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Sammanfattning 
Bakgrund: Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi upplevt att samverkan i 

arbetslag inte är självklar. Beroende på vilka lärare man talar med ser samverkan olika ut.  

Enligt Lpo94 skall lärare samverka, men det finns inga riktlinjer för hur detta ska ske i 

praktiken. Rektor har ansvar för att samverkan sker lärare emellan, men vi känner att 

rektorernas direktiv inte är tydliga. Utifrån detta väcktes vårt intresse för hur olika rektorer 

uppfattar att de organiserar för samverkan på sin skola. 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka hur rektorer uppfattar att de organiserar för 

samverkan i arbetslagen, samt deras vision om hur samverkan i arbetslag skulle kunna se ut. 

 

Metod: Vi använde kvalitativa halvstrukturerade intervjuer för att få en inblick i hur rektorer 

ser på de två frågorna som var av intresse för vår studie.  

 

Resultat: Studien visar att rektorerna uppfattar att de påverkar för samverkan i arbetslag. 

Motivet för samverkan är att få en helhetssyn på eleverna. Rektorerna säger att olika 

kompetenser i arbetslagen behövs men i synen på fritidspedagogernas roll skiljer rektorerna 

sig åt. Rektorerna menar att de underlättar för samverkan genom gemensam planering och de 

anser att handledning är viktigt för samverkan i arbetslag. Visionen om samverkan i arbetslag 

anser de skulle gynna barnen och utgå från barnens bästa samt att alla lärare skall ha ett 

gemensamt anställningsavtal. 
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Inledning 
Vi har båda en gemensam bakgrund inom vården som undersköterskor och där upplevde vi 

för det mesta att yrkesrollerna kändes tydliga och att samverkan i de flesta fall fungerade utan 

att någon ifrågasätter vad den andre gör eller ska göra. Skillnaderna på vårdbiträden, 

undersköterskor, sköterskor och läkare är stora och hierarkin är tydlig, därför kan det vara 

svårt att ifrågasätta vad en överordnad i vården beslutar. Läkarna har det övergripande 

ansvaret för varje patient och sköterskorna har ansvaret att lägga upp en handlingsplan, ett 

mål för varje patient. Undersköterskor och vårdbiträden har ansvar för att handlingsplanen 

följs. Som en följd utav ett tydligt hierarkistiskt regelverk anser vi att de flesta som arbetar i 

vården har en medvetenhet om hur yrkesrollerna ser ut, deras mål och ansvar vad det gäller de 

egna arbetsuppgifterna. 

 

Nu studerar vi på lärarprogrammet och har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning och det 

har uppkommit diskussioner i lärargrupper med olika lärarkategorier från förskoleklass, 

fritidshem och grundskola, angående vad ett väl fungerande arbetslag är och hur det 

egentligen ska fungera. De flesta som arbetar i skolan är nog medvetna om sina yrkesroller 

och att förskolans arbetssätt ska påverka skolan, till exempel temaarbete, mer lek och att 

eleverna ska påverka sitt eget lärande. Men det verkar som om förskollärarna och 

fritidspedagogerna underkastar sig skolans traditionella, ämnesinriktade sätt att arbeta när de 

arbetar tillsammans med grundskollärarna (skolverkets rapport 98: 2144).  

 

Hansen (1999) anser att grundskollärarens roll i skolan varit tydlig historiskt sett. De har haft 

en framskjuten plats i samhället och bedrivit sin undervisning på ett självständigt sätt. 

Fritidspedagoger och förskollärare har inte alls lyfts fram på samma sätt. Hansen (1999) 

menar vidare att skolan är obligatorisk och allmänt accepterad medan den frivilliga förskolan 

och fritidshemmet är öppna för ifrågasättande. Grundskolläraren har haft en stark ställning i 

samhället gentemot de andra lärarna. Nu har hierarkin mellan de olika lärarkategorierna börjat 

luckras upp på grund av att det kommit direktiv från regeringen om samverkan, (SOU 

1997:21), vilket inneburit att lärare med olika kompetenser i arbetslag från förskoleklassen 

och uppåt i klasserna skulle få en samsyn om barns utveckling och lärande och möta olika 

barns behov av stimulans och stöd. Lärarutbildningen har också blivit gemensam, men med 

olika inriktningar, detta har också påverkat statusen lärare emellan.  
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Rektorn har det övergripande ansvaret över verksamheten i skolan och har även ansvaret för 

att samverkan lärare emellan sker (Lpo94 s.21).  Som lärare ska man arbeta efter 

styrdokument och de mål som finns angivna. Där står också att lärare skall samverka för att 

berika varje elevs utveckling och lärande. Det är av vikt att samverka för att få en helhetsbild 

av varje elev. De olika lärarna ska se till att varje elev får undervisningen anpassad efter 

individuella inlärningsbehov utefter elevens förutsättningar, erfarenheter och tänkande och 

främja fortsatt lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, s.6). Därför har man infört 

individuella utvecklingsplaner som kontinuerligt ska utvärderas och förnyas tillsammans med 

elev, föräldrar och de lärare som har ansvar för eleven.  

 

Mycket har säkert hänt sedan regeringen började tala om vikten av samverkan i arbetslag. 

SIA-reformen (SOU 1974:54) angav att personal från skola och skolbarnomsorg skall 

samverka med att planera, genomföra, följa upp och utvärdera i arbetslag, men förskollärare 

och fritidspedagoger har svårt att hävda sin yrkesroll och sitt arbetssätt gentemot 

grundskollärarna. Det finns en osäkerhet hos en del lärare om hur man ska arbeta med 

samverkan i arbetslag och varför man ska ha det.  

 

Rektorers direktiv har inte alltid varit tydliga nog. Därför ökade vårt intresse för hur rektorer 

uppfattar att de organiserar för samverkan i arbetslagen och hur deras vision om samverkan i 

arbetslag ser ut. Vårt beslut blev att inrikta oss på att skriva vår C-uppsats om detta. För att få 

en ökad grundförståelse tog vi del av litteratur och tidigare forskning. Det finns en hel del 

forskat kring samverkan och integrering i arbetslag utifrån barns och pedagogers synvinkel. 

Däremot fanns inte så mycket om rektorernas uppfattning kring samverkansperspektivet. 
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Problemformulering 
Syftet med vår studie är att undersöka hur några rektorer uppfattar att de organiserar för 

samverkan i arbetslagen bestående av lärare från förskoleklass, fritidshem och skola.  

Vidare syftar studien till att ta reda på rektorernas vision om hur de önskade att samverkan i 

arbetslagen skall se ut.  

 

Frågeställningar: 

• Hur organiserar rektorer för samverkan i arbetslag bestående av lärare i förskoleklass, 

fritidshem och skola? 

• Hur framställer rektorer sin vision om samverkan i arbetslag?  
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Tidigare forskning 

 
Definitioner 
Under denna rubrik beskrivs definitioner av samverkan, samarbete, arbetslag och integrering 

utifrån ordböckerna, Pedagogisk uppslagsbok (1996) och Ord för ord (1987) samt Hansen 

(1999).  

 

Samverkan - samgå, handla efter gemensam plan, gå på (en) gemensam linje, verka eller 

uppträda, handla gemensamt eller i förening, göra samma sak, förena sina krafter eller 

ansträngningar eller sammansluta sig (för att), samspela, ena sig eller associera sig (om att), 

alliera sig, sluta sig samman, sluta förbund, hålla ihop eller samman; (ibl.) hjälpa till, 

medverka, bidra (ga). (Ord för ord, 1987 s.529)  

 

Samarbete - kooperation, grupparbete, lagarbete, team work, kollaboration, kompani (skap), 

kompanjonskap, ensemble (spel), (ibl.) (god) anda, jfr samverkan (Ord för ord, 1987 s.529) 

 

Arbetslag - ”En grupp av lärare som samarbetar, framför allt med planering och uppföljning 

av verksamheten men ibland också med undervisningen. De representerar oftast olika ämnen 

och undervisar inom samma klass eller arbetsenhet” (Pedagogisk uppslagsbok, 1996 s.31) 

 

Hansen (1999) menar att begreppen samarbete och samverkan verkar i ett första skede 

likartade men samarbete innebär grupparbete, lagarbete, team -work och kompanjonskap. 

Samverkan har en vidare innebörd och innebär att flera personer gör något tillsammans, de 

uppträder och handlar tillsammans, de förenar sina krafter, samspelar och samarbetar mot 

gemensamma mål och värderingar. Begreppet arbetslag innebär att en grupp lärare samarbetar 

med planering, undervisning och uppföljning inom olika ämnen i samma klass. Integrering 

innebär att flera lärare arbetar tillsammans för att få till stånd ett gemensamt arbetssätt mot 

samma mål.  

 

I föreliggande studie använder vi begreppet samverkan på grund av att samverkan innebär en 

vidare definition än samarbete. Med samverkan menas att man förenar sina krafter och strävar 

mot ett gemensamt mål.  
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Styrdokument, yrkesroller och anställningsavtal 
Först kommer vi att beskriva styrdokumenten och vad de säger om samverkan i arbetslag. 

Vidare beskriver vi förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärares yrkesroller och när vi 

beskriver samverkan i arbetslag, då är det samverkan mellan dessa yrkeskategorier vi menar. 

Avslutningsvis belyser vi hur deras olika anställningsavtal ser ut. 

 

Styrdokument 

Skolan idag tillämpar målstyrning vilket innebär att de övergripande målen för skolan står i 

läroplanen, Lpo94. Det gäller för varje enskild skola att välja vägar för att nå målen. Det finns 

inte mycket föreskrivet i lagar och avtal centralt vad det gäller arbetslag som begrepp, men 

det står en del om samverkan i de centrala styrdokumenten. ” I Lpo94 anger man att:  

 

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Samarbetet skall utgå från de nationella och 

de lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet” (1998, s.16). 

 

”I Lpo94 står det även att: 

 

Läraren skall utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem” (1998, s 16). 

 

”Enligt Lpo94 har rektorn det övergripande ansvaret för verksamheten. Vidare har rektorn ett 

särskilt ansvar för att:  

 

Samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje 

elevs mångsidiga utveckling och lärande” (1998, s.19). 

 

Vi har tolkat läroplanerna som att lärare med olika kompetenser ska samverka för att berika 

och stödja eleverna i deras utveckling och lärande. 
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Yrkesroller 

Förskollärare 

Som förskollärare arbetar man oftast i förskola, förskoleklass eller integrerad verksamhet för 

barn mellan 6-9 år. Man arbetar tillsammans med fritidspedagog och grundskollärare i 

arbetslag och har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som 

bas arbetar man med barn i grupp och ser samtidigt till att varje enskilt barn får den stimulans 

som passar deras ålder och utveckling. Verksamheten i förskoleklass styrs av samma läroplan 

som grundskola och fritidshem, Lpo94. Verksamheten i förskola styrs av läroplanen för 

förskola, Lpfö98. 

 

Fritidspedagog 

Fritidspedagogen arbetar framför allt med barn i åldrarna 6-12 år. Fritidspedagogen arbetar 

för att barn ska ha en meningsfull fritid. Oftast arbetar man i anslutning till skolans lokaler. 

Det är vanligt att fritidspedagoger arbetar tillsammans med förskollärare och grundskollärare i 

arbetslag. Fritidspedagogen kan också ha egna lektioner i vissa ämnen. Fritidshem och 

grundskola styrs av samma läroplan, Lpo94. 

 

Grundskollärare 

Som grundskollärare arbetar man i grundskolan med den ämnesinriktning och de 

åldersgrupper man valt i utbildningen. Oftast arbetar man tillsammans med förskollärare och 

fritidspedagog i ett arbetslag som ansvarar för ett antal elever. (www.skolverket.se) 21/6-06.        

   

Anställningsavtal 

För att klargöra för hur förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare arbetar kommer vi 

att beskriva anställningsformerna och visa på avtalens skillnader. Vi kommer att beskriva de 

två vanligaste anställningsformerna för förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare.  

Informationen har vi hämtat från lärarförbundets hemsida  (www.lararforbundet.se ) 21/6-06.  

 

Ferieanställning 

Ferieanställning gäller för de flesta lärare i grund- och gymnasieskola. Även förskollärare och 

fritidspedagoger i förskoleklass och grundskola kan vara ferieanställda om arbetsgivaren 

beslutar det. Den som är ferieanställd arbetar under läsåret och har ferier när eleverna har 

sommarlov. Ferien jobbar man in under terminerna. Årsarbetstiden är i genomsnitt 1 767 

timmar. 1 360 timmar är reglerade. Veckoarbetstiden för ferieanställning är 45,5 timmar varav 
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10 timmar är förtroendetid. Inom den reglerade arbetstiden ska allt bundet arbete rymmas, 

även kompetensutveckling. Den reglerade arbetstiden ska fördelas så jämnt som möjligt över 

året i minst 3 verksamhetsperioder.  

 

Semesteranställning 

Semesteranställning är det vanligaste bland förskollärare, fritidspedagoger och skolledare. 

Semesteranställda arbetar under hela året utom under semestern. Ordinarie arbetstid för 

heltidsanställd är 40 timmar per vecka. Inom dessa 40 timmar ska alla arbetsuppgifter rymmas 

även tid för planering, utvecklingsarbete och kompetensutveckling. 

 

I Lpo94 står att vi ska samverka för varje elevs mångsidiga utveckling och lärande och att 

rektorn har det övergripande ansvaret att se till att det sker. De olika lärarnas arbetsuppgifter 

är mycket likartade men det står mer specifikt om grundskollärarens ämnesinriktning. De har 

alla en läroplan att följa och alla ska arbeta i arbetslag. Anställningsavtalen ser olika ut, 

semesteranställning har 40 timmars arbetstid inklusive planering och kompetensutbildning. 

Ferietjänsten har 45,5 i veckan, varav 10 timmar är förtroendetid.  
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Att samverka i arbetslag 
Utifrån vår studie fokuserar vi på hur rektorer uppfattar att de organiserar för samverkan i 

arbetslag. Vi kommer här att redogöra för rektorn som arbetsledare och hur dennes roll 

påverkar samverkan i arbetslag.  Därefter beskriver vi tre olika modeller av arbetslag för att 

belysa hur olika former av samverkan i arbetslag kan se ut. Vidare skriver vi om individuell 

och kollektiv kompetens. Slutligen beskriver vi samverkan i arbetslag ur olika perspektiv och 

belyser därefter faktorer som kan påverka. 

 

Rektor som arbetsledare 
Enligt Ellmin och Leven (1998) har alla medarbetare har åsikt om hur en bra rektor ska vara 

för att passa medarbetarens egna syften. Det är en komplicerad arbetsuppgift att vara rektor, 

då man har elevansvar, personalansvar, budgetansvar och ansvar för det pedagogiska arbetet. 

Dessutom har rektorn ansvar för att samverkan i arbetslag fungerar. Det finns alltid bra och 

mindre bra rektorer men man kan aldrig förringa rektorernas viktiga roll som skolledare och 

att de kan påverka samverkan i arbetslag ( Ellmin & Leven, 1998). 

 

Skolledare har enligt Ellmin och Leven (1998) för många arbetsuppgifter. De skriver att det är 

svårt att greppa och utföra alla de olika uppgifter som rektorn har i sitt arbete. Rektorerna 

måste utveckla ett samarbetsinriktat och reflektivt ledarskap, man måste som rektor ta hjälp 

av sina medarbetare för att klara rollen. Skolledare har svårighet att utveckla och behålla sin 

kompetens för att de inte får tillräckligt med återkoppling från sin personal, de menar att 

återkoppling om det egna arbetet är avgörande för hur säkra skolledarna blir när det gäller att 

känna igen olika svårigheter och starta förutsättningar för att utveckla ett samarbete. En rektor 

bör vara tydlig med att alla ska ha förståelse för och reflektera över det man skall arbeta med. 

Vidare anser Ellmin och Leven (1998) att många skolledare i större utsträckning än förut blir 

administratörer och i mindre utsträckning pedagogiska ledare. De fastnar ofta i budget, 

administration och byråkrati, därför har de svårt att uppnå tydlighet och gränssättningar i 

yrkesrollen. De skriver att de tror på en chef som stimulerar och stödjer istället för en som 

upptäcker och bestraffar. Goda varaktiga förbättringar handlar om god organisation, 

inspiration, engagemang och reflektion. 

Alla rektorer är olika och man kan inte vara bra på allt men det finns ledarskapsroller som 

fungerar mindre bra. Sköld och Wengelin (2000) skriver om ledarskap som är problematiska. 

En av dessa ledare är låt- gå ledaren som delegerar arbetsuppgifter för att slippa ansvar, inte 
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för att tron på de anställda är god. Sedan finns det ledare som är auktoritära och inte alls 

relaterar till vad de anställda tycker. Med auktoritär ledare menas att rektorn styr genom 

befallning. 

 

Åberg (1999) menar att rektorn har en viktig roll i att leda verksamheten framåt mot 

utveckling vad det gäller samverkan i arbetslag. Arbetet från rektorerna med att motivera 

personalen och kunna tolka, förklara och ge bakgrund till de centrala direktiven så att alla 

förstår vad som ligger till grund för arbetet är av vikt för att driva utvecklingen framåt. Varje 

ledare bör kunna motivera sin personal att själva utveckla samarbetet i arbetslag, sätta upp 

mål som är till fördel för gruppen och skapa förutsättningar i form av tid för inspirerande och 

effektiv arbetsgemenskap. 

 

En ledare är oerhört viktig för verksamheten. En ledare kan inte beskrivas utan den grupp han 

ska leda men en ledare måste också kunna ha förmågan att få med sig andra (Abrahamsen, 

2003). Många forskare anger samma ståndpunkt vad det gäller hur en ledare skall vara. Sköld 

och Vengelin (2000) menar att chefer bör beakta att anställda har rätt till delaktighet i 

verksamheten. Som chef måste man bygga upp samverkan i arbetslag utifrån delaktighet i 

beslut annars utvecklas inte arbetslaget. De beskriver chefen som möjliggörare och bara i 

nödfall som domare. Att som chef bygga upp samverkan i arbetslag så att det implicerar 

respekt, lika värde, tolerans och delaktighet innebär också ett ökat tryck på att låta det 

genomsyra hela organisationen, annars blir det inte trovärdigt. Dessa forskare pekar även på 

vikten av att ha den goda viljan och att utveckla sig själv som person och rektor.  

 

Sandberg och Targama (1998) anser att ”Det gäller att ta tillvara på människors inneboende 

drivkrafter, deras engagemang och ansvarskänsla” (s.143). De menar att chefens roll innebär 

att vägleda, stimulera och ge råd så att medarbetarna själva kan ta tag i problemen. Sedan 

1980-talet har man gått från auktoritärt ledarskap till ledare som ger stöd och råd så att 

medarbetaren själv kan lösa sitt problem. Detta tror Sandberg och Targama (1998) hör ihop 

med att människor har en högre medvetenhet om sig själva som medborgare och högre 

kunskapsnivå. Chefens roll har ändrats, medborgarna har en starkare syn på sin 

självständighet och sin frihet och det skapar nya förutsättningar för chefer och ledare. 

Ibland upplevs det en osäkerhet bland personal om vad samverkan i arbetslag innebär, då 

krävs det att ledningen finns tillgänglig med stöd hjälp för att utveckla arbetslaget mot mål 

och nya arbetssätt (Sandberg & Targama, 1998).  
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Sjöberg (2001) menar att vi bör utveckla vår gemensamma pedagogiska grundsyn och sätta 

gemensamma förklaringar på ord såsom samverkan, samarbete och arbetslag för att komma 

ner till själva kärnan av det vi ska arbeta med. Det krävs att rektorn visar vilka mål man har 

med verksamheten och att man med gemensamma krafter lägger upp en plan för att nå målen. 
Olika rapporter till regeringen beskriver att det behövs stöd och uppbackning från 

ledningshåll för både förskollärare och fritidspedagoger så att de vågar ta för sig på samma 

sätt som lärarna. Annars finns en risk att den pedagogiska utvecklingskraften inte utvecklas 

och inget nytt växer fram.  

 

Modeller av arbetslag 
Granström (2003) skriver om tre olika modeller av arbetslag som vi här redogör för. 

 

Konkurrensmodellen  

De tre olika lärarkompetenserna, fritidspedagog, förskollärare, lärare och deras idéer ställs 

emot varandra. Var och en tycker att deras kunskaper och idéer är viktigast och vill att de ska 

ha en framträdande roll i undervisningen. Ingen i arbetslaget är beredd att ge sig och 

samarbetet stannar av, eller så vinner lärare gehör för sina åsikter på grund av att de andra är 

svagare och samarbetet blir lidande. I konkurrensmodellen hindras samarbetet av att de 

berörda lärarna inte är villiga att lyssna och lära av varandra och ingen bryr sig om de mål 

man har med undervisningen. Här bör man reflektera över de mål man har att arbeta efter och 

definiera viktiga begrepp såsom samverkan, arbetslag och skolutveckling, vad det har för 

betydelse för lärarna i arbetslaget (Granström, 2003). 

 

Konsiderationsmodellen  

Samarbetet går ut på att ta hänsyn och undvika konflikter, man arbetar sida vid sida 

oberoende av varandra och det finns inget egentligt samarbete. Det kan också vara på grund 

av att man har respekt för de olika kompetenserna, man vill låta var och en sköta sitt. Om man 

inte pratar med varandra om sina uppgifter gentemot barnen är risken stor att man förlorar 

helhetssynen på barn och verksamhet säger Granström (2003). Konsiderationsmodellen gör 

inte så mycket väsen av sig, det finns inga högljudda konflikter för dem undviker man helst 

och därför kan det vara lätt att tro att samverkan fungerar bra. Samverkan behöver inte 

fungera, som lärare kan man arbeta sida vid sida utan att egentligen veta vad den andre gör. 
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De som blir lidande är i första hand eleverna, de får inte tillgång till lärare som tillsammans 

med andra reflekterar och undervisar utifrån en helhetssyn på barn och deras lärande 

(Granström, 2003). 

 

Kompanjonsmodellen 

Denna modell innebär delat ansvar för elever och verksamhet. Här strävar man mot samma 

mål och tar del av varandras kompetenser på ett konstruktivt sätt. Det behöver inte vara 

konfliktfritt men alla tar tillvara på olikheterna och erfarenheter som man har och varje 

deltagare behövs för att föra arbetet vidare framåt anser Granström (2003). Den tredje 

modellen, kompanjonmodellen, är den modell där lärare har ansvar tillsammans i arbetslaget 

för elever och verksamhet. Man använder sig av lärarnas olika kompetenser på bästa sätt och 

man har klart för sig vilka mål man ska arbeta efter. I denna modell diskuterar man öppet 

olika åsikter och är noga med att ta tillvara på olikheterna och nyttan av att vara en i laget som 

behövs.  Men en förutsättning är att man som lärare har olika kompetenser och är villig att 

försvara och dela med sig av detta. På detta sätt tar man tillvara resurserna i arbetslaget och 

det i sin tur leder till utveckling samverkan i arbetslag.  

 

 

Individuell och kollektiv kompetens 
 

Individuell kompetens 

Sköld och Vengelin (2000) anser att man behöver fackkompetens, social kompetens och 

strategisk kompetens, vilket innebär att man inser varför utveckling är nödvändig. 

Fackkompetens gör att du har kunskap om det du ska göra. Med social kompetens menas att 

man har kunskap om hur man får en individ och grupp att fungera tillfredställande. Det har 

också inverkan på hur lärare själva kommer överens i arbetslaget. Med strategisk kompetens, 

menar man att man har kunskap om varför man gör det man gör 

 

Kollektiv kompetens 

Lendahl och Runesson (1996) ser arbetslagen som en outnyttjad resurs vad det gäller att låta 

olika lärare med varierad erfarenhet samlas och reflektera, diskutera problem och hitta 

lösningar gemensamt. De gemensamma kunskaperna skulle bli viktiga för 

kompetensutvecklingen hos lärarna. ”I samspel med en kollega kan vi kanske våga ta 
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språnget och bryta ny mark även om det till en början kan innebära kaos och misslyckanden” 

(Lendahl & Runesson, 1996, s.49). Olika kompetenser är bra om de utnyttjas på rätt sätt. Men 

olika kompetenser kan också leda till problem om lärarna har förutfattade meningar om 

varandras kompetenser i yrkesrollen. 

 

Hansen (1999) säger att vi oftast oreflekterat och omedvetet tolkar andra lärares handlingar. 

Vi tolkar ofta det som sägs med en förförståelse om att läraren tillhör en viss kultur, alltså 

måste han eller hon vara på ett visst kulturanknutet sätt. Om båda lärarna reagerar på mötet så 

att det leder till bristande förståelse, missförstånd eller konflikt kan man tala om en 

kulturkrock. Hansen (1999) menar att när lärare talar om andra lärarkategorier så beskriver de 

skillnaden som mycket stor och att de har helt skilda yrken. Beskriver läraren däremot sin 

egen kompetens i yrket så är likheterna i beskrivningen stora fast man inte har någon vetskap 

om det. Olikheterna ser lärarna som två olika kulturer, en praktisk, estetisk och omvårdande 

sida gentemot baskunskaperna, läsa, skriva räkna.  Likheterna ser lärarna som till exempel 

 ”Flexibilitet, lyhördhet, förmåga att tolka och förstå barn och deras behov och att stödja 

barns lärande som viktiga delar av den egna kompetensen” enligt Hansen (1999, s.350). 

 

 

Samverkan i arbetslag ur olika perspektiv 
Från regeringens håll anser man att integrering ska lägga fokus på gemensamma mål och 

arbetssätt i arbetslag för att bättre möta elevers utveckling och lärande. Men skolkommittén 

(SOU 1997: 121) menar om arbetslag och deras funktion att det inte finns någon garanti för 

att skolan utvecklas bara för att man har arbetslag.  I regeringens skrivelse 1996/97:112 står 

det att 

”Integrationen skall framför allt ses som en pedagogisk fråga med fokusering på en 

utveckling mot mer av gemensamma mål, förhållningssätt, arbetsformer, och synsätt i de 

olika verksamheterna, ett viktigt syfte är att arbetslag med olika kompetenser skall kunna 

utvecklas som arbetsform för att bättre möta barns olika behov av stöd och stimulans” (s.50). 

Kärrby och Lundström (2004) skildrar de resultat som skolverkets utredning nr 201, 

(Skolverket, 2001) gav vad det gäller integreringen av förskoleklassen och skolan. Det 

konstaterades att skolan tar över och påverkar förskoleklassen med sin kultur, det sker en 

skolifiering mot en mer vuxenstyrd ämnesinriktad kunskapssyn istället för en mer 

barninriktad kunskapssyn, skolans arbetspass och raster tog också över. Med skolifiering 
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menas att lärandet inte utgår ifrån barnens intresse utan är styrt av vuxna som förmedlar 

ämneskunskaper, meningen var att utvecklingen skulle gå åt ett mer temainriktat, lustfyllt 

lärande. Kärrby och Lundström (2004) menar ändå att i och med den integrerade 

verksamheten så arbetar barnen på ett friare sätt och tar egna initiativ. Det gynnar 

engagemanget och lusten i lärandet. Eleverna är inte lika styrda av lärarna som förut.  

 

Kärrby (2000) beskriver hur svårt det är att samarbeta när de olika lärarna har olika syn på 

barn, inlärning och kunskap och dessutom olika arbetstidsavtal. Men i och med de omarbetade 

läroplanerna så strävar lärarna efter det som är grundläggande och gemensamt, den viktiga 

värdegrunden och det pedagogiska synsättet, demokratisk fostran och det livslånga lärandet 

från förskolan till skolan. Förskolan och grundskolan har också närmat sig varandra vad det 

gäller att formulera mål och arbetssätt. Ämnesmålen i skolan har formulerats mer 

övergripande i kursplanerna. Lek, utforskande av omvärlden och tema som arbetssätt har 

också tillkommit, inspirerat av förskolan. 

 

Åberg (1999) skriver att de beslut som ska tas i skolan ska fattas av dem som arbetar nära 

verksamheten, alltså ökar samverkanskraven på lärarna. I arbetslagen krävs det en samsyn 

vad det gäller samverkan och policydiskussioner för att kunna fatta gemensamma beslut. 

Samverkan i arbetslag gynnar den viktiga helhetssynen på barnen. Arbetslaget kan på ett 

bättre sätt se barnets behov och hjälpa eleven till olika möjligheter för inlärning. Åberg 

skriver vidare att forskningsresultat i flera länder tyder på att ”Ett väl fungerande lagarbete 

ofta ger avsevärt bättre resultat än individuellt arbete” (s.36). 

 

 Vidare visar Åbergs (1999) forskning att samverkan ligger till grund för ett väl utvecklat 

arbete i arbetslag som strävar mot utveckling av skolan. ”Den framtida skolans arbete måste 

bygga på ett utvecklat samarbete, inom skolan och utåt mot samhället. 

Arbetslagsorganisationen är dock inte ett mål i sig, utan ett sätt att stödja skolans strävan att 

nå målen” (s.125). Här har Åberg en samsyn med regeringens strävan efter samverkan. 

  

Enligt Ellmin och Leven (1998) handlar samverkan om att personalen i arbetslaget har lärt sig 

att samplanera för att alla inte ska göra allt. Då krävs det förståelse för de individuella och 

kollektiva kompetenserna. Regler och normer bör diskuteras. Sandberg och Targama (1998) 

menar att mötet med kollektivet är viktigt för att tillrättalägga samspel om normer, regler och 

förhållningssätt. Man måste kommunicera för att förstå kollektivets kompetens ”Det är i 
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kommunikation med andra som gemensam förståelse skapas och bildar grund för den 

kompetens som kollektivet utvecklar i arbete” (s.95). 

 

När man talar om kollektiv kompetens i arbetslag och dess utveckling måste man arbeta med 

den gemensamma förståelsen för sitt arbete. Att införskaffa kunskap innebär att öka sitt 

vetande men om inte förståelsen finns med så blir det ett ytligt lärande som man inte har nytta 

av i en konkret situation. Att mötas i arbetslag kan vara både berikande och frustrerande. 

Hansen (1999) anser att själva poängen med samverkan är att olika yrkeskulturer och 

kompetenser möts för att ge barnen ett brett av utbud av kunskaper inför deras kommande 

vuxenliv som samhällsmedborgare. 

 

För att få ut något positivt av samverkan i arbetslag bör man pröva, utvärdera och pröva igen. 

När Kärrby och Lundström (2004) beskriver samverkan betonar de också att ju mer de olika 

lärarna, förskollärare, fritidspedagog och grundskollärare samverkar om klassrumsarbetet 

desto mer lär de av varandra och i förlängningen så gynnar det verksamheten. Thors, 

Hugosson (2000) skriver också att kommunikation och behovet av mötesplatser är viktigt. Det 

är bra att ta hjälp av andra kollegor i diskussioner och utvärdering för att komma vidare med 

nya idéer och tankesätt av samverkan i arbetslag. 
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Faktorer som kan påverka samverkan i arbetslag 
Makt. 

Hansen (1999) anser att det finns flera saker som påverkar samverkan. Ett är 

maktperspektivet, det är svårdefinierbart som begrepp och innebär att man har makt i 

förhållande till någon underordnad. Men makt kan också vara kopplad till professionell 

kompetens och ansvarsområde, den kan vara kopplad till den betydelse som olika lärargrupper 

har och det hänger i sin tur samman med inflytande i samhället. Makt i skolan är inget man 

talar högt om för det är en verksamhet i demokratisk anda. Gränserna för vem som har minst 

eller mest makt kan vara svåra att tyda. Makt kan säkert vara förödande för arbetssituationen 

om det innebär snedfördelning i maktförhållande mellan lärare som ska samverka på lika 

villkor i arbetslag.  

 

Tid. 

Hur viktig tiden är för att utveckla verksamheten uppger Ahlstrand (2003) och Hargreaves 

(1998). Ahlstrand anser att svårigheten med integrerade arbetslag är att hitta gemensam tid. 

Tid för planering, diskussion av mål, innehåll och metoder. Vidare menar Ahlstrand att det 

även tar tid för människor att lära känna varandra och man behöver gemensam tid för att 

diskutera innehållet i arbetet och få till gemensamma arbetsmetoder. Hargreaves (1998) 

skriver att tid är frihetens fiende, tiden sätter gränser för hur väl arbetet genomförs. För lite tid 

gör att man måste stressa sig igenom arbetet och det i sin tur påverkar kvalitén till det sämre. 

Kraven på att lärarna skall öka sin produktivitet växer och deras tid delas upp i 

förberedelsetid, planeringstid, grupptid och individuell tid mm. Ledningen vill kontrollera 

tiden i dessa delar för att effektivisera och få bort allt ”slöseri” med tid.  

 

Resurser. 

Sköld och Wengelin (2000) anser att lärarna förväntas att prestera mer och mer i skolan och 

så drar man ner på personalresurser. Som lärare förväntas man vara flexibel och effektiv och 

när man förväntas att ta del av utvecklingsarbetet så orkar man inte. Orken att engagera sig i 

sin framtid finns helt enkelt inte hos alla, vilket är oroande. 

 

Olika yrkesroller. 

Det finns olika yrkesroller i skolan, förskollärare, fritidspedagoger och grundskollärare. Det 

kan innebära problem men det kan även innebära en möjlighet för utvecklingen av samverkan 
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i arbetslag. I skolverkets rapport, Finns fritids? (Skolverket, 2001) står det att drygt hälften av 

fritidshemmens personal inte samverkar om planering med skolans personal och att skolans 

lärare har ett starkt inflytande över arbetslagen. Förskollärarna och lärarna har en framskjuten 

och aktiv roll i arbetslagen i förhållande till fritidspedagogerna. 

 

Hansen (1999) skriver om de olika yrkesrollernas uppgift i skolan. Fritidspedagogens och 

förskollärarens roll menar hon inriktar sig på att låta barn arbeta, leka och lära i dialog med en 

vuxen. Grundskollärare inriktar sig mer på att förmedla ämneskunskaper, läsa, skriva, räkna 

till eleverna. Hansen (1999) anger vidare i sin avhandling att hon sett vad som händer när 

fritidspedagoger och grundskollärare möts då fritidshemmet flyttar in i skolan. Skolan har 

högre status i samhället och det gör att skolan sätter ramar och grundskollärarna blir vinnare i 

mötet. Fritidspedagogerna blir ofta resurslärare åt grundskollärarna och på det sättet får 

grundskollärarna ökade resurser på skoltid. Fritidspedagogerna får däremot inte tillbaka 

motsvarande tid till fritidshemmen. Detta ser Hansen (1999) som en bidragande orsak till 

irritation hos fritidspedagogerna om de får uppfattning att självständigheten minskar och 

arbetssituationen försämras på grund av att de får underordna sig. Fritidspedagogerna formar 

sin yrkesroll utefter skolpedagogikens krav. Hansen menar vidare att man bör komma fram 

till gemensam definition av de olika kompetenserna i arbetslaget och enas om deras goda 

möjligheter. För att utveckla det pedagogiska arbetet bör man utnyttja de olika lärarna i 

arbetslaget till att kritiskt reflektera och utvärdera och även diskutera olika förgivettagna 

tankar om de olika lärarkulturerna.  

 

Att få upp tankarna i arbetslaget till ett medvetet plan gör att man kan komma till ny insikt 

och förståelse. Kärrby (2000) menar att i de nya måldokumenten för skolan finns det nya 

direktiv för undervisning. Det är inte längre grundskolläraren som har monopol på att 

undervisa. Kärrby anser vidare att arbetslaget står för en samlad pedagogisk kompetens och 

ska kunna undervisa i de moment där de kan anses mest lämpade att göra så.  

 

 

Åberg (1999) betonar att man måste diskutera sina olika yrkesroller och förväntningar i 

arbetslaget och få till stånd en samsyn om vad man vill med sitt arbete och vilka former man 

vill att samverkan i arbetslag ska ha. Nihlfors (1998) anger om yrkesroller och deras 

kunskaper att lärarna skulle dela med sig av sin erfarenhet, skicklighet och kompetens för att 

öka kunnandet hos alla. Att elever ska ha kunskaper inom olika områden står i lagar, 
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förordningar och läroplaner, men det står inte när, var och hur denna kunskap skapas eller 

tillsammans med vem. Alla lärare från förskolan och uppåt har gemensamt ansvar för att 

barnen ska klara de gemensamma målen inom alla områden. Nihlfors (1998) ser de olika 

yrkesrollerna som en möjlighet och ett komplement till varandra när det gäller utveckling och 

lärande hos barn. 

 
Sammanfattning av tidigare forskning 

De forskare som nämnts uppmärksammar hur olika faktorer påverkar samverkan i arbetslag. 

Att få diskutera vad samverkan i arbetslag är, hur det ska fungera och gemensamt komma 

fram till hur man når verksamhetens mål är nödvändigt för att samverkan i arbetslag ska 

fungera. För att få en förståelse av vad samverkan är och hur det ska fungera fordras det tid 

till diskussioner. Tid för att lägga en gemensam grund till trygghet i gruppen och att lära 

känna varandra i arbetslaget så att maktspelet mellan lärare tonas ner. Lärare förväntas 

prestera mer trots att resurserna minskar. Arbetslag består av människor med olika yrkesroller 

med tillhörande traditionella kompetenser. Det hindrar inte att man kan ha ytterligare 

kompetenser utanför sin traditionella yrkesroll som kan användas i samverkan i arbetslag för 

att gynna eleverna. De olika forskarna menar att det är bra att diskutera vilka olika yrkesroller 

och kompetenser som finns i arbetslaget, så att man får en samsyn om resurserna i arbetslaget. 

Vidare menar de att det är upp till arbetslaget att hitta former för hur man kommer till målen 

för elevers utveckling och lärande.  
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Metod och genomförande 
I detta avsnitt beskriver vi hur och varför vi valde den metod vi gjorde och hur och varför vi 

valde ut de olika informanterna. Vidare redovisar vi hur vi bearbetat och analyserat materialet. 

I sista delen beskrivs tillförlitligheten och etiska ställningstaganden.  

 

Val av metod 
 För att sätta oss in i ämnet har vi som Backman (1998) angivit tagit del av tidigare litteratur 

inom vårt valda område. Backman (1998) skriver ”Framgången av det fortsatta vetenskapliga 

arbetet kan många gånger sägas vara beroende av hur väl man läst på” (s. 27). 

 

Vi ville ta reda på hur rektorer uppfattar att de organiserar för samverkan i arbetslag och hur 

deras vision ser ut angående samverkan i arbetslag via intervjuer, för att på så sätt få veta hur 

rektorerna uppfattar sin egen arbetssituation. Vi valde att använda oss av kvalitativa, 

halvstrukturerade intervjuer i vår studie. I kvalitativa intervjuer är syftet att gå på djupet och 

ta reda på en viss typ av information. Forskaren vill ta reda på vad någon annan tycker, vet, 

vill eller tänker på, och försöka att beskriva och förstå innebörden i vad informanten säger. 

Det specifika ur varje informants värld lyfts fram och inte allmänna åsikter. Med 

halvstrukturerade intervjuer menas att vi använder oss av en uppmaning till informanten om 

att beskriva två frågor.  

 

Vi utgick från en intervjuguide som innehöll en översikt av de frågor vi beslutat oss för och 

förslag till följdfrågor beroende på vilken riktning samtalet tog (Kvale, 1997). Informanterna 

berättar fritt och utförligt med egna ord. Svaren från informanten tar formen av en historia. 

Utifrån svaren går vi vidare med följdfrågorna för att få reda på det vi undersöker. Vi har 

utgått från två frågor som var relevanta för vår studie. Dessa frågor är, hur rektorer beskriver 

att de organiserar för samverkan i arbetslag mellan lärare i förskoleklass, skola och fritidshem 

och hur rektorernas vision om samverkan i arbetslag ser ut. Samtalen skulle utgå ifrån dessa 

frågor för att på så sätt låta rektorerna få berätta spontant och få dem att känna att vi var 

uppriktigt intresserade av vad han/hon hade att säga. Vi anser att om rektorerna känner att vi 

är intresserade så är det lättare för oss att få en bättre inblick i deras värld. Meningen var att vi 

tillsammans skulle samtala om ett ämne som intresserade oss. Det var viktigt att se till att inte 

hamna långt utanför det ämne som vi samtalade om vid intervjun.  Eftersom vi inte är vana 
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vid att intervjua kan det innebära att om vi ställt frågorna på annat sätt kunde vi kanske ha fått 

andra svar.  

 

Urval  
Vi har valt att utföra våra intervjuer med sex olika rektorer vid skolor i Västsverige. Kriteriet 

för rektorerna var att de skulle ha arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagog och 

grundskollärare, något vi också försäkrade oss om när vi kontaktade rektorerna. Vid 

telefonkontakt med rektorerna visade det sig att det av en slump blivit en jämn fördelning 

mellan könen, tre kvinnor och tre män.  

 

Genomförande  
En av oss hade huvudansvaret för intervjun medan den andre hade ansvar för att några av oss 

nedskrivna stolpar kom med i samtalet. Detta kontrollerades efter att informanten talat färdigt. 

För att få med samtalet så korrekt som möjligt använde vi oss av bandspelare som 

informanten gav sitt godkännande till att vi använde. Bandspelare är bra att använda enligt 

Kvale (1997) den hjälper till så att man lättare kan koncentrera sig på ämnet och att man kan 

gå tillbaka och kontrollera vad som sagts under intervjun efteråt. Vi intervjuade informanterna 

på deras arbetsplats där vi fick tillfälle till att tala ostört med dem. Intervjuerna tog mellan 30 

-60 minuter. Vid avlyssningen av bandet noterade vi att ljudkvalitén var god och vi skrev ner 

samtliga intervjuer direkt efter vi hade genomfört dem. Om det fanns ämnen som inte hörde 

till studien togs detta medvetet bort från utskriften (Backman, 1998). Under hela tiden förde 

vi gemensamma diskussioner angående informantens samtal och dess innebörd.  

 

 

Bearbetning  
Materialet lästes igenom av oss båda på var sitt håll för att vi skulle skapa oss en bild av såväl 

helheten som dess delar. Med ett litet antal intervjupersoner kan vi mer djupgående tolka och 

bearbeta intervjusvaren. Vi markerade i intervjumaterialet vad vi tyckte var relevant för vårt 

syfte och vår frågeställning. Sedan gick arbetet vidare med att bearbeta materialet gemensamt. 

Vidare använde vi oss av meningskoncentrering, texten formulerades så att den blev mer 

koncist och långa uttalanden bröts ner till kortare uttalanden (Kvale, 1997). Det väsentligaste i 

texten koncentrerades till att formuleras i några få ord.  För att lättare kunna arbeta med 

materialet klippte vi sönder texterna till intervjuerna för att sedan undersöka skillnader och 
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likheter i innebörden av vad informanterna sagt. Från informationen kunde vi utläsa att 

materialet delade sig utifrån våra två huvudfrågor som sedan mynnade ut i underrubriker. 

Som Kvale (1997) skriver använde vi oss av citat som var korrigerade med små ingrepp vid 

slutresultatets redovisning för att texten skulle få ett mer läsvänligt språk. Innebörden i citaten 

var dock detsamma.  

 

 

Studiens validitet 
Validitet är ett annat ord för trovärdighet och med det menas att man har kontroll på att det 

man valt att studera verkligen är det man studerar (Kvale, 1997). Det är av vikt att tänka på att 

studien bara ger en kort inblick i rektorernas värld eftersom undersökningen gjorts med ett 

begränsat antal rektorer, så anser vi inte att resultaten kan vara generaliserbara, man kan alltså 

inte säga att resultatet gäller alla rektorer i hela Sverige, och det har heller inte varit vårt syfte. 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur rektorer uppfattar att de organiserar för samverkan 

i arbetslag och deras vision om densamma. Under samtalen verkade rektorerna väl pålästa och 

hänvisade till läroplanen, Lpo94. Det vi funderar på är om informanterna svarar uppriktigt 

eller på det sätt som de tror vi vill höra.  

 

Vid varje intervjutillfälle var vi två, en av oss intervjuade utifrån de två huvudfrågor vi hade 

och den andre skrev anteckningar och såg till så att alla eventuella frågeställningar kom med.  

 

När utskrifterna från intervjuerna var färdiga undersökte vi materialet var och en för sig för att 

på så sätt bearbeta innebörden av intervjuresultaten från två olika håll. Om man kommer fram 

till samma slutsats på var sitt håll ökar trovärdigheten. Dessa uppfattningar tolkar vi sedan 

tillsammans och skapar mening i, vilket i förlängningen kan ge nya perspektiv på det 

undersökta.  Att vara två vid bearbetningen av materialet minskar risken för en ensidigt 

vinklad, förenklad och snedvriden tolkning av materialet enligt Kvale (1997). 
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Etiskt ställningstagande 
Det har varit viktigt för oss att hålla ett vetenskapligt förhållningssätt. Med det menar vi att vi 

försöker lägga våra tidigare erfarenheter och fördomar åt sidan för att kunna se resultaten 

någorlunda objektivt. Vår strävan var att se på informationen ur olika perspektiv och försöka 

reflektera över vår egen förförståelses betydelse för tolkningen av resultaten.  

 

Vi har koncentrerat oss på att hålla oss till de tre etiska riktlinjer som Kvale (1997) anger i sin 

bok, samtyckeskravet, det vill säga man informerar informanten om undersökningens 

generella syfte, hur undersökningen är upplagd och eventuella risker och fördelar. 

Konfidentialitetskravet, innebär att inga privata detaljer som kan identifiera informanten 

kommer att redovisas. Konsekvenserna, innebär att risken för att informanten lider skada skall 

vara så liten som möjligt.  

 

Vi informerade om vårt syfte med undersökningen och att vi kommer att använda materialet 

till en C-uppsats. Vi ville att informanterna skulle vara väl införstådda med vad studien skulle 

syfta till. Materialet som vi fått från intervjutillfällena kommer att sparas och inte användas 

igen om vi inte frågar dem först. För att värna om informantens konfidentialitet så kommer vi 

inte att använda namn på vare sig rektor eller skola. Vi kommer att måna om att riskerna för 

konsekvenser för rektorerna minimeras och de kommer att få var sitt exemplar av uppsatsen 

när den är färdig. 
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Resultat 

Vi kommer att presentera redovisningen av vårt material från intervjuerna på följande sätt. Vi 

utgår från våra två huvudfrågor: Hur organiserar rektorer för samverkan i arbetslag 

bestående av lärare från förskoleklass, fritidshem och skola? samt Hur framställer rektorer  

sin vision om samverkan i arbetslag?  Materialet delar sig i dessa två huvudrubriker. Utifrån 

varje huvudrubrik delar sig materialet vidare i underrubriker.  

 

För att klargöra resultaten från de olika rektorerna benämner vi dem med rektor och en siffra 

från ett till sex, utan inbördes ordning. När vi anger vad de olika rektorerna svarat kommer vi 

att använda begreppet hon för samtliga. Med begreppet lärare menar vi fritidspedagog, 

förskollärare och grundskollärare och det är dessa som ingår när vi använder begreppet 

arbetslag. Vi använder oss av citat, det förtydligar våra resultat.  

 

Hur organiserar rektorer för samverkan i arbetslag bestående av lärare 

från förskoleklass, fritidshem och skola? 

 
Rektorers uppfattning om sitt ledarskap   

Rektorerna påverkar för samverkan i arbetslagen. De tror på ledarskap där man tydligt talar 

om hur samverkan ska vara och visar var man själv står i förhållande till det. En del rektorer 

beskrev att de ser till så att lärarna förstår uppdraget, engagerar sig och betonade även 

arbetslagets betydelse. Rektorerna hänvisar till att det står i styrdokumenten att samverkan ska 

ske och att det är rektorns ansvar. De berättar att de ger lärarna ramar och att lärarna utifrån 

dessa ramar lägger upp arbetet själva. Rektorerna betonar att samverkan är viktig men svår 

eftersom de vill att lärarna själva skall komma fram till hur de vill samverka i arbetslag.  

Rektorerna talar om att de har stor organisatorisk frihet i verksamheterna utifrån de 

styrdokument som gäller.  De ansåg att det var viktigt att få tala om syftet och målen för att 

klarlägga vad det var som styrde verksamheten.   

 

”Vi gjorde en inledning med föräldragruppen för att tala om syfte och mål, sedan satte vi oss 

i grupper och diskuterade, utifrån det lade vi upp den slutgiltiga organisationen.” (Rektor 2) 
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Detta gjorde hon för att på så sätt få med sig lärare och föräldrar så att de själva kunde lägga 

upp organisationen utefter styrdokumenten. Utifrån de förslag som de lämnade, lotsade hon 

mot det som var positivt för samverkan i arbetslag. 

 
Hur underlättar rektorer för samverkan i arbetslag 

Rektorerna talade både om gemensam planering för lärarna och om fortbildning i form av 

handledning för att underlätta samverkan i arbetslag. Rektorerna underlättar samverkan 

genom att ha gemensam veckoplanering i arbetslaget en gång i veckan. Detta är möjligt 

genom att man löser av varandra efter ett rullande schema för att alla lärare i arbetslaget ska 

kunna vara med. En del rektorer har organiserat att grundskollärare går in på fritidshemmen 

och löser av så att fritidspersonalen kan vara med vid arbetslagets planering. Andra rektorer 

har organiserat så att fritidspersonalen själva turas om att lösa av varandra vid arbetslagets 

planering.  

 

”Fritidpersonalen är med lärarna och veckoplanerar eftersom det är samma barn vi pratar 

om.  När de planerar har de ett rullande schema för fritidspersonalen så att alla kan vara 

med.” (Rektor 5) 

 

En rektor betonar vikten av att ha gemensam planering i arbetslaget ofta. På hennes skola 

planerar arbetslagen gemensamt varje morgon.  
  

Rektorerna uppgav också att personalen får handledning eller någon form av utbildning 

regelbundet.  Detta anser de främjar insikten om betydelsen av att samverka i arbetslag.  

 

”För arbetslagen har vi handledning regelbundet av resursteamet för att vi ska arbeta på 

samma sätt. Handledningen har vi 3- 4 gånger per arbetslag och termin. Inför hösten ska vi 

erbjuda samma möjlighet.” (Rektor 5) 

 

Rektorerna tillhandahåller handledning för sina lärare för att på så sätt få ett gemensamt 

förhållningssätt, samma barnsyn och en bra samverkan i arbetslaget. Rektorerna anger också 

att de har föreläsningar eller utbildningar, som innebär reflektion och ökad självkännedom, 

allt för att stärka yrkesrollerna som i förlängningen gynnar samverkan.   

 

 26



”Personalen har fått en ökad förståelse för varandra och förståelse för varför man reagerar 

på ett visst sätt i olika situationer, kurserna har gynnat samverkan här på skolan.”  (Rektor 4) 

 

En rektor skilde sig mot övriga rektorer angående handledning. Hon lät inte handledningen 

vara frivillig utan krävde att alla skulle gå utbildning i grupprocess. Rektorn menade att alla 

lärare behövde handledning för att klara sitt uppdrag.  

 

Rektorers syn på kompetenser och yrkesroller 

Rektorerna anser att olika yrkesroller och kompetenser behövs och är lika viktiga. Olika 

kompetenser är berikande för verksamheten. Det skiljer dock en del på när rektorerna 

beskriver olika yrkesroller och kompetenser. En del rektorer uttalar tydligt att 

fritidspedagogen är en del av arbetslaget, inte en resurs eller hjälplärare. All personal är lika 

viktig. Rektorerna menar att det är viktigt att fritidspedagogerna ser sig själva som en 

kompetent pedagog i arbetslaget men de anser att det varit svårt att få föräldrarna att förstå att 

förskollärare och fritidspedagoger har lika stort ansvar om barn och verksamhet som 

grundskollärare. Rektorerna beskriver att alla lärare har gemensamt ansvar i arbetslaget för 

barn och verksamhet. En rektor berättar att hon har arbetat mycket med att påverka den gamla 

skolkulturen där fritidspedagogerna sågs som hjälplärare och resurs inte som en kompetent 

pedagog i arbetslaget. Flera rektorer beskriver att  

 

”Olika kompetenser är det bästa man kan ha för barnen, alla lärare är lika viktiga.” (Rektor 

3) 

  

En rektor menade att de kommit långt i samverkan och synen på olika kompetenser.                                         

 

”De arbetar väldigt nära i arbetslaget och utnyttjar de olika kompetenserna, de har inga 

fasta grupper utan arbetar i block i till exempel svenska, där tar varje pedagog olika grupper 

utefter sin kompetens och barnens behov.” (Rektor 2) 

 

Andra rektorer påpekar skillnader till exempel i lärarnas utbildning, syn på fritidspedagogen 

som resurs och hur de ser på fritidspedagogernas ansvar i skolan. De anser att 

fritidspedagogen bara kan ha hand om det som är av praktisk natur, till exempel bild och natur 

eftersom de inte har någon annan ämnesbehörighet. Rektorerna anger fritidspedagogen som 

en resurs i skolan eller en vuxen som går in i klassen och har fritidspass.  
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”Fritidspedagogerna arbetar 15 timmar på fritids och 15 timmar i skolan som resurs.” 

(Rektor 4)  

 

Några rektorer anser att fritidspedagogerna ansvar endast för sin del, fritidsdelen i skolan.  

 

”Ansvaret för klassen har klasslärarna eftersom fritidspedagogerna inte har någon 

ämnesbehörighet.” (Rektor 6) 

 

Hinder för samverkan i arbetslag 

Rektorerna anser att anställningsavtalen bör ändras eftersom de olika avtalen utgör ett hinder 

för samverkan. De menar att samverkan är svår på grund av de olika arbetstidsavtalen, 

semestertjänst kontra ferietjänst. Rektorerna tycker att det bästa vore om alla hade samma 

avtal med 40 arbetstimmar per vecka. En rektor beskriver att hon kommit överens om 

arbetstiden med förskollärare och fritidspedagoger på sin skola.  

 

”De har 40 timmars arbetsvecka som är schemalagd dagtid, all tid utöver det med 

föräldrasamtal och möte, korttidsvakanser löser de själva. Fritidspedagoger och 

förskollärare får då tre veckors kompledighet. Det blir likt lärarnas avtal och fungerar bra.” 

(Rektor 3) 

 

En rektors uppfattning skiljer sig från de andra och säger att: 

 

”Det vore svårt med samma avtal för alla, förskollärarna skulle ha samma avtal som lärarna, 

ferietjänst, men fritidspedagogerna måste ha semestertjänst eftersom de har barn hela 

sommaren.” (Rektor 6) 

 

På de övriga skolorna har man traditionella villkor och avtal, det vill säga semestertjänst för 

förskollärare och fritidspedagoger kontra ferietjänst för grundskollärare. Rektorerna anser att 

det alltid funnits skillnader i status bland de olika lärarna som har hindrat samverkan men det 

är främst för att de har olika avtal.  
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Hur framställer rektorer sin vision om samverkan i arbetslag? 
Rektorerna menar att samverkan i arbetslag ska gynna barnen och utgå från barnens bästa. För 

att kunna se till så att varje barn har det bra måste man ha en helhetsbild av både barn och 

verksamhet samt ett gemensamt förhållningssätt. Flera rektorer säger att de skulle vilja arbeta 

med alla verksamheter för att kunna följa barnen hela vägen. De menar att man får en 

helhetsbild av verksamhet och barn på så sätt. 

 

”Min dröm är att ha alla verksamheter och kunna följa barnen hela vägen från förskola till 

och med år 9.” (Rektor 1) 

 

Rektorerna beskriver kompetens utifrån att alla kompetenser behövs och är lika viktiga. De 

anser att olika kompetenser är det bästa man kan ha för barnen och att fritidshemmet är en lika 

viktig verksamhet som skolan för barnen, det är samma barn som går där.  

 

”Vi har olika utbildningar och man ska utnyttja den kompetensen man har.” (Rektor 2) 

 

Några av rektorerna skulle vilja införa flexibel skolstart.  Det motiveras med att det långa 

sommaruppehållet kan vara svårt för många barn. Om behov fanns skulle pojkar som var 

födda sent på året kunna börja skolan senare om man inför treterminsintervaller. Barnens 

behov skulle styra verksamheten och lärarna måste samverka om detta.  

 

”Jag skulle vilja ha 3- terminsintervall. Det tilltalar mig, det långa sommaruppehållet för 

cirka 20 % med problem är förödande, kanske skulle man kunna hjälpa dom. Pojkar som till 

exempel är födda sent på året skulle inte behöva börja skolan förrän i januari om det fanns 

behov till det.” (Rektor 5) 

 

Rektorerna skulle vilja ha mer resurser till skolan. Genom ökad lärartäthet skulle det vara 

möjligt att återinföra halvklasstimmar. Med mer personal underlättar man för samverkan i 

arbetslag.  

 

”Om jag fick bestämma och hade mer resurser skulle jag satsa på att inte ha åldersblandat 

utan större kullar som var åldershomogena och fick personal utefter hur många barn det är i 

gruppen. Att grupperna var intakta och att vi fick tillräckligt mycket lokaler.” (Rektor 1) 
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”Mer personal är min vision och att man jobbar tillsammans och stöttar varandra i 

arbetslagen.” (Rektor 6) 

 

De flesta rektorer har som vision att det ska vara samma anställningsavtal för förskollärare, 

fritidspedagoger och grundskollärare. För att få samverkan i arbetslagen fullt ut krävs någon 

form av förändrade arbetsavtal.  

 

”Min vision är att alla skulle ha samma avtal för att verkligen samverka. Självklart ett 

gemensamt avtal för alla pedagoger.” (Rektor 3) 

 

”Alla skulle jobba under samma villkor för att tvätta bort det gamla. Att man fokuserar på sin 

uppgift som är att vi har barn som vistas hos oss mellan 6.30-18.30, det står i vårt uppdrag.” 

(Rektor 4) 

 

En rektor anser att det är en fördel med att inte ha statiska grupper bestående av barn eller 

lärare. Om man inte kommer överens med någon i gruppen kan man lösa det på olika sätt 

genom att samverka i arbetslaget. Relationsproblem som kan uppstå löser man lättare om 

gruppen inte är statisk.  

 

”Det skulle inte finnas fasta grupper, utan block i t ex svenska då jobbar läraren med 

läsinlärning, en jobbar med att eleverna får läsa för varandra och den tredje med något 

annat. Man kan alltså jobba på olika nivåer. Det kan vara en nivå i läsinlärning och en 

annan nivå i en annan grupp.” (Rektor 2) 
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Diskussion 
Studien syftar till att undersöka hur några rektorer uppfattar att de organiserar för samverkan i 

arbetslag bestående av lärare i förskoleklass, fritidshem och skola samt hur rektorerna 

framställer sin vision om samverkan i arbetslag. I vår resultatredovisning framkommer det att 

rektorerna påverkar för samverkan genom att de anser sig vara tydliga och ge ramar utefter 

styrdokumenten. Rektorerna underlättar för samverkan genom att ge lärarna gemensam 

planeringstid och handledning. Rektorerna anser att olika kompetenser och yrkesroller behövs 

men deras beskrivning av fritidspedagogernas roll skiljer sig åt. De anser att 

anställningsavtalen bör ändras för att gynna samverkan mellan lärare. När rektorerna beskrev 

sin vision hade de många lika önskemål. Samverkan skulle gynna barnet och ge en helhetssyn 

på barn och verksamhet. Liknande anställningsavtal för alla lärare och att resurserna till 

skolan bör öka. Olika kompetenser och yrkesroller behövs och är nödvändiga för samverkan i 

arbetslag.  

 
I vår diskussion belyser vi det vi anser vara viktigast och mest intressant från resultatdelen 

utifrån vår studies syfte. Diskussionen är indelad i samma rubriker som återfinns i 

resultatdelen för att det ska vara enklare att läsa. 

 
Hur organiserar rektorer för samverkan i arbetslag bestående av lärare från 

förskoleklass, fritidshem och skola? 

 

Rektorers uppfattning om ledarskap  

Ramar är ett annat ord för vad man har att rätta sig efter. Vilka regler som finns, vilka resurser 

och hur mycket tid man har tillgång till organisatoriskt (Pedagogisk uppslagsbok, 1996). 

Studiens resultat visar att rektorerna anser att de är tydliga och ger lärarna ramar utifrån 

styrdokumenten. Rektorerna beskriver också att utifrån ramarna lägger lärarna upp arbetet 

själva. I vår studie kan vi utläsa att rektorerna inte vill uppfatta sig som auktoritära utan vill 

lotsa sina lärare mot de riktlinjer som finns med hänvisning till styrdokumenten. Rektorerna 

betonar samverkan som viktig men de vill att lärarna själva skall komma fram till hur de vill 

samverka i arbetslag.  
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Sköld och Wengelin (2000) menar att det finns olika typer av ledare. Det finns de som är 

auktoritära och styr genom befallning och de ledare som försöker lotsa fram medarbetarna till 

att ta egna initiativ mot de mål som är fastställda.  

 

Åberg (1999) säger att rektorn har en viktig roll i att leda verksamheten framåt mot utveckling 

vad det gäller samverkan i arbetslag. Åberg anser vidare att arbetet från rektorerna med att 

motivera personalen och kunna tolka, förklara och ge bakgrund till de centrala direktiven så 

att alla förstår vad som ligger till grund för arbetet är av vikt för att driva utvecklingen framåt. 

Åberg (1999) skriver vidare att beslut som ska tas ska fattas av dem som arbetar nära 

verksamheten, alltså bör tydligheten i ledarens direktiv öka för att få ökad samverkan mellan 

lärare. Alla lärare ska vara med och påverka hur arbetet ska läggas upp utefter 

styrdokumenten.  

  

Rektorns ansvar står tydligt i Lpo94, de ska se till att samarbetsformer utvecklas med 

förskoleklass, skola och fritidshem. Arbetet med att motivera personalen, kunna tolka, 

förklara och ge bakgrund till de centrala direktiven så att alla förstår vad som ligger till grund 

för arbetet är av vikt för att driva utvecklingen framåt. Utifrån styrdokument och ramar bör 

lärarna diskutera hur man ska göra för att nå målen gemensamt.  

 

Hur underlättar rektorerna för samverkan i arbetslag 

Utifrån våra resultat tolkar vi att rektorerna anser att det är viktigt med gemensam 

planeringstid för lärarna. Gärna gemensam planeringstid varje morgon för att öka samverkan i 

arbetslag. Kärrby och Lundström (2001) anser att ju mer de olika lärarna, förskollärare, 

fritidspedagog och grundskollärare samverkar om klassrumsarbetet, desto mer lär de av 

varandra och det i sin tur gynnar verksamheten. 

 

Handledning och utbildning beskriver rektorerna är av vikt för att få ett gemensamt 

förhållningssätt och en samsyn på barnen. Handledning och utbildning innebär reflektion och 

ökad självkännedom, man får reda på vad som förväntas av en och man får också tala om vad 

man kan. Detta i sin tur stärker yrkesrollerna och gynnar samverkan i arbetslaget. 

Nihlfors (1998) anger hur arbetsamt det kan vara med samverkan i arbetslag, det kan vara 

positivt att ta in handledning utifrån eller från någon annan avdelning. Handledaren kan se 

med andra ögon på problem som uppstår och fokusera på lösningar.  
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Rektorers syn på kompetens och yrkesroller 

Rektorerna anser att de olika kompetenserna och yrkesrollerna behövs i arbetslagen för att 

gynna barnens utveckling och lärande. Åberg (1999) anser att elever som har lärare som 

arbetar tillsammans i samverkan mot samma mål vad det gäller kunskapssyn, värdegrund och 

syn på barn har bättre förutsättningar att kunna möta elevernas egen utvecklings- och 

kunskapsnivå. De är flera som har ett helhetsperspektiv på eleverna. 

 

Resultaten skiljer sig åt i rektorernas syn på fritidspedagogens roll i skolan. En del rektorer 

talar tydligt om att fritidspedagogerna är en del av arbetslaget och vill att de ska se sig själva 

som en kompetent pedagog inte en resurs eller hjälplärare. Fritidspedagogerna ska ha lika 

stort ansvar för barn och verksamhet som alla andra lärare. Andra rektorer ser på 

fritidspedagogen som en lärare som har fritidspass och beskriver dem som resurs i skolan. De 

menar att det finns skillnader i utbildning och därför kan man bara ha ansvar för sin del av 

verksamheten, inte klassansvar eftersom man inte har ämnesbehörighet. 

Hansen (1999) menar att själva poängen med samverkan är att olika yrkeskulturer och 

kompetenser möts för att ge barnen ett brett av utbud av kunskaper inför deras kommande 

vuxenliv som samhällsmedborgare.  

 

Hinder för samverkan i arbetslag 

Vår studie visar att rektorerna tycker att samverkan försvåras eftersom lärarna har olika 

anställningsavtal. Rektorerna vill se en förändring av anställningsavtalen. De vill ha samma 

avtal med 40 timmars arbetsvecka. Rektorerna menar att det är på grund av de olika avtalen 

som skillnaden i status finns hos de olika lärarna. 

 

Kärrby och Lundström (2004) anger hur svårt det är med samverkan när de olika lärarna har 

olika arbetstidsavtal. I Lärarnas riksförbunds avtalsinformation kan man utläsa att det inte står 

någonting om att man inte kan ha liknande former för hur de olika lärarna skall arbeta, tid i 

barngrupp, planeringstid mm.  
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Hur framställer rektorer sin vision om samverkan i arbetslag? 

De flesta rektorer var eniga i sin vision om samverkan i arbetslag, de beskrev ledarskapet, hur 

man underlättar för samverkan och sin syn på olika kompetenser och yrkesroller. Rektorerna 

anger att samverkan i arbetslag skall utgå från barnens bästa. De menar att som lärare måste 

man ha en helhetsbild av elever och verksamhet. 

 

I rektorernas vision säger de att alla kompetenser och yrkesroller behövs för samverkan i 

arbetslag. Lendahl och Runesson (1996) ser arbetslaget som en outnyttjad resurs vad det 

gäller att låta lärare med olika erfarenhet och kompetens dela med sig av sin kunskap till 

varandra. Vidare menar de också att det är bra att låta olika lärare med varierad erfarenhet 

samlas och reflektera, diskutera problem och hitta lösningar gemensamt. De gemensamma 

kunskaperna skulle bli viktiga för kompetensutvecklingen hos lärarna.  

 

De flesta rektorer anser att lärarna skall ha gemensamt ansvar för klassen medan någon ansåg 

att fritidspedagogerna inte hade någon ämnesbehörighet och kan därför inte ha klassansvar. 

Rektorn menade att fritidspedagogerna var mer praktiskt utbildade och kan därför inte ha 

samma ansvar som grundskollärare när det gäller klassen. 

  

Enligt rektorerna finns inga hinder för deras vision om de får mer resurser, gemensamma 

avtal, utbildning och utbildade pedagoger som samverkar i arbetslag. Detta för att kunna ge 

barnen stöd och stimulans i deras lärande utifrån individuella behov. 

 

I regeringens skrivelse 1996/97:112 står det följande 

”Integrationen skall framför allt ses som en pedagogisk fråga med fokusering på en 

utveckling mot mer av gemensamma mål, förhållningssätt, arbetsformer och synsätt i de olika 

verksamheterna, ett viktigt syfte är att arbetslag med olika kompetenser skall kunna utvecklas 

som arbetsform för att bättre möta barns olika behov av stöd och stimulans” (s. 50) 
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Avslutande diskussion 
Vi menar att rektorer måste vara tydliga i sina direktiv vad det gäller hur man ska samverka i 

arbetslag, vilka mål man har med verksamheten och vad man ska arbeta mot, samt varför man 

ska arbeta på detta sätt. Vi menar att det är svårt som lärare att självmant driva utvecklingen 

av samverkan i arbetslag framåt. 

 

Sköld och Wengelin (2000) skriver om att en rektor som lotsar och uppmuntrar sin personal 

mot tydliga mål har större möjlighet att kunna få en bra verksamhet för sin personal och det 

gynnar i sin tur barnen. En bra ledare bör kunna vara möjliggörare för att uppmuntra idéer och 

framåtanda. Men som rektor bör man även kunna visa att man är den som bestämmer, utifrån 

verksamhetens bästa om lärarna är oense om någonting.  

 

Resultatet visar att ingen rektor nämner att de diskuterar vad samverkan i arbetslag är eller 

varför man skall ha det. Om de frågorna aldrig kommer upp till ytan finns det en risk att man 

gör något som man kanske inte reflekterar över och heller inte förstår. Samverkan i arbetslag 

handlar om att se det gemensamma uppdraget där barn och ungdomars lärande och växande är 

i fokus och utmaningen är att som lärare kunna hjälpa varandra att öka variationen så att alla 

elever kan få möjlighet till att ha ett lustfyllt lärande och känna sig motiverade till att lära mer 

i skolan 

 

Sjöberg (2001) anger att vi bör utveckla vår gemensamma pedagogiska grundsyn och sätta 

gemensamma förklaringar på ord såsom samverkan, samarbete och arbetslag för att komma 

ner till själva kärnan av det vi ska arbeta med. Sjöberg (2001) och Thors Hugosson (2000) 

anser båda att diskussioner och kommunikation leder till förståelse och utveckling av 

samverkan i arbetslag. Även Ahlstrand (2003) menar att man som lärare bör reflektera över 

vad samverkan i arbetslag är, hur det skall fungera och varför man skall ha samverkan i 

arbetslag. När man gemensamt har bestämt och fått förståelse för detta kan det leda till 

utveckling av arbetslag.  

 

Vi anser att olika kompetenser i samverkan behövs och är nödvändiga för att barnen ska 

utvecklas, få nya kunskaper och kunna klara sig i vårt framtida samhälle. Som lärare behöver 

man även stöd och hjälp av kollegor med andra kompetenser, vid till exempel utvärdering och 

reflektion av sitt eget arbete för att utveckla sig själv som person och lärare. Vi behöver förstå 
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vår egen och andras kompetens. Ett utbyte mellan lärares kunskaper är viktigt för att ta 

tillvara de olika kompetenserna och erfarenheterna för att på så sätt utveckla samverkan och 

arbetssätt i skolan. Arbetslagen kan vara en central plats på skolan för kompetensutveckling. 

Olika yrkeskategorier som samverkar i arbetslag kompletterar varandra. 

 

Vi ser Kompanjonsmodellen som tidigare beskrivits som en bra modell för samverkan i 

arbetslag. Kompanjonsmodellen innebär ett delat ansvar för elever och verksamhet. Man 

strävar efter samma mål och tar del av varandras kompetenser. Olikheter och erfarenheter tas 

tillvara. Varje deltagare behövs i det konstruktiva arbetet för att föra utvecklingen med 

samverkan i arbetslag framåt. 

 

Vi menar att det är en stor fördel att låta lärare få handledning och utbildning. Det positiva 

med en handledare eller utbildare är att man tvingas reflektera över saker som lyfts fram. Vi 

tror att det kan vara en risk med reflektion i arbetslaget utan någon handledare, på grund av att 

lärarna ofta har sina givna roller, det finns kanske lärare som inte vågar uttrycka vad de 

egentligen tycker gentemot en starkare personlighet. 

 

Om samverkan i arbetslag ska fungera fullt ut menar vi att det måste till en förändring av 

anställningsavtalen. Alla parter bör närma sig varandra när det gäller avtalen. Rektorerna har 

möjlighet att ändra i de gemensamma anställningsformerna så att de mer går mot 

gemensamma villkor. Fritidspedagoger och förskollärare finns i alla verksamheter i skolan. Vi 

anser att även grundskollärare kan gå in på fritids och få en helhetssyn på eleverna och 

verksamheten. 

 

När det gäller planering tycker vi att det är viktigt att hela arbetslaget planerar och utvärderar 

tillsammans för den gemensamma verksamheten under flera tillfällen i veckan eftersom alla 

berörda lärare bör vara involverade och delaktiga i arbetet med barnen. Det tar även tid att 

lära känna varandra och lära av varandra. Om fritidspedagogerna inte är med på planeringarna 

så måste det drabba eleverna. Mycket information går till spillo eftersom den aldrig kommer 

fram till hela arbetslaget. Fritidspedagogerna arbetar nära eleverna hela tiden från morgon till 

kväll och har därför ett helhetsperspektiv på ett sätt som inte grundskollärarna har.  

 

Alla i arbetslaget är lärare och borde därför ha samma ansvar för elevernas sociala situation 

som de samverkar om. Detta för att alla lärare ska ha möjlighet att vara lika engagerade och 
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involverade i eleverna. Man måste dela upp ansvaret när det gäller de olika arbetsuppgifterna. 

Ansvarsfördelningen är viktig om problem skulle uppstå så att man som förälder eller elev 

kan diskutera och prata med den ansvarige för att se vad och om det kan åtgärdas. Här kan 

man utnyttja de olika lärarnas kompetenser. I arbetslaget kan det finnas lärare med olika 

ämneskunskaper och erfarenheter som skulle kunna gynna elever och kollegor. Det gäller att 

utnyttja de kunskaper och intressen som finns i arbetslaget. Det är av vikt att man får 

diskutera och komma fram till vem som har huvudansvaret för respektive arbetsuppgifter. Det 

sociala ansvaret om varje enskilt barn bör vara gemensamt för hela arbetslaget. 

 

Vi menar att samverkan i arbetslag handlar om att se det gemensamma uppdraget där barn och 

ungdomars lärande och växande är i fokus och utmaningen som lärare är att kunna hjälpa 

varandra öka variationen så att alla elever kan få möjlighet till ett lustfyllt lärande och känna 

sig motiverade till att lära mer i skolan.  Men för att kunna arbeta så behöver man få 

diskutera, reflektera och utveckla sin pedagogiska grundsyn tillsammans med arbetslaget och 

diskutera vad samverkan i arbetslag är och hur det ska fungera och varför man ska ha det. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Under vårt arbete har ytterligare frågor väckts. Det skulle vara intressant att undersöka om 

skillnaden i synen på samverkan i arbetslag beror på om rektorerna arbetat som 

grundskollärare, fritidspedagog eller förskollärare innan de blev rektorer. Man skulle även 

kunna undersöka om samverkan i arbetslag skiljer sig åt beroende på vilket kön rektorn har. 

För att ytterligare vidga perspektivet på samverkan i arbetslag vore det intressant att få ta del 

av hur enskilda lärare och hela arbetslag uppfattar att rektorerna organiserar för samverkan i 

arbetslag ute på skolorna. 
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Bilaga 
 

1. Hur organiserar du för samverkan i arbetslag bestående av lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger? 

 
Ledarskap/ påverkan 
 
Yrkesroller/kompetenser 
 
Handledning, utbildning 
 
Anställningsavtal 
 
Hinder 
 
 
 
 
 
 
2. Din vision. Hur skulle du vilja att samverkan i arbetslag skulle se ut? 
 
Varför samverka 
 
Tid 
 
Resurser 
 
Anställningsavtal 
 
Yrkesroller/kompetenser 
 

      Hinder 
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