeringsnivå än på en genomförande nivå, men att det ändå kan ses som ett ”steg mot 

verksamhetsmässig integrering i det dagliga arbetet med barnen” (s. 9).  

 

Det har skett en ökad medvetenhet om vilken betydelse övergången mellan förskola och skola kan 

ha för barnen i de olika nordiska länderna skriver Broström & Wagner (2003). En central fråga är 

åldern för den obligatoriska skolstarten där varje lands regeringar har tacklat frågan på olika sätt 

och ett växande antal forskare har börjat undersöka olika projekt och metoder som berör frågan. 

Varje land har sett över förskollärar- och lärarutbildningen, det har genomförts skolbesök, 

klassrumsobservationer, utveckling av kursplaner, förskjuten starttid för skolor, gemensamma 

möten med föräldrar och även förskollärare har följt med barn till skolmiljön tills de är bekväma där 

(s. 175). Författarna har identifierat att en viktig faktor för att få till en bra övergång mellan de olika 

stadierna är att det finns en positiv inställning till samarbete mellan förskollärare och lärare. Den 

största utmaningen eller hindret i alla de nordiska länderna har visat sig vara att politik har ett 

företräde framför vad erfarenheten säger vad det gäller övergångsrelaterad lagstiftning. Ett annat 

problem är finansiering av forskning och utveckling. Verksamheter genomför inte alltid olika 
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”övergångsaktiviteter” för att underlätta övergången mellan de olika verksamheterna på grund av att 

de är alltför tidskrävande eller att det finns olika filosofiska skillnader mellan förskollärare och 

lärare. Varje nordiskt land uttrycker att de har eller har haft olika utvecklingsprojekt, men däremot 

saknas det en omfattande eller ihållande kommunikation, samarbete och samordning mellan 

förskola och skola. Broström & Wagner (2003) skriver att även om det finns en stor enighet kring 

frågan om övergången mellan de olika verksamheterna verkar ändå mycket lämnas till slumpen 

eller att målet med arbetet går till stor del förbi. Det behövs fler praktiska övergångsmodeller som 

bygger på teori och forskning samt tid för att skapa, genomföra, revidera och utvärdera en metod 

innan myndigheterna kommer med en ny idé eller plan som ska iscensättas. Utöver detta efterfrågas 

även resurser, systematisk och kritisk reflektion och utvärdering av utvecklingsarbetet kring 

övergångsarbetet för att veta vad som fungerar och vad som behöver förändras. Vidare skriver 

författarna att det är endast genom en sådan reflektion som förskollärare och lärare kommer att 

kunna kommunicera sina resultat på ett övertygande sätt till politiker och andra beslutsfattare. 

 

Sammanfattning 

En växande fråga är när den obligatoriska skolstarten bör vara. I Perspektiv på barndom och 

lärande, en kunskapsöversikt av skolverket (2010) går det att läsa att de flesta barn i Europa börjar i 

skolan vid sex års ålder. Men det finns en del länder där de börjar ännu tidigare, som vid fyra års 

ålder (Nordirland) eller vid fem års ålder, t.ex. England. I Sverige och i några länder till börjar 

eleverna i skolan när de är sju år. Hur barn presterar senare i skolan påverkas inte mer gynnsamt av 

en tidig skolstart skriver författarna i sin sammanfattning utifrån de studier och forskningsöversikter 

som redovisats i texten. Huruvida vi närmar oss ett tionde skolår eller inte så är skolans organisation 

komplex och det är flera olika pedagoger som ska komma till en samsyn kring elevernas lärande 

och kunskapsutveckling. Inom organisationen är det viktigt att pedagogerna har ett forum där 

planering, reflektion och utvärdering kan ske på ett professionellt sätt så att övergångarna mellan 

stadierna fyller sitt syfte, att det blir en tydlig röd tråd mellan verksamheterna utifrån den 

gemensamma samsynen kring kunskap och lärande men även att övergångarna mellan stadierna 

fungerar smidigt för eleverna, att de är väl förberedda för vad det innebär att börja i skolan.  
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5. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Som jag skrev inledningsvis i det tidigare kapitlet, kunskapsöversikten avser jag här att presentera 

vetenskapliga artiklar eller avhandlingar som anknyter till min studie. Jag kommer att använda mig 

av rubrikerna pedagogisk samsyn samt integrering och övergång mellan förskoleklass och skola. 

Med dessa rubriker har jag som avsikt att närma mig min egen studie för att få svar på om det finns 

en samsyn kring (fakta)kunskap och lärande mellan de olika stadierna, förskoleklass och skola och 

är den röda tråden som ska löpa mellan de olika verksamheterna tydlig? 

 

Pedagogisk samsyn 

I studien ”Teaching and Teacher Education (2015) har det visat sig att det sker en reflekterande 

dialog mellan pedagogerna i de olika verksamheterna (förskolan/grundskolan). Lärarna upplevde 

positiva effekter både yrkesmässigt och de utvecklade även en förståelse för varandras vardag i 

jobbet. Författarna skriver även att den reflekterande dialogen har lett till att lärarna blivit mer 

elevcentrerade både på individuell- och gruppnivå. Genom en god dialog mellan de olika stadierna 

och lärarna utvecklas både pedagogerna yrkesmässigt men även en smidig övergång mellan de olika 

stadierna underlättas genom en fortlöpande dialog pedagogerna emellan.  

 

Enligt Lago (2014) är det i samspel med andra barnen tar del av erfarenheter samt skapar mening 

och talar om sina egna erfarenheter, vilket har betydelse för hur deras övergång mellan 

förskoleklass – skola ser ut. Lago beskriver hur barnen bemöttes som att de hade tillräckliga 

kunskaper om skolan som plats när de slutade i förskoleklass, men att dessa kunskaper inte är 

tillräckliga. I avhandlingen framkommer det att sättet att tala om framtiden ofta var med 

beskrivande ord som ”mer ansvar” och ”högre krav” med ökande ålder eller årskurs. Studien visar 

även att ett tydligt inslag i förskoleklassen var att förbereda barnen inför skolan och årskurs ett. I 

skollagen (2010:800) står det att ”förskoleklassen ska förbereda dem (barnen) för fortsatt 

utbildning” och här ser Lago ett samband där det specifika för förskoleklass skulle kunna vara just 

skolförberedandet. Den professionella identiteten förstärks genom att betona de olikheter som finns 

mellan förskoleklass och skola skriver Ackesjö & Persson (2010) i sin studie. Lärarna i 

förskoleklass ser sin egen verksamhet mer som en inskolning till skola, vilket blir ett dilemma som 

upprätthålls genom att formell vuxenstyrd undervisning avvisas och att förskoleklassens lärare 

”positionerar sig gentemot skolans lärare genom att de framhåller skolans mer strikta hållning till 

barnens intressen, i motsats till det egna mer flexibla förhållningssättet” (s. 152). 

 

I en studie gjord av Wai Ling Chan (2012) visar det sig att förväntningarna hos lärare och föräldrar 

påverkar barnens förväntningar på skolan. För föräldrar och förskolepersonal är det viktigt att 

grundskolan ser varje individ och dess individuella skillnader samt tillgodoser de olika 
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utvecklingsbehoven som små barn har. Grundskolelärarna förväntar sig att barnen är väluppfostrade 

i klassen och barnen själva önskar mer uppmärksamhet från lärarna och mindre läxor. Enligt 

författaren försvåras barnens övergång till skolan av att det saknas pedagogisk kontinuitet mellan de 

två utbildningsnivåerna, brist på kommunikation och samarbete samt de orimliga förväntningar som 

föräldrar och pedagoger har. Det krävs en bättre förståelse av barns upplevelser och kommunikation 

för att skapa en god inlärningsmiljö för de mindre barnen skriver Wai Ling. 

 

Integrering och övergång mellan förskoleklass och skola 

Kärrby & Lundström (2004) har studerat vilken betydelse integrering mellan förskoleklass och 

skola har för praktiken. I mer integrerade grupper fann författarna att flera av aktiviteterna var 

kopplade till olika situationer där flera elever samspelade och diskuterade med varandra. 

Kommunikation, dialog och delaktighet i olika samtal är andra exempel på positiva effekter av att 

organisera eleverna i smågrupper där barnen integrerades med varandra. Det gavs flera tillfällen till 

olika typer av lärande och arbetsformer när sex- och sjuåringarna integrerades än när de arbetade 

var för sig. Enligt Kärrby & Lundström (2004) verkar kulturerna och traditionerna i skolan och 

förskolan närma sig varandra ju mer integrerade verksamheterna är. Författarna har även i sin 

kvalitativa analys kommit fram till att barnen i en mer integrerad verksamhet arbetar på annat sätt, 

har andra relationer till vuxna och varandra jämfört med tidigare verksamhet. Undersökningens 

resultat tyder på att den organisatoriska integreringen kan ha lett till förändrad praktik. 

 

Mirkhil (2010) har i sin studie upptäckt att barnens syn på övergången mellan förskolan till skolan 

präglas av en lust till att vilja gå i skolan, men med en önskan att få fortsätta göra aktiviteter som de 

gillar att göra på förskolan, som att leka. Mirkhil skriver att övergången till skolan kan bli en 

stressande upplevelse för barnen om deras förståelse för skolan inte stämmer överens med 

verkligheten. Barnen bör informeras om skolan innan de börjar där och som även Mirkhil (2010) 

skriver förespråkas en öppen kommunikation mellan lärarna i de olika stadierna samt med 

föräldrarna som ett grundläggande steg för barnens övergång till skolan. 

Skouteris, Watson & Lum (2012) har i sin studie granskat tidigare forskning som inriktar sig på 

effekten av olika övergångsprogram som är inriktade på samarbetet mellan föräldrar, förskolelärare 

och grundskolelärare. För att undersöka hur framgångsrikt ett samarbete är mellan lärarna i de olika 

stadierna behövs systematisk forskning, detta för att se hur de bästa utbildningsresultaten hos 

barnen utvecklar sig skriver författarna. De skriver även att barnens möjligheter att klara 

övergången till skolan är beroende av hur de anpassar sig till de nya förutsättningarna. För att 

underlätta detta för barnen föreslås det ett gott samarbete mellan förskolelärare och 

grundskolelärare som baseras på respekt och tillit.  Precis som ovan nämnda författare har även 
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Carida (2011) tittat på hur övergångsprogram kan underlätta övergången mellan förskolan och 

skolan. Slutsatsen är att förskolepedagoger och grundskolelärare anser att ett övergångsprogram 

från förskola till grundskola bidrar till en framgångsrik hantering av olikheter mellan de olika 

stadierna och det avbrott som finns mellan de två olika utbildningsnivåerna. 

 

Sammanfattning 

Det har visat sig att reflekterande dialoger ger positiva effekter på flera plan, såväl yrkesmässigt 

som större förståelse för varandras vardag, men även att lärarna blir mer elevcentrerade och att det 

leder till smidigare övergångar mellan stadierna. Övergångarna kan försvåras när kommunikationen 

inte är välfungerande mellan pedagogerna, när föräldrar och pedagogers förväntningar inte riktigt 

stämmer överens med verkligheten och när det brister i den pedagogiska kontinuiteten. Det som kan 

vara ett dilemma i detta är just att lärarna i förskoleklass har otydliga riktlinjer kring vad deras 

uppdrag är, men om man ser till skollagen (2010:800) som även Lago (2014) hänvisar till, så ska 

förskoleklassen förbereda barnen för fortsatt utbildning. För att förberedandet ska bli så bra som 

möjligt är det viktigt att det finns en samsyn kring (fakta)kunskap och lärande samt en 

välfungerande dialog, vilket har visat sig vara en vinnande faktor. Det är inte endast lärarnas dialog 

som bör vara välfungerande utan det framkommer även att integrering mellan sex- och sjuåringar i 

mindre undervisningsgrupper leder till att skolans och förskoleklassens kulturer och traditioner 

närmar sig varandra. Med välfungerande övergångsprogram och samarbete mellan stadierna kan 

man överbrygga de olikheter som finns dem emellan.  

Hur samarbetet och den gemensamma samsynen mellan de olika utbildningsnivåerna (förskoleklass 

och skola) ska utvecklas och hur det ska finnas en aktivt pågående dialog mellan pedagogerna är 

komplex. Inte alltid finns dessa stadier i samma byggnad och pedagogerna har ofta olika arbetstider 

för möten. Det visar sig även i forskningsöversikten att den inre motsättningen mellan 

förskoleklasspedagogerna och deras uppdrag kan upplevas som att de krockar med varandra vilket 

kan leda till att olikheterna betonas istället för att överbrygga de eventuella olikheter som finns. 

Förhoppningen är att jag i min studie kan få syn på om pedagogerna och lärarna i förskoleklass och 

årskurs 1-3 anser att undervisningen genomsyras av en samsyn kring elevers lärande och 

kunskapsutveckling av fakta.  
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6. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
För att kunna förstå den komplexitet som lärande, kunskap och undervisning är och varför det är 

komplext kommer jag att försöka redogöra för dessa begrepp och vad olika forskare och filosofer 

har kommit fram till när de har tittat på de olika fenomenen. Skolan är en organisation med flera 

olika arbetsgrupper och arbetslag som tillsammans ska arbeta utifrån gemensamma mål, undervisa 

elever och möta dem där de är i sin kunskapsutveckling. För att detta ska kunna ske på bästa sätt är 

det viktigt förstå sin egen syn på kunskap och lärande samt ha en förståelse för vad det kan innebära 

att ingå i en organisation som skolan. Därför har jag även valt att definiera begreppet grupp och 

skrivit om vad en organisation är. I den rationalistiska organisationsteorin anser man att det är 

genom kollektiv handling som olika individuella behov kan tillgodoses bäst. Gemensamma mål 

formuleras genom den kollektiva handlingen, genom att samarbeta och därigenom skapas en 

organisation.  För att få svar på mina frågeställningar i denna kvantitativa studie har jag använt mig 

positivismen som vetenskapsteori, som även den förklaras. 

 

 6.1 Kvantitativ vetenskapsteori 

Jag har valt att utgå från positivismen som vetenskapsteori när jag har utfört denna studie. 

Positivismen som term grundades av sociologen Auguste Comte under 1800-talet. Han hävdade att 

det enda sättet att bedriva vetenskap på är att helt ägna sig åt företeelser som går att observera. 

Dessa tankar om vetenskap går längre bakåt i historien än så, så långt bak som till Aristoteles, men 

det var Comte som tog med sig dessa idéer från naturvetenskapen in i den samhällsvetenskapliga 

världen. Om vi ser till nutid har positivismen utvecklats mycket och blivit mer nyanserad än den var 

tidigare. Grunden i positivismen är att man i vetenskapligt arbete ska kunna hänvisa till mätningar 

och sedan kunna se samband utifrån dessa (Hartman, 2004). Jag har valt positivismen som 

vetenskaplig teori just för att den svarar bra mot kvantitativa studier, då dess idé är att insamling av 

data leder fram till nya kunskaper genom att man ser nya samband och drar slutsatser utifrån dessa. 

 

6.2 Lärande och inlärning 

Begreppet lärande är komplext och mångtydigt. Lärande kan användas i många olika sammanhang 

som t.ex. ”jag ska lära mig ett nytt språk”, ”jag ska lära mig lyssna bättre” eller ”lärande 

organisationer”. I ”Lärande Skola Bildning” (2014) skriver Säljö att det är viktigt att veta och förstå 

vad människor menar med lärande när lärande och skola diskuteras då termen lärande är vanlig men 

kan ha många olika betydelser. Det finns en del olika definitioner på begreppet lärande men det har 

varit (är) svårt att hitta en definition som är entydig. Att lära sig att förstå vad en annan person 

menar och hur den ser på lärande när hen diskuterar och framför olika argument är nödvändigt 

menar Säljö, som t.ex. när lärande ska diskuteras eller om en utbildning eller organisation ska 

organiseras. Lärande ses ofta ur en positiv synvinkel men Säljö skriver även att det är viktigt att 
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alltid konkretisera vad som menas i samtal om lärande, då lärande också kan leda till kunskaper 

som inte alltid är odelat positiva. Genom åren har det varit flera olika teoretiska perspektiv som 

påverkat utbildningen och skolan, men även hur vi människor har sett och ser på lärande. 

Doverborg et al. (1996) menar att inlärning kan ses som en process där ett samband mellan nytt 

stoff och tidigare erfarenheter utvecklas och att denna inlärning kan endast eleven själv stå för. 

Dysthes (2003) tes är att lärande och samspel är sammanlänkande, att ”de är inbyggda i själva det 

sätt på vilket institutionaliserat lärande är organiserat” (s. 9). Dysthe (2003) hänvisar till författaren 

Illeris (2000) när hon skriver att begreppet lärande används i flera olika betydelser. Lärandets 

betydelser är enligt Illeris resultatet av det som lärs, de olika individernas mentala läroprocesser, 

yttre samspels processer och synonymt med undervisning (s. 7). Inlärning i en konstruktivistisk 

teori är en aktiv process, vilket innebär att när en människa möter ny kunskap relaterar hon denna 

nya kunskap till tidigare kunskaper och erfarenheter och på så sätt konstruerar sin egen nya kunskap 

ur detta, skriver Arfwedson (1998). Piaget ansåg att ha kunskap om elevers spontana tänkande är en 

mycket viktigt del för effektiv undervisning. Vygotskij menade dock på att begrepp och 

föreställningar om världen har också små barn även om de fortfarande är omogna. Denna 

omogenhet utvecklas dock med åldern och så även undervisningen (Arfwedson, 1998). 

 

6.3 Undervisningsfilosofier 

Undervisningsfilosofier, eller praktiska teorier är inte alltid helt medvetna utan de visar sig mer i 

hur lärarens inställning är till samhället, undervisningens innehåll och eleven (Arfwedson, 1998). 

De filosofier som författaren lyfter fram är samhällscentrerad filosofi, kunskapscentrerad filosofi 

och elevcentrerad filosofi. I den samhällscentrerade filosofin är frågor kring vårt samhälle och 

nutidsfrågor det centrala, där vårt moderna samhälle problematiseras. Eleverna lär tillsammans och 

samarbetar. Att fostra och utveckla effektiva medborgare är ett övergripande mål och lärarens roll 

är att ta fram olika material som används som källor, t.ex. dagstidningar och tidskrifter och för 

samman idéer och motiv från olika håll. Den kunskapscentrerade filosofin är mer strukturerad, där 

planering, genomförande och utvärdering av undervisning värdesätts. Filosofin är även fokuserad 

på hur kunskap inom ämnet utvecklas men även av inlärning av ämnesinnehåll. I den elevcentrerade 

undervisningsfilosofin är elevens utveckling och mognad i centrum. Att stärka eleven, dess 

personliga frihet och självförverkligande är lärarens främsta mål. Den enskilda eleven bestämmer 

vad hon eller han vill lära sig och individuella planer görs därefter. Lärarens roll blir att se till att 

eleven gör goda val och blir mer som en rådgivare istället för att vara den som är 

kunskapsförmedlare. 
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6.4 Variationsteori  

Hur man utvecklar vissa förmågor och hur möjligheter till utveckling av dem kan skapas är en 

pedagogisk teori som kallas variationsteorin. Hur vi ser, uppfattar eller erfar något förklaras med 

hur vårt medvetande fungerar. Det som är i fokus i medvetandet för stunden är det som får 

uppmärksamhet. Det finns alltid i varje situation eller t.ex. i ett problem många olika delar att 

uppmärksamma men endast ett fåtal blir uppmärksammade i vårt medvetande för stunden, medan 

andra delar stannar i periferin.  Vad vi ser och erfar avgörs av vad som urskiljs just nu. Eftersom 

olika delar blir tydligt för oss på olika sätt har vi också olika sätt att förstå samma sak. För att skapa 

möjligheter till lärande är det viktigt att tydliggöra för varje individ vad den lär sig och vilken 

innebörd det har för denne. Det blir viktigt att förstå vad det är man kan när man lärt sig något och 

vad den förmågan innebär. Oavsett hur lärandet går till är det viktigt att lärande situationen hör 

samman med lärandets innehåll. För att kunna planera för lärande och för att förstå hur lärande går 

till måste man ta hänsyn till vad en individ lär sig och hur den lär sig. För att kunna utveckla ett 

lärande, ett kunnande handlar det om hur vi erfar något. Att kunna se vad som är nödvändiga 

aspekter för just en specifik förmåga. De kritiska aspekterna av lärandet kan dock se annorlunda ut 

för varje individ och därför måste det tas hänsyn till vad just den som lär sig behöver utveckla. Det 

finns alltså en variation av alla aspekter, olika dimensioner. För att kunna urskilja olika delar, 

aspekter i en situation är variation nödvändigt, men det krävs även en variation av olika 

dimensioner t.ex. som i förmågan att kunna uppfatta och se olika geometriska former. Det vi har 

sett, upplevt och lärt kan finnas i vårt medvetande samtidigt. Att se på en lärprocess ur denna 

synvinkel innebär att en individ får syn på olika kritiska aspekter och kan urskilja dem. Detta görs 

genom att presentera variation av olika delar och aspekter. I denna lärprocess är olika historiska och 

sociala sammanhang viktiga, likväl språket som kommunikation och framförallt aktivt deltagande 

av den som lär sig (Jensen, 2011). 

 

6.5 Kunskap 

Kunskapsbegreppet kan sättas in i ett sammanhang som handlar om vetande, kännedom och insikt. 

För att få förståelse för hur lärande sker blir det viktigt att titta på kunskapsbegreppet och dess 

teorier. Epistemologi, kunskapsteori kommer från grekiskans episteme, kunskap. Kunskapsteori 

redogör för olika frågor om kunskapens ursprung och vad kunskap är. Kunskapssynen är beroende 

av hur utbildning och inlärning går till i ett vidare sammanhang, skriver Andersson (2000). 

Författaren delar in kunskapssyn i tre grenar; Rationalismen, Empirismen och Pragmatismen. 

Rationalismen anser att man kan genom att reflektera över sitt eget tänkande i en tankeprocess 

skapa begrepp och kunskap då människan har idéerna i sitt medvetande, men behöver finna dem i 

en kognitiv process. Genom varseblivning från olika objekt i människans omgivning uppstår 

kunskap och begrepp anser Empirismen. Människan observerar och iakttar föremål i sin omgivning 
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och genom den sinnebild som hon har som motsvaras av objekt i verkligheten utvecklas kunskap. 

Pragmatismens inriktning är att praktiska handlingar är vägen till kunskap. Vad olika idéer och 

tankar kan ge för praktiska konsekvenser. Vetandet är mer till för själva livet och saknar i sig ett 

egenvärde. Det är viljan och handlingen som är det viktiga. 

 

Doverborg et al. (1996) skriver att förskolebarn och skolbarn bildar kunskap genom att bearbeta 

olika erfarenheter. När de förklarar hur inlärning av kunskap går till hänvisar de till Barnes (1978) 

som talar om att skolbarnens inlärning sker på tre olika sätt. De tre olika sätten är 

vardagserfarenheter, skolkunskaper och handlingskunskaper. Vardagserfarenheter är något som 

elever förvärvar utanför skolan medan skolkunskaper är kunskap som elever förvärvar i skolan 

genom läroböcker, läromedel och kunskap som förmedlas genom läraren. Handlingskunskaper är 

när eleverna ges möjlighet att bearbeta ny kunskap med tidigare erfarenheter och tidigare 

föreställningar. Teorier, färdigheter, förhållningssätt och fakta ingår i handlingskunskaperna. 

Utifrån detta skriver författarna att ”… inlärning skulle kunna formuleras som en process där man 

utvecklar ett samband mellan tidigare erfarenheter och nytt stoff” (s. 112). 

 

Maltén (1987) skriver om de fyra kunskapsformerna baskunskap, fördjupad kunskap, 

processkunskap och människokunskap. Baskunskapen är en grundläggande kunskap för fortsatt 

kunskapsinhämtning. Baskunskapen innehåller två delar: basfärdighet och baskompetens. 

Basfärdigheten är att kunna läsa, skriva, räkna etc. Baskompetensen är att veta när och hur 

förmågorna i baskunskapen, den grundläggande kunskapen ska användas. Den fördjupade 

kunskapen används när baskunskapen är befäst. Nu kan baskunskaperna användas för att utveckla 

sitt kunnande. Baskunskapen och den fördjupade kunskapen ska nu smälta samman med ny 

kunskap, det blir en kunskap som skapas i en aktiv process, processkunskap. För att beskriva 

kunskap som en process hänvisar författaren till en kunskapsspiral som är tagen ur Hans Berg 

(1980): Erfarenhet – Kunskap – Handling – Ny erfarenhet – Ökad kunskap – Reviderad handling. 

Parallellt med den kunskapsutveckling som sker enl. ovan, utvecklas även en människokunskap där 

individen utvecklar sig själv, grupp- och samhällskännedom genom att spegla sig själv med andra, 

ge återkopplingar, fundera över egna värderingar som även kanske byts ut. Maltén menar att 

samspelet mellan ovan beskrivna kunskapsformer ger individen en ”… beredskap och 

förhållningssätt till såväl kunskap som kunskapsinhämtning” (s.196). Genom att eleven ges 

möjlighet att uttrycka sina tankar och formulera dem så kan kunskap förändras och omtolkas 

skriver Doverborg et al. (1996). 
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6.6 Organisation och grupper 

För att förstå hur samsyn mellan de olika arbetsgrupperna, som jag här väljer att kalla förskoleklass 

och grundskollärare åk 1-3, kan föras kring elevernas kunskaper och hur pedagogerna tänker kring 

undervisning kommer jag nedan att redogöra för begreppen ”grupp” och ”organisation”. 

 

6.6.1   Grupper 

Det finns en del olika försök till definition av begreppet grupp men jag väljer att använda mig av 

Svedberg (2007) och hur han har valt att tolka begreppet grupp utifrån de definitioner som gjorts. 

Han förklarar begreppet grupp med att ”i en grupp samspelar medlemmarna (minst 3) för att nå ett 

mål eller utföra en uppgift” (s. 16). Vidare skriver författaren att vi människor förenar oss i olika 

grupper för olika ändamål, som att tillgodose behov och intressen som endast kan nås genom en 

kollektiv grupp, men vi är även sociala varelser som söker oss till grupper för ren överlevnad. Det 

finns olika slags grupper som primär/sekundär- referens- vi/dom- informell/formell- självstyrande- 

projekt och virtuellgrupp. Formellgruppbildning är ett exempel på var vi kan finna ett arbetslag, där 

man ofta har hamnat i samma grupp för att arbeta mot ett uttalat syfte, det finns rutiner och regler. 

Även i en självstyrande grupp kan man hitta ett arbetslag som har delegerats arbetsuppgifter och har 

ansvar.   

 

6.6.2   Organisation 

Skolan är en av många organisationer som existerar i vårt samhälle. Skolan har förändrats genom 

tiderna, bla synen på hur undervisning ska bedrivas men även utformningen av skolans 

organisation. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet flyttade sexåringarna in i skolans 

lokaler och kallas numera för förskoleklass. Sexårsverksamheten, nuvarande förskoleklass var en 

organisation som stod utanför skolan och som flyttade in i skolans lokaler och därmed ingår de nu 

som grupp i skolans organisation. När det finns mål att uppnå som inte är möjliga att nå av en 

enskild människa upprättas en organisation. En organisation är skapad av en eller fler människor 

som har för avsikt att använda den för att nå uppsatta mål och dess syfte är producera och att arbete 

utförs. Det finns fyra olika gemensamma drag som karaktäriserar en organisation: 

1. Organisationer har inrättats för att uppnå mål. 

2. Organisationer är sociala enheter sammansatta av samverkande positioner. 

3. Organisationer är medvetet strukturerade och noga koordinerade. 

4. Organisationer existerar som en del av en större social omgivning  

(Abrahamsson & Andersen, 2005) 
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6.7 Rationalistisk teori 

Inom den rationalistiska organisationsteorin anser man att det är genom kollektiv handling som 

olika individuella behov kan tillgodoses bäst. Gemensamma mål formuleras genom den kollektiva 

handlingen, genom att samarbeta och därigenom skapas en organisation. Huvudmannens 

(deltagarna i organisationen) verktyg för att nå ett mål är organisationen. För huvudmannen finns 

det ett logiskt och rationellt samband mellan hur arbetet genomförs, hur organisationen utformas 

och med målet som formulerats. Genom politiska beslut baserat på olika grunder finns det 

offentliga verksamheter. De offentliga verksamheterna existerar för att det finns ett behov i 

samhället av dess existens. Målet för dessa verksamheter blir att tillgodose och hjälpa individerna 

som lever i samhället med olika slags uppgifter, beroende på verksamhet. Det som är viktigt inom 

den rationalistiska teorin är vem som bestämmer mål och inte vem eller vilka som bidrar med 

målformuleringar. Det finns två ansatser som är viktiga inom teorin och det är att organisationen 

existerar och fungerar utifrån de mål som huvudmannen satt upp och det andra är att de som ska 

genomföra målen även kan bedöma hur målet ska uppnås och vilka alternativ det finns att 

genomföra olika praktiska handlingar för att nå dem (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

7. METOD 

7.1 Kvantitativ metodteori 

Jag har i denna enkätstudie valt att utgå från kvantitativ metodteori då det gäller insamlande av data. 

Enligt Hartman (2004) karaktäriseras kvantitativa undersökningar av att man undersöker numeriska 

relationer mellan två eller flera mätbara egenskaper. Något som kännetecknar kvantitativa metoder 

är att de präglas av strukturering och formalisering vilket kommer hjälpa mig att genomföra en 

vetenskaplig studie. Enligt Holme & Solvang (1997)  är en kvantitativ metod präglad av kontroll 

från forskarens sida, men även ett avstånd i förhållande till informationskällan. Enligt författarna 

avgör metoden vilka svar som är tänkbara och precis som författarna menar jag kvantitativ metod 

definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån de valda frågeställningarna. Dock 

menar Trost (2012) att man kan urskilja tre steg i processen kring kvalitativa, respektive 

kvantitativa studier. Författaren menar att, om man så vill, kan man se på datainsamlingen som ett 

av de första stegen i denna process. Det andra steget, menar han, blir då bearbetningen eller 

analysen av data, och det tredje steget blir tolkningen av analysen/bearbetningen. Vidare menar 

författaren att det i verkligheten praktiskt taget inte är några av de studier som görs inom beteende- 

och samhällsvetenskaperna som är av helt kvantitativ natur. De är nästan alla blandformer. 

Enligt Trost (2012) är de variabler som vi vanligen har att arbeta med inom beteende- och 

samhällsvetenskaperna, och därmed också i enkäter, baserade på rangordnings, - ordnings- eller 

ordinalskalor eller rangordningar. I dessa finns inga givna lika stora intervall mellan skalstegen. Till 

exempel så är svarsalternativ till attitydfrågor exempel på rangordningsskalor då de består av svaren 



17 
 

”mycket bra”, ”ganska bra” eller liknande. Ytterligare en sorts variabel är den som grundas på vad 

som ofta kallas nominalskala. Där finns ingen nödvändig given ordning mellan ”värdena” på 

variabeln, till exempel kön. Inom kvantitativ forskning ser man ofta inte på nominalskalor som 

variabler, utan ser på det som de skilda ”värdena”. I dessa nominalskalor finns inga skalsteg. Det är 

endast ett antal företeelser sammanförda till ett antal ”värden” på en skala. Trost (2012) menar att 

det är viktigt med korta enkätfrågor utan värdeladdade ord. Enkäten ska ha så hög standardisering 

och strukturering som möjligt för att göra det möjligt att jämföra de insamlade enkätsvaren. Jag har 

försökt att uppnå detta i möjligaste mån genom att ha samma ordningsföljd på frågorna till alla 

svarande, fasta svarsalternativ och ett tydligt syfte med undersökningen. 

 

7.2 Ontologi 

Begreppet Ontologi kommer från grekiskan där ontos betyder varande och logia betyder lära. 

Ontologi är läran om det som är. Inom ontologin finns två grenar, realistisk ontologi som handlar 

om att verkligheten ser ut som den gör oberoende av om vi betraktar den eller inte och den 

konstruktivistiska ontologin handlar om hur vi uppfattar verkligheten beroende av hur vi tänker om 

den och hur vi kommunicerar om verkligheten. Detta innebär alltså att verkligheten är oberoende av 

betraktaren och är en objektiv verklighet utifrån den realistiska ontologin och utifrån den 

konstruktivistiska ontologin skapas verkligheten av betraktaren och är därmed en subjektiv 

verklighet (Wennerberg, 2001). 

 

      7.3    Enkätkonstruktion 

     7.3.1 Urval och deltagare 

Studien riktas mot förskollärare inom förskoleklass och lärare i grundskolan år 1 -3 inom de 

kommunala skolorna i en kommun. För att en urvalsundersökning ska kunna ge stöd åt en ställd 

hypotes, menar Hartman (2004) att det måste finnas ett bra urval som är representativt för hela 

populationen man vill undersöka. Det finns 12 stycken kommunala skolor inom det åldersspann jag 

ämnar undersöka och sammanlagt blir det minst 105 stycken respondenter. Då det finns fler 

pedagoger som arbetar inom åk 1 -3 än i förskoleklass är det fler respondenter som är pedagoger 

inom skolan än inom förskoleklass. Respondenterna fick tillgång till enkäten samt missivbrev via e-

post då deras adresser är tillgängliga via kommunens e-post system. Jag har även varit i kontakt 

med kommunens utvecklingsstrateg och informerat om studien, som upplevdes väldigt intressant 

och dessutom går bra ihop med mitt arbete som förstelärare i kommunen där jag främst arbetar med 

utveckling och olika projekt.  

 

Deltagarna bestod av 44 respondenter, både män och kvinnor, där urvalet från början var 105 

stycken. Det blev alltså ett externt bortfall på 61 respondenter. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
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(2010) skriver att vid kvantitativa undersökningar så är just bortfall en osäkerhet som finns, särskilt 

vid enkätundersökningar där respondenterna själva har ansvar att se till att enkäten blir ifyll och 

inskickad. Jag skickade ut två påminnelser för att se om det kunde öka svarsfrekvensen. 

Anledningen till varför det blev ett sådant stort bortfall kan jag endast fantisera om och tänker då att 

det mest troliga är tidsbrist, många inom skolan idag har svårt att hinna med det dagliga 

administrativa uppdrag som redan finns och att det är troligt att enkäten kom under 

utvecklingssamtalstider. På grund av det stora bortfallet får man se undersökningen mer som 

exempel på hur pedagogerna i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar med begreppet fakta i sin 

undervisning, hur de ser på samarbetet och hur dialogen dem emellan fungerar. Urvalsförfarandet 

gick till på så sätt att jag valde att rikta in mig på en och samma kommun för att få en samlad bild ur 

en population där pedagogerna arbetar för samma kommun och utifrån samma enhetsplaner och 

uppdrag. Urvalet av kommun baseras till största del på ett bekvämlighetsurval (Trost, 2012). 

Genom att välja pedagoger i en och samma kommun kunde jag på ett enklare sätt få tag på en 

kontaktperson som i sin tur hade tillgång till mailadresser och ett samlat utskick kunde därmed 

göras.  

 

7.3.2   Instrument 
För att konstruera min enkät använde jag mig av det webbaserade enkätverktyget Survey & Report.  

 

7.3.3   Enkät 

Genom att ha en enkät med fasta svarsalternativ blir det en hög grad både av strukturering och av 

standardisering i svaren, ur vilka jag kunde göra en kvantitativ analys. Analys metoder som har 

tillämpats var såväl bivariat analys som multivariat analys och Anova. Eftersom jag har studerat 

både förskoleklasspedagoger och pedagogerna inom grundskolan år 1-3 enskilt samt hur de 

tillsammans upplever samarbetet inom organisationen var det möjligt att genomföra dessa analyser 

men även index mellan olika variabler. För att genomföra dessa analyser har jag använt mig av 

nominalskalor (som tex svarar på frågan vilket kön? Vilken årskurs, förskoleklass eller åk 1-3?), 

ordinalskalor (hur tycker du att samarbetet mellan förskoleklass – åk 1, 2 och 3 fungerar? Mycket 

bra - bra – mindre bra – inte alls) och intervallskalor (som t.ex. kan tala om hur länge pedagogen 

arbetat inom skolan 0-5 år, 5-10 år, 10-15 år osv…) 

 

För att ta reda på hur pedagogernas förståelse av kunskapsbegreppet är (fråga 5 i enkäten), hur de 

bedriver sin undervisning för att utveckla faktakunskap (fråga 6 i enkäten), om samarbete mellan 

pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 (fråga 7 i enkäten), hur dialogen mellan de olika 

pedagogerna bedrivs rörande elevernas faktakunskaper, undervisning och utveckling (fråga 8 i 

enkäten) och hur organisationen och samsynen i förskoleklass och årskurs 1-3 fungerar (fråga 9 i 
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enkäten) har jag ställt en del påståenden till respondenterna där de kan svara i skalan instämmer inte 

alls – instämmer lite – instämmer ganska mycket – instämmer helt. Anledningen till varför jag valt 

just dessa frågor är att få reda på hur pedagogerna ser på begreppet faktakunskap och hur de 

bedriver sin undervisning för att utveckla elevernas faktakunskap. Dessutom har jag velat få syn på 

hur pedagogerna upplever samarbetet och överbryggningen mellan förskoleklass och skola.  

 

7.3.4   Procedur 

Enkäten (bilaga 2) tillsammans med missivbrevet (bilaga 1) skickades ut digitalt till skolorna i 

kommunen. Jag har genom barn-och utbildning i kommunen fått stöd i att få ut enkäten via e-post 

till pedagoger på skolorna. Därefter samlade jag in enkätsvaren och gjorde dataanalys för att få fram 

resultat, som jag sedan kunde dra slutsatser utifrån. 

 

7.4   Validitet och Reliabilitet 

I en kvantitativ studie är det viktigt att vara noggrann och tydlig för att få ett så korrekt resultat som 

möjligt. Trost (2007) menar att reliabiliteten i en undersökning är viktig för att mätningen ska vara 

stabil, tillförlitlig och inte ha varit utsatt för slumpen. Vidare menar Holme & Solvang (1997) att 

reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförts och hur noggranna forskarna är under 

bearbetningen av materialet. Att redogöra för hur mätningarna har gått till, hur materialet till studien 

har bearbetats och vilka aktörerna i studien är, är en del i att kunna avgöra reliabiliteten. Detta har 

gjorts genom att jag har redogjort för studiens genomförande, vilka respondenterna är och syftet för 

studien är redovisat, såväl som frågeställningarna. Trost (2012) menar att termerna och begreppen 

reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier, vid exempelvis laboratorieexperiment, 

stora enkät- eller intervjuundersökningar och liknande. Vidare menar författaren att man i det 

sammansatta begreppet reliabilitet bör särskilja ibland följande fyra komponenter:  

1.   Kongruens, vilket rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak. 

2.   Precision, som hänger samman med intervjuarens sätt att registrerar svar. Naturligtvis kan det 

också vara fråga om hur den svarande kryssar i rutorna i ett enkätformulär. 

3.   Objektivitet som har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera. Om de registrerar samma 

sak är objektiviteten hög. 

4.   Konstans, vilket tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden, eller vad det 

kan vara fråga om, inte ändrar sig. 

 

Vidare säger Trost (2012) att just begreppet kongruens är relevant vid enkätundersökningar. Han 

anser att i denna form av undersökning ställs ett antal frågor om ungefär samma företeelse för att 

kunna få med alla dess nyanser, och menar att man sedan kan man göra index med de likartade 

frågorna.  
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Även validitet hör hemma inom den kvantitativa forskningen. Trost (2007) uttrycker att validiteten i 

materialet måste mäta det som är efterfrågat i studien, det viktiga blir därmed att ställa rätt frågor i 

en enkätstudie. Holme & Solvang (1997) anser att det vi tänker mäta måste vara klargjort redan i 

frågeställningen, detta för att öka reliabiliteten och validiteten till hela studien. I min studie är 

frågeställningarna tydligt redogjorda och hör sedan samman med de frågor som ställs i enkäten. 

Frågorna i enkäten är tänkta att spegla hur pedagogerna i de olika verksamheterna (förskoleklass, 

årskurs 1-3) ser på begreppet kunskap/fakta och huruvida dialog och samarbete kring detta fungerar. 

Jag har även ställt frågor i enkäten kring organisationen och samsyn mellan de olika 

undervisningsgrupperna för att se om det är något som påverkar möjlighet till samsyn och om det 

finns en röd tråd mellan de olika verksamheterna. Hartman (2004) menar att pålitlighet har att göra 

med att man ska kunna göra samma observation upprepade gånger. Han framhåller också att andra 

ska kunna göra samma observationer. Vidare anser författaren att giltighet har att göra med hur 

korrekt observationen är, det vill säga hur väl den visar oss världen som den är. Då bortfallet av 

respondenter (61 stycken) är fler än hälften av antalet respondenter (105 stycken) som fick enkäten 

skickad till sig så minskar reliabiliteten och validiteten i undersökningen och därmed ser jag 

resultatet av svaren som en fingervisning om hur pedagogerna anser att arbetet med kunskap och 

lärande bedrivs och hur samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1-3 fungerar. För att göra 

undersökningen mer tillförlitlig skulle jag ha behövt få in fler svar från respondenterna och kanske 

även undersökningens reliabilitet och validitet skulle blivit mer tillförlitlig om jag hade kombinerat 

min undersökning med hjälp av en kvalitativ studie, för att få reda på pedagogernas upplevelse av 

verkligheten. 

 

7.5    Index 

Index kan ses som en samlad variabel av flera komponenter. Ett index skapar man genom att slå 

samman flera frågor (indikatorerna) till en variabel om frågorna gemensamt mäter något. Genom att 

skapa ett index på detta sätt kan man påvisa ett förhållande i en enkät. De frågor man väljer att slå 

ihop ska visa relativt lika förhållanden. Index är bra att använda för att det bidrar till att stärka 

validiteten. Ett samlat index har egenskapen att det kan ge forskaren högre reliabilitet och validitet 

jämfört med de enskilda indikatorerna för sig. Indexet förstärker också datans validitet, eftersom 

fler indikatorer används för att täcka alla aspekter av ett fenomen. I frågeställning 2 ”Hur uppger 

pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3 att den gemensamma samsynen och samarbetet 

mellan förskoleklass och grundskola fungerar?” har jag valt att göra ett index på fråga 7 i enkäten. 

Ett index summerar flera variablers summor till en totalsumma. Genom indexering finner jag 

förhoppningsvis en enda variabel som beskriver det jag söker.  
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7.6     Etiska ställningstaganden 

Inför undersökningen gavs en tydlig information till respondenterna. Information gavs både om 

undersökningens syfte och att samtliga svar skulle hanteras konfidentiellt. Information gavs även 

om att undersökningen skulle vara helt anonym samt att det var frivilligt att delta. Detta påpekades i 

missivbrevet till enkäten (bilaga 2). Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) riktlinje och krav 

har använts som grund. Enligt detta råd bör följande fyra forskningsetiska krav ingå i utformandet 

av en enkät; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka 

jag tagit hänsyn till under arbetets gång.  Informationskravet applicerades i form av missivbrevet, 

där relevant information om enkäten framgick. Samtyckeskravet togs det hänsyn till genom att 

deltagarna själva kunde välja om de skulle delta eller inte. Eftersom respondenterna är anställda 

som undervisande pedagoger inom kommunen utgick jag ifrån att alla var myndiga (över 18 år). 

Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att alla respondenter, som valde att ingå i 

undersökningen, har försetts med en siffra i kodningen, detta för att skydda respektive respondents 

identitet. Nyttjandekravet tog jag hänsyn till genom att informera respondenterna om att data som 

samlats in endast kommer att användas för denna undersökning.  
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8. RESULTAT OCH ANALYS 

8.1Deskriptiv data  

 

 

Tabell 8.1.1 Fördelning av antal kvinnor och män i studien. 

 

Sammanlagt inkom 44 enkätsvar där 95,5% är kvinnor och 4,5 % procent är män. Vilket i praktiken 

innebär att 42 stycken kvinnor och 2 män svarade på enkäten.  

 

 

Tabell 8.1.2 Fördelning av respondenternas ålder. 

 

Endast en av respondenterna var inom åldersspannet 21-30 år medan 22 stycken av respondenterna 

var i åldern 41-50 år, vilket utgör 50 % av individerna i studien. Inom de övriga åldersspannen är 

respondenterna relativt jämnt fördelade. 

 

 

Tabell 8.1.3 Fördelning av respondenternas antal år som pedagoger. 
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Det är flest respondenter inom gruppen ”arbetat som pedagog i 21 år eller mer” som deltog i studien 

vilket utgörs av 16 individer (36,4 %).  

 

 

Tabell 8.1.4 Fördelning av var i verksamheten respondenterna arbetar. 

 

Det var 37 individer som uppgav sig arbeta inom årskurs 1-3, vilket utgör 84,1 % av det totala 

deltagandet.  

 

8.2 Analys av enkät svaren 

Nedan kommer jag att redovisa de tester jag har gjort och förklara vad de innebär, detta för att öka 

förståelsen för de resultat som redovisas senare. 

 

Chronbachs alfatest 

Homogeniteten, den interna konsistensen mäts i ett Chronbach alfatest. Detta innebär att man mäter 

i vilken utsträckning ingående variabler korrelerar (har ett samband) med varandra. Testet beräknar 

en koefficient av tillförlitlighet som kan ligga mellan 0 och 1. Värdet bör vara 0,70 eller högre för 

att en god reliabilitet ska föreligga.  

 

T-test 

Vid sambandstest jämförs ett observerat utfall mot utfallet som skulle ges om slumpen inverkade på 

resultatet. Man utgår ifrån en nollhypotes, där hypotesen är att det saknas samband i populationen. 

Hypotesen ställs mot hypotesen att slumpen inte styr, att samband eller skillnader existerar. I ett t-

test av ett medelvärde utgår man ifrån en testfunktion som talar om ifall man kan förkasta 

nollhypotesen eller inte.  Testet visar om villkoret om homogen populations skillnader är uppfyllda. 

I t-testet kan man jämföra med ett stickprov av en population eller mellan två grupper. Om (sig) 

värdet är mindre är 0,05 är det stor skillnad på grupperna om inte så är det tvärtom.  Nollhypotesen 

innebär att medelvärdena i populationen är lika och mothypotesen innebär då att medelvärdena är 

olika. 
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Envägs variansanalys (Anova) 

Anova används för att testa skillnader mellan medelvärden för fler än två variabler. Variansanalysen 

testar hypotesen att alla medelvärden är lika. Alla medelvärden testas på samma gång och görs med 

95 procents säkerhet. Nollhypotesen kan förkastas om variansanalysen ger ett signifikant resultat, 

dvs. att minst ett av medelvärdena skiljer sig ifrån de andra som inte beror på slumpen.  

 

Post hoc-test 

Ett signifikant resultat i variansanalysen anger att två eller fler av medelvärdena skiljer sig åt. För 

att ta reda på mellan vilka grupper det finns signifikanta skillnader görs ett post hoc test. 

 

Bland svaren i enkäten var det ett internt bortfall på totalt 11 missing values. Missing values 

hanterades genom medelvärdesimputering där det beräknades ett medelvärde på individens övriga 

svar inom samma dimension och som sedan fick ersätta det saknade värdet/svaret.  En individ hade 

inte svarat på en enda frågeställning inom dimension 5, varför den dimensionen för den individen 

utgick helt och hållet ur fortsatt bearbetning. Det totala deltagande var 44 respondenter. Att få en 

rättvis bild av hur pedagoger i förskoleklass upplever att situationen i skolan fungerar utifrån 

frågeställningarna kan bli något missvisande då det är en ojämn svarsfrekvens mellan de olika 

stadierna.  
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8.3 Frågeställning 1 

Vilka eventuella varianser finns kring pedagogernas (i förskoleklass och 

lärare i årskurs 1-3) förståelse av begreppet fakta och deras undervisning av 

faktakunskaper?  

För att ta reda på hur pedagogerna i förskoleklass och lärare i åk 1-3 arbetar med begreppet fakta i 

sin undervisning och deras förståelse av begreppet fakta görs ett index på påståendena i fråga 5 och 

6 i enkäten (se bilaga 2). För att testa indexets reliabilitet, om frågorna har ett samband görs ett 

Cronbach´s alfa test, tabell 8.3.1 och tabell 8.3.2 (se bilaga 3). Testet beräknar en koefficient av 

tillförlitlighet som kan ligga mellan 0 och 1. Värdet bör vara 0,70 eller högre för att en god 

reliabilitet ska föreligga. I outputen som redovisas nedan ser vi att resultatet är 0,917 på de olika 

påståendena som besvarades. Detta visar att det är ett högt värde, det är samstämmighet i 

alternativen och visar på en hög reliabilitet.  

 

Tabell 8.3.1 Reliabilitetsanalys för påståendena i fråga 5 och 6 i enkäten 

 

För att testa eventuella varianser mellan de fyra grupperna förskoleklass, åk 1, åk 2 och åk 3 

genomfördes en envägs variansanalys (Anova).  

 
Tabell 8.3.3 Variationsanalys av skillnader mellan de olika pedagogerna och deras sätt arbeta med begreppet fakta i undervisningen.  

 

Anova testet ger ett signifikansvärde på 0,387 vilket visar att det egentligen inte finns några 

statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika grupperna och att den varians som finns troligtvis 

beror på slumpen.  

 

Resultat 

Utifrån de värden som redovisats är att det inte är någon signifikant skillnad mellan de fyra olika 

grupperna i deras förståelse av begreppet fakta eller sättet att arbeta med begreppet fakta i sin 

undervisning. Detta påvisar att lärarna inom de olika undervisningsstadierna uppfattar begreppet 

fakta och undervisar om faktakunskaper på liknande sätt. Den slutsats som kan dras utifrån detta är 

att lärarna i förskoleklass och årskurs 1-3 har en överensstämmande förståelse av- och arbetssätt 
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kring faktakunskap mellan förskoleklass och åk 1-3. För att kunna skaffa sig fortsatt kunskap och 

befästa en baskompetents för vidare utveckling av sina kunskaper är baskunskap en grundläggande 

kunskap enligt Maltén (1987). Om undervisningsgrupperna inom de olika verksamheterna har en 

gemensam förståelse för begreppet fakta och undervisar om faktakunskaper på liknande sätt gynnar 

det elevernas fortsatta (fakta)kunskapsutveckling. De praktiska teorierna är inte alltid helt 

medvetna, påstår Arfwedson (1998) när han beskriver samhällscentrerad filosofi, elevcentrerad 

filosofi och samhällscentrerad filosofi. Idag kan vi se flera drag av dessa filosofier i vår läroplan, 

LGR11, där det i del 1 och del 2 tydligt beskrivs hur eleven ska ges möjlighet att utveckla sina 

förmågor och kunskaper genom strukturerad undervisning, enskilt och tillsammans med andra, 

nyfikenhet, utforskande och lust till att lära ska ligga till grund för verksamheten i skolan. En aktiv 

diskussion om kunskap och kunskapsbegrepp i skolan är en förutsättning för gynna lärandet, där ett 

möte mellan de olika pedagogiska synsätten i de olika verksamheterna på skolan kan utveckla 

elevernas lärande och utveckling (skolverket 2011). Inom variationsteorin beskrivs det att vi har 

olika sätt att förstå samma sak. Därför måste det i olika undervisningssituationer även tas hänsyn till 

de kritiska aspekterna av lärandet och vad just varje individ behöver utveckla.  

 

8.4 Frågeställning 2 

Hur uppger pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3 att den 

gemensamma samsynen och samarbetet mellan förskoleklass och grundskola 

fungerar? 

För att undersöka frågeställning två görs ett index på påståendena i fråga 7 i enkäten. Därefter görs 

en reliabilitetsanalys av indexet i mätinstrumentet Chronbachs Alfa. Testet beräknar en koefficient 

av tillförlitlighet som kan ligga mellan 0 och 1. Värdet bör vara 0,70 eller högre för att en god 

reliabilitet ska föreligga. 

 

Tabell 8.4.1 Reliabilitetsanalys för påståendena i fråga 7 och 9 i enkäten 

 

I tabellen ovan kan vi se att värdet för Chronbachs Alfa är 0,630 och för att ett index ska ha en god 

reliabilitet bör värdet vara 0,70 eller högre. Om det sista påståendet tas bort från indexet skulle 

värdet öka till 0,646. Reliabilitetsanalysen görs om och denna gång utan påståendet som handlar om 

pedagoger/lärare i förskoleklass, åk 1 – 3 samarbetar kring faktakunskap och inlärning kontinuerligt 

(bilaga tabell 8.4.2  Chronbach Alfa påståenden i fråga 7och 9 i enkäten). 
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Tabell 8.4.3  Reliabilitetsanalys för påståendena i fråga 7 och 9 i enkäten utan påstående om kontinuerligt samarbete kring faktakunskap och 

inlärning. 

 

I Chronbach Alfa testet som görs (se bilaga tabell 8.4.4) visar det sig att Alfa värdet skulle stiga 

ytterligare om påståendet som rör utbyte av tankar och idéer mellan förskoleklass och åk 1 -3 tas 

bort. Därmed görs ytterligare en ny reliabilitetsanalys där även detta påstående plockas bort. 

 

 

 

Tabell 8.4.5 Reliabilitetsanalys för påståendena i fråga 7 och 9 i enkäten utan påståenden om kontinuerligt samarbete kring faktakunskap och 

inlärning samt utbyte av tankar och idéer. 

 

Chronbachs Alfa har nu ett värde på 0,666 och det skulle bli sämre om ytterligare en fråga skulle tas 

bort. Självklart är 0,666 ett sämre värde än 0,70 men det är relativt nära så därför skapas ett index 

med de påståendena som visas i tabell 8.4.6 (se bilaga). Därefter analyseras indexet med en 

variansanalys (Anova) för att se hur pedagogerna och lärarna i årskurs 1 -3 uppfattar samarbetet de 

emellan och om det eventuellt finns några skillnader i deras uppfattningar.  

 

 

Tabell 8.4.7 Variansanalys av skillnader i uppfattning av samarbete mellan pedagoger i förskoleklass och lärare åk1-3. 

 

Variansanalysen testar hypotesen att alla medelvärden är lika och görs med 95 procents säkerhet. 

Nollhypotesen kan förkastas om variansanalysen ger ett signifikant resultat, dvs. att minst ett av 

medelvärdena skiljer sig ifrån de andra som inte beror på slumpen. Resultatet av Anova visar ett 

sig.värde på 0,117 vilket innebär att det inte går att förkasta nollhypotesen. Troligtvis beror den 

skillnad som finns på slumpen.  
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Tabell 8.4.8 Scheffés post hoc test 

 

Resultat  

Det finns en stor samsyn mellan de olika lärarna i de fyra olika undervisningsgrupperna kring hur 

de uppger att samsynen och samarbetet dem emellan fungerar. Om vi tittar närmare på vilka 

frågeställningar som var kvar vid den senaste reliabilitetsanalysen så handlar de om hur 

pedagogerna upplever att organisationen på skolan underlättar för samarbete och samsyn kring 

(fakta)kunskap och lärande, att de olika undervisningsgrupperna samarbetar, att det förs 

pedagogiska samtal, att det sker integrering mellan de olika undervisningsgrupperna och att det 

löper en röd tråd mellan verksamheterna kring elevernas förståelse av fakta. Det som är intressant 

här är det finns en gemensam samsyn mellan lärarna kring de faktorer jag valt att titta på i min 

studie, som kunskap och lärande och att de även upplever att det finns goda förutsättningar för 

samarbete. Inom den rationalistiska teorin finns två ansatser som är viktiga, den ena av de två är att 

de som ska genomföra målen vet hur målet ska uppnås och vilka alternativa handlingar som finns 

för att nå dem. Om organisationen på skolan ger goda förutsättningar för de olika 

undervisningsgrupperna att samarbeta, föra pedagogiska samtal samt ger möjlighet för integrering 

mellan grupperna ökar möjligheterna för samarbete och gemensam samsyn. I en 

formellgruppbildning arbetar oftast personer som har hamnat i samma grupp för att arbeta gentemot 

ett uttalat syfte, såväl som i en självstyrande grupp där ett arbetslag har delegerats ansvar och 

arbetsuppgifter. Det skulle kunna vara ett dilemma i möjligheten att samarbeta då det i LGR 11 

saknas tydliga riktlinjer för lärarna i förskoleklass, vilket gör att det blir desto viktigare med ett gott 

samarbete och gemensam samsyn, i detta fall kring (fakta)kunskap och lärande. 
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8.5 Frågeställning 3 

Hur uppger pedagoger och lärare i årskurs 1-3 att dialog om faktakunskap och 

undervisning om fakta sker mellan förskoleklass grundskolan? 

I mätinstrumentet Chronbachs alfa testas om påståendena i fråga 8 i enkäten har ett samband. 

 

Tabell 8.5.1 Reliabilitetsanalys för påståendena i fråga 8  

För att ett index ska ha en god reliabilitet bör Chronbach alfa ha ett värde som är 0,70 eller högre. I 

tabellen ovan visas ett värde på 0,772 och därmed görs ett index av påståendena i fråga 8 i enkäten.  

 

Tabell 8.5.2  Reliabilitetsanalys för påståendena i fråga 8.  

 

Indexet analyseras i Anova där resultatet visar ett sig.värde på 0,467 vilket innebär att det inte går 

att förkasta nollhypotesen. Det finns inget stöd i att det skulle vara någon skillnad mellan 

pedagogerna i förskoleklass och lärarna i årskurs 1–3 kring hur de uppger att det förs en dialog om 

faktakunskap och undervisning om fakta.  

 

Resultat 

Även här kan vi se att det finns en stor samsyn mellan pedagoger och lärare i de olika 

undervisningsgrupperna. De uppger att det finns en kontinuerlig och medveten dialog kring 

faktakunskap och undervisning om fakta dem emellan. I en konstruktivistisk teori är inlärning en 

aktiv process, nya kunskaper relateras till tidigare kunskaper och erfarenheter, därmed konstruerar 

individen sin egen nya kunskap. I de medvetna och kontinuerliga samtalen bör det föras aktiva 

samtal om lärande och att alltid konkretisera vad begreppet lärande innebär då termen är vanlig, 

men kan ha flera betydelser skriver Säljö (2014). Likväl blir det viktigt att föra medvetna samtal 

kring kunskap och kunskapssyn eftersom kunskapssynen enligt Andersson (2000) är beroende av 

hur utbildning och inlärning går till i ett vidare sammanhang. Doverborg et al. (1996) sammanfattar 

att inlärning är som en process mellan tidigare erfarenheter och nytt stoff. Om tidigare erfarenheter 

och ny fakta ska ha ett samband blir det viktigt att undervisningsgrupperna har en god dialog och att 
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den röda tråden mellan de olika verksamheterna synliggörs, som Skolverket (2013) skriver om i sitt 

stödmaterial. 

9.        DISKUSSION   

    9.1       Metoddiskussion 

Enkäten (bilaga 2) tillsammans med missivbrevet (bilaga 1) skickades ut digitalt till skolorna i 

kommunen. I missivbrevet informerades respondenterna om vem jag är som genomför studien 

(student vid Karlstads universitet som läser Magisterprogrammet i Utbildningsledning och 

Skolutveckling), syfte och mål med enkäten, att den behandlas konfidentiellt samt hur jag fått 

tillgång till e-post adresserna.  

 

Jag hade genom barn-utbildningsförvaltningen i kommunen fått stöd i att få ut enkäterna via e-post 

till pedagoger på skolorna. Därefter mottog jag svaren på enkäterna. Enligt Djurfeldt et al. (2010) är 

”bortfall en stor del av den osäkerhet som omgärdar resultatet av kvantitativa undersökningar”  

(s. 108), vilket även visade sig här då jag fick in 44 svar. Detta innebar ett externt bortfall på 61 

respondenter. Det visade sig även i svarsformuläret att det fanns ett visst internt bortfall, där 

individerna valt att inte svara på en fråga eller fler. Frågorna som inte blev besvarade var fråga 5 

delfråga 1 (Faktabegreppet innebär att kunna benämna olika saker, d.v.s. vad de heter), fråga 5 

delfråga 2 (Faktabegreppet innebär att känna till och veta något om något), fråga 8, delfråga 3 (Det 

förs en kontinuerlig dialog kring elevers utveckling mellan förskoleklass och årskurs 1-3.), fråga 8 

delfråga 4 (Det finns en medveten dialog mellan pedagoger/lärare i förskoleklass och årskurs 1 - 3 

kring det eleverna ska utveckla). Det var tre individer totalt som inte svarade på frågorna. En och 

samma individ valde att inte svara på fråga 5.2 samt fråga 8.3. I övrigt var det en individ som inte 

svarade på fråga 5.1 och en individ som inte svarade på fråga 8.4.  Bortfallet lades in som ”discrete 

missing values” i Spss. En individ hade inte svarat på en enda frågeställning inom dimension 5, 

varför den dimensionen för den individen utgick helt och hållet ur fortsatt bearbetning. I övrigt 

började jag koda om all text till siffror, t.ex. kvinna – siffran 1 och man siffran 2 osv…  

 

Att en respondent inte svarat på en enda frågeställning inom dimension 5 och två stycken 

respondenter valde att inte svara på varsin delfråga inom dimension 5 får mig att fundera över 

anledningen. Frågeställningen handlar om huruvida olika påståenden stämmer överens med 

respondentens förståelse av begreppet fakta (se bilaga). Anledningen till bortfallet kan ha varit flera, 

men det jag funderar på är om individen inte hade konkretiserat begreppet fakta för sig själv än, 

kanske frågan upplevdes svår eller kanske irrelevant. Det jag skulle kunna ha gjort i min enkät är att 

ha lagt till möjligheten för respondenterna att lägga till egna kommentarer. Dessa kommentarer 

kunde ha gett mig mer information om hur de uppfattar att arbetet med kunskap och undervisning 
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bedrivs och hur samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1-3 fungerar, då de eventuellt hade 

andra tankar eller arbetar på annat sätt än vad jag gett som alternativ. Detta hade kunnat hjälpa mig 

att komma verkligheten närmare. Om jag skulle göra om enkäten skulle jag välja att lägga till den 

funktionen. 

 

Studiens tillförlitlighet hade ökat om jag hade fått in fler svar. 44 svar av 105 ger ett bortfall som är 

mer än hälften, vilket minskar studiens validitet och reliabilitet. Studiens resultat kan därmed ses 

mer som en fingervisning av hur pedagogerna anser att det finns ett samarbete/samsyn mellan de 

olika åldersgrupperna kring kunskap, undervisning och lärande.  Att göra en mer fördjupad 

undersökning med möjlighet till fler respondenter tror jag skulle ge en mer rättvis bild av hur 

samarbetet fungerar. Bland de respondenter som svarade på enkäten var det 7 stycken individer som 

arbetar i förskoleklass vilket är 15,9 % av det totala deltagandet. Detta är även en faktor som skulle 

kunna påverka resultatet då det är väldigt ojämnt fördelat mellan vilka verksamheter respondenterna 

arbetar i. Vad detta skulle kunna bero på går endast att spekulera i. 

 

9.2       Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera hur pedagogerna uppger att arbetet med kunskap och lärande 

bedrivs och hur samarbetet mellan förskoleklass och årskurs 1-3 fungerar. Enkätstudien bygger på 

den kvantitativa metodteorin då det gäller insamlande av data. En enkät skickades ut till pedagoger i 

förskoleklass och lärare i årskurs 1 – 3 i de kommunala skolorna inom en och samma kommun. 

Utifrån tidigare och aktuell forskning har frågeställningarna formulerats. Vilka eventuella varianser 

finns kring pedagogernas (i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3) förståelse av begreppet fakta 

och deras undervisning av faktakunskaper? Hur uppger pedagoger i förskoleklass och lärare i 

årskurs 1-3 att den gemensamma samsynen och samarbetet mellan förskoleklass och grundskola 

fungerar? Hur uppger pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1-3 att dialog om 

faktakunskap och undervisning om fakta sker mellan förskoleklass och grundskolan? Enligt 

läroplanen (Lgr 11) är det en naturlig utgångspunkt i en diskussion att se på kunskap och lärande ur 

olika aspekter. Att främja lärande är ett av skolans uppdrag och att föra samtal om 

kunskapsbegrepp, hur kunskapsutveckling sker och vad som är viktig kunskap bör ske i den 

enskilda skolan, likväl som det ska ges utrymme för arbete och lärande där de olika 

kunskapsformerna blir en helhet. Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som 

infördes år 1998. I tidigare forskning och utvärdering har det bland annat framkommit att det har 

blivit en viss ”skolifiering” av förskoleklassens verksamhet och brist på lokaler för pågående 

verksamhet. Skolverket (2006) skriver att intentionen med förskoleklassen var att avstånd mellan 

förskola och skola skulle överbryggas, pedagoger och olika yrkesgrupper som grundskollärare, 

förskollärare och fritidspedagoger mötas och verka inom sina kompetensområden. Detta helt i linje 
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med vad den rationalistiska organisationsteorin förespråkar där det finns två ansatser som är viktiga, 

vilket är att organisationen existerar och fungerar utifrån de mål som huvudmannen satt upp och det 

andra är att de som ska genomföra målen även kan bedöma hur målet ska uppnås och vilka 

alternativ det finns att genomföra olika praktiska handlingar för att nå dem (Abrahamsson & 

Andersen, 2005).  

 

Doverborg et al. (1996) skriver för att det ska bli kontinuitet mellan förskolan och skolan måste 

ambitionen för de olika stadierna vara att skapa insikt och helhet för barnen, pedagogerna bör även 

fundera över hur de ser på kunskap och inlärning. Detta för att verksamheterna medvetet ska 

utveckla en inriktning mot det barnen ska utveckla. För att skapa möjligheter till lärande är det 

viktigt att tydliggöra för varje individ vad den lär sig och vilken innebörd det har för denne, är en 

hörnsten inom variationsteorin. Att förstå vad man kan och vad man kan när man lärt sig något. För 

att kunna planera för lärande och för att förstå hur lärande går till måste man ta hänsyn till vad en 

individ lär sig och hur den lär sig. Genom att kommunicera sin egen syn på kunskap, 

faktainhämtning, elevers kunskapsutveckling samt föra kontinuerliga dialoger mellan 

verksamheterna inom skolans organisation skulle det kunna bidra till en mer individanpassad 

undervisning och ett tydligare samarbete mellan pedagogerna. I de olika studierna som jag redovisat 

i denna uppsats har de alla gemensamt att elever som går i förskoleklass bör förberedas inför skolan 

och vad det innebär att gå i skolan. Att bemöta barnens förväntningar och att ett välfungerande 

samarbete existerar mellan pedagogerna i de olika verksamheterna är en förutsättning för en god 

övergång mellan de olika stadierna. Integrering mellan förskoleklass och skola har visat sig ha 

positiva effekter då eleverna blivit organiserade i smågrupper. Olika typer av arbetsformer och 

lärande ges vid flera tillfällen jämfört med när de arbetat var för sig skriver Kärrby & Lundström 

(2004). Detta bekräftas även av Lago (2014) då hon sin studie beskriver att det är i samspel med 

andra barnen talar om erfarenheter och tar del av erfarenheter. Wai Ling Chan (2012) skriver bland 

annat att den bristande kontinuiteten mellan utbildningsnivåerna, brist på samarbete och 

kommunikation försvårar barnens övergång till skolan och Mirkhil (2010) skriver att övergången 

till skolan kan bli stressande för barnen om inte förståelsen för skolan stämmer överens med 

verkligheten. Detta visar tydligt hur olika övergångarna mellan de olika stadierna kan upplevas och 

se ut, beroende av hur organisationen fungerar. Broström & Wagner (2003) har identifierat att en 

positiv inställning till samarbete mellan förskollärare och lärare är en viktig faktor för en bra 

övergång mellan de olika stadierna. 

 

I mina analyser för att få syn på hur pedagogerna i förskoleklass och lärarna i årskurs 1 -3 arbetar 

med begreppet fakta i sin undervisning har det inte framkommit några signifikanta skillnader, utan 

den varians som finns beror troligtvis på slumpen. I de tester jag gjorde visade det sig vara en stor 
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samstämmighet mellan de olika påståendena som besvarades i de olika pedagogiska grupperna, 

vilket visade på en hög reliabilitet. Resultatet visade att det inte fanns några direkta signifikanta 

varianser mellan de olika gruppernas svar. De eventuella skillnaderna beror därför mer på slumpen, 

än att man skulle upptäcka en pedagogisk grupp som arbetar med begreppet fakta på annat sätt än 

övriga grupper. Detta resultat visar på att det skulle kunna finnas goda förutsättningar för en positiv 

överbryggning mellan grupperna kring elevernas (fakta)kunskapsinhämtning inom de olika 

verksamheterna. 

 

I flera studier, bla av Francisco Palermo et al. (2007) visar resultaten att det finns samband mellan 

hur väl förbereda barnen är inför nästa stadie med goda och nära relationer mellan lärare och barn. I 

de analyser jag har genomfört för att ta reda på hur pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1-

3 uppger att samarbetet mellan förskoleklass och grundskola ser ut finner jag ingen skillnad mellan 

pedagogerna i förskoleklass och lärarna i årskurs 1 -3. Den skillnad som finns beror troligtvis på 

slumpen. Om det finns ett gott pedagogiskt samarbete mellan de olika pedagogiska grupperna ökar 

elevernas möjlighet till en kontinuitet i deras kunskapsinhämtning och inlärning. Pedagogernas 

undervisning blir mer riktad mot både elevgruppen som helhet, då den pedagog som tar över 

gruppen vet vad de arbetat med tidigare. Det blir även bättre förutsättningar för den enskilde eleven 

då pedagogerna vet var och ens förkunskaper.  På så sätt löper den ”röda tråden” genom 

verksamheten som benämns i bla Skolverkets stödmaterial (2013).   

Säljö (2014) skriver att det är viktigt att veta och förstå vad människor menar med lärande när 

lärande och skola diskuteras eller om en utbildning eller en organisation ska organiseras. Att föra en 

dialog kring lärande är viktigt då termen är vanlig men kan ha många olika betydelser. I studien 

som jag har genomfört kan jag inte hitta några signifikanta skillnader mellan hur pedagoger i 

förskoleklass och lärare i årskurs 1 – 3 uppger att dialog om faktakunskap och undervisning om 

fakta de emellan ser ut. Dialog och samarbete mellan de olika grupperna gynnar eleverna i allra 

högsta grad i deras fortsatta inlärning och kunskapshämtande, men även pedagogiska diskussioner 

pedagogerna emellan driver verksamheten framåt och utvecklar synen på kunskap och lärande i 

personalgruppen. Trots att jag inte kunde hitta några signifikanta skillnader mellan de olika 

pedagogiska grupperna i min analys, vet jag utifrån mina egna erfarenheter att flera förskollärare i 

förskoleklass önskar att gå under samma anställningsavtal som lärarna, vilket skulle leda till att de 

t.ex. kunde vara med på lärarmöten och vara med i de pedagogiska forumen som oftast existerar på 

eftermiddagarna i skolans organisation. Detta lyfter även Ackesjö (2010) där hon i sin studie skriver 

att den nuvarande organisationen av förskoleklassen verkar vara ett stort hinder för lärarna i 

förskoleklassen och lärarna i skolan, om den röda tråden som ska löpa mellan verksamheterna ska 

fungera. Karlsson et al. (2006) kom fram till i sina observationer att det är förskolan som anpassat 

sig till skolans kultur och organisation och att det skett en skolifiering av förskolan och därmed ett 
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tionde skolår. Om detta skulle bli verklighet kan det vara så att vi närmar oss en 10-årig grundskola. 

Kanske den röda tråden mellan de olika verksamheterna skulle bli ännu mer tydliga då, eftersom de 

svårigheter som finns idag, på grund av att det saknas tydliga riktlinjer i LGR 11, torde tydliggöras 

för lärarna i förskoleklass. Organisationsmässigt skulle vissa förändringar troligtvis ske där 

pedagogerna i förskoleklass eventuellt arbetar under samma avtal som övriga lärarkåren, vilket 

underlättar för pedagogiska samtal kring kunskap, lärande och undervisning. 

 

9.3 Framtida forskning 

I min studie framkom det att det finns en stor samsyn mellan pedagogerna i förskoleklass och 

lärarna i årskurs 1-3 kring hur de uppger att arbetet med faktakunskap och undervisning bedrivs och 

hur samarbetet dem emellan fungerar. Mina resultat bör ses som en fingervisning på grund av att 

endast 44 respondenter av 105 stycken svarade på enkäten och troligtvis hade undersökningens 

reliabilitet och validitet varit mer tillförlitlig och visat oss en mer trovärdig upplevelse av 

pedagogernas verklighet om fler respondenter hade svarat på enkäten. Det skulle vara intressant att 

göra om en liknade undersökning där man fortfarande tittar på pedagogerna och lärarnas upplevelse 

av samarbete och samsyn kring kunskap och inte låsa frågan till endast faktakunskap utan se till 

hela kunskapsbegreppet. I litteratur som jag har redovisat i min undervisning syns det tydligt hur 

aktuell frågan är. Det är inte en självklarhet att den röda tråden mellan förskoleklass och skola är 

tydlig och att undervisningen genomsyras av en samsyn kring elevernas lärande och 

kunskapsutveckling. Genom att komplettera undersökningen med en kvalitativ studie skulle man 

även kunna intervjua pedagogerna och lärarna samt följa dem i deras vardag för att på så sätt få en 

större insyn i dess verklighet.  

 

Andra tänkbara förslag för framtida forskning är att studera hur samordning mellan förskoleklass 

och skola fungerar inom organisationen, gångbara övergångsmodeller och vilka de kritiska 

aspekterna är vid övergångar. Detta för att undersöka vad som behöver att förändras, finna en 

framgångsrik hantering av olikheterna som finns mellan de olika verksamheterna och även då få 

veta vad som fungerar.  
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Missivbrev bilaga 1 
 

Hej! 

 

Jag som gör denna undersökning läser Magisterprogrammet i Utbildningsledning och 

Skolutveckling vid Karlstad Universitet. Under den sista och avslutande kursen ingår det att skriva 

en uppsats. Syftet med min studie är att studera hur pedagoger inom förskoleklass och i 

grundskolan årskurs 1 – 3 bedriver undervisning utifrån faktakunskap och lärande och hur 

samarbetet mellan pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-3 fungerar.  

 

För att jag ska kunna genomföra min studie behöver jag din hjälp med att besvara enkäten, vilket är 

helt frivilligt. Jag skulle uppskatta om du tog dig ett par minuter för att besvara enkäten och sedan 

skicka den åter med ett knapptryck.  Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att ingen kommer att veta vem som har besvarat enkäten och lämnade uppgifter kommer att 

behandlas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Enkäten skickas ut till alla 

verksamma pedagoger i förskoleklass och i grundskolan årskurs 1-3 i Tyresö kommun. 

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till undersökningen och genom dem har jag fått stöd i att 

skicka ut denna enkät till berörda pedagoger och lärare i Tyresö kommun.   

 

Stort tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulrika Lindgren 

ulrika.lindgren1@gmail.com 

 

Kursansvarig/Handledare: 

Ingela Portfelt  

ingeport@kau.se 
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Enkät bilaga 2 

 
 

Den här enkäten riktar sig till dig som är pedagog/lärare i förskoleklass eller i 
åk 1-3. Enkäten inriktar sig på hur kunskap förmedlas och undervisning 
bedrivs i verksamheten och om det finns ett samarbete kring detta mellan 
förskoleklass och åk 1-3. 
  
1. kön: 
 
kvinna 
man 
 
  
2. Inom vilket åldersspann är du? 
 
21 - 30 år 
31 - 40 år 
41 - 50 år 
51 - 60 år  
61 - 70 år 
 
  
3. Hur länge har du arbetat som pedagog? 
 
0 - 2 år 
3 - 5 år 
6 - 10 år 
11 - 15 år 
16 - 20 år 
21 år eller mer 
 
  
4. Inom vilken verksamhet arbetar du just nu? 
 
Förskoleklass 
årskurs 1 
årskurs 2 
årskurs 3 
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5. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med din förståelse 
av begreppet fakta? 
 
 
Faktabegreppet innebär att kunna benämna olika saker, d.v.s. vad de heter. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Faktabegreppet innebär att känna till och veta något om något. 
 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Faktabegreppet innebär att kunna berätta om något man känner till eller vet 
något om. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Katederundervisning är ett bra sätt för elever att skaffa sig fakta om något. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
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Ett bra sätt att tillägna sig fakta är att arbeta självständigt. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Grupparbete är att föredra när eleverna ska skaffa sig fakta om något. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
 
6. Hur väl stämmer följande påståenden överens med hur du 
bedriver undervisning för att utveckla faktakunskap? 
 
 
För att utveckla faktakunskap använder jag mig av lek i undervisningen. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
För att utveckla faktakunskap använder jag mig av olika praktiska arbeten i 
undervisningen. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
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För att utveckla faktakunskap använder jag mig av katederundervisning. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
För att utveckla faktakunskap använder jag mig av grupparbete i 
undervisningen. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
För att utveckla faktakunskap använder jag mig av studiebesök i 
undervisningen. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
 
7. Följande påståenden berör samarbete mellan pedagoger/lärare i 
förskoleklass och årskurs 1 - 3. 
 
Vi samarbetar i hög utsträckning mellan förskoleklass och årskurs 1-3 
rörande utbyte av tankar och idéer.  

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
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Vi samarbetar i hög utsträckning mellan förskoleklass och årskurs 1-3 
rörande lektionsplaneringar. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
 
Samarbete och integrering sker i hög utsträckning mellan förskoleklass och 
årskurs 1 - 3. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
 
Samarbete kring faktakunskap och inlärning sker i hög utsträckning 
kontinuerligt mellan förskoleklass och årskurs 1 - 3.  

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 

 
 

8. Följande påståenden berör dialog mellan pedagoger/lärare i förskoleklass 
och årskurs 1 - 3. 
 
Det förs en kontinuerlig dialog mellan förskoleklass och årskurs 1-3 rörande 
faktakunskaper. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
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Instämmer helt 
 
Det förs en kontinuerlig dialog mellan förskoleklass och årskurs 1-3 rörande 
undervisning. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Det förs en kontinuerlig dialog kring elevers utveckling mellan förskoleklass 
och årskurs 1-3. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
 
Det finns en medveten dialog mellan pedagoger/lärare i förskoleklass och 
årskurs 1 - 3 kring det eleverna ska utveckla.  
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
 
9. Följande påstående berör organisation och samsyn mellan 
förskoleklass och årskurs 1 - 3 
 
Organisationen på skolan underlättar samarbete och samsyn kring elevernas 
kunskaper och lärande. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
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Instämmer helt 
 
Det löper en röd tråd mellan förskoleklass och årskurs 1 - 3 kring elevernas 
förståelse av fakta. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Det finns utrymme i form av lokaler som främjar samspel mellan 
förskoleklass och årskurs 1 – 3. 

 
Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
 
Det förs regelbundna pedagogiska samtal kring elevernas övergång från 
förskoleklass till grundskola mellan pedagoger i de olika verksamheterna. 
 

Instämmer inte alls 
 
Instämmer lite 
 
Instämmer ganska mycket 
 
Instämmer helt 
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Tabeller bilaga 3 

 

Tabell 8.3.2 Chronbach Alfa påståenden i fråga 5 och 6 i enkäten 
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Tabell 8.4.2  Chronbach Alfa påståenden i fråga 7och 9 i enkäten 
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Tabell 8.4.4 Chronbach Alfa påståenden i fråga 7och 9 i enkäten utan påstående om kontinuerligt 

samarbete kring faktakunskap och inlärning. 
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Tabell 8.4.6 Chronbach Alfa påståenden i fråga 7och 9 i enkäten utan påståenden om kontinuerligt 

samarbete kring faktakunskap och inlärning samt utbyte av tankar och idéer. 


