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Lärare i dagens skola förväntas att vilja arbeta tillsammans med andra lärare i arbetslag, 
men har dock en lång tradition bakom sig att individuellt planera och leda arbetet i 
klassummet. Förskollärare å sin sida har en längre tradition bakom sig att tillsammans 
planera och leda arbetet bland barnen. Men vad är viktigt för samarbete i arbetslag? 
Syftet med studien är att bidra till kunskap om variationer i förskollärares och lärares 
tankar kring arbetslag i förskola och skola med fokus på det som uppfattas vara 
betydelsefullt för samarbete, för att sedan jämföra dessa båda yrkesgruppers 
uppfattningar. Med hjälp av en kvalitativ metod har tre lärare samt tre förskollärare 
intervjuats för att hitta olika sätt att förstå vad som är betydelsefullt för samarbete i 
arbetslag. Utsagorna tolkades för att hitta variationer samt likheter och skillnader i 
förskollärarnas respektive lärarnas uppfattningar. I resultatet presenteras ett antal 
variationer av uppfattningar genom likvärdiga kategorier, som anses betydelsefulla för 
samarbete i arbetslag. Resultatet visade på likheter i lärares och förskollärares sätt att 
uppfatta vad som är viktigt för samarbete, men även skillnader. Tid till att planera och 
diskutera i arbetslaget, tillåtande klimat, arbetslagets sammansättning och utbildning är 
exempel på vad som uppfattades vara betydelsefullt. Resultatet sätts sedan i ett 
sammanhang där vi diskuterar vårt resultat i förhållande till tidigare forskning och vilka 
konsekvenser detta medför i dagens förskola och skola. 
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In today’s education system, teachers are expected to work together with other teachers 
as a team; however teachers have a long history of individually planning and leading 
work in the classroom. On the other hand, pre-school teachers have an even longer 
tradition of collaboratively planning for and leading the classroom among their 
colleagues. Given these two differing approaches, what contributes to cooperation in a 
work team?  This study will further the knowledge of variations in preschool teachers and 
teachers’ thoughts about working together as a team and what´s important for 
collaboration for to compare and contrast these approaches. Through qualitative research 
three teachers and three pre-school teachers have been interviewed in order to uncover 
what contributes to cooperation in teacher teams. The teachers and pre-school teachers’ 
statements were interpreted to find similarities and differences among their 
understandings.  Although some differences were found among the two groups, the 
results display similarities in the teachers and pre-school teachers’ understanding of what 
is important for cooperation. Time to plan and discuss, the group climate, and the 
composition of members and education were all provided as examples of what is 
important for cooperation among teaching teams. The results are put in context as we 
discuss their relationship to earlier research and the consequences that this will have in 
today’s pre-schools and schools. 
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1. Bakgrund

I bakgrunden presenteras kort inspirationen till studien och ämnet som sådant. 

1.1 Inledning 

Denna studie är från början inspirerad av en recension skriven av Carola Aili i tidningen 
Pedagogiska Magasinet. Recensionen handlade om en ny bok som skrivits om nyttan 
med arbetslag och hade som syfte att resonera kring vilka möjligheter arbetslag ger 
lärarna att hantera sitt arbete. Vi började då att fundera kring arbetslag och vilka möjliga 
frågeställningar som skulle kunna besvaras. Vår utbildning1 innebär att vi får behörighet 
att arbeta både inom förskola och grundskola, detta gjorde att vi ville förena dessa 
verksamheter i vår studie. En intressant aspekt skulle då kunna vara att jämföra dessa två 
verksamheter och se vilka likheter och skillnader vi kunde urskilja. Vi ställde oss frågor 
som: Vad är det som betonas som betydelsefullt i förskolans arbetslag och vad betonas 
som betydelsefullt i skolans arbetslag?  Förskolan har en lång tradition bakom sig att 
arbeta i arbetslag, medan skolan ganska nyligen organiserat sig på detta sätt. Så sent som 
runt 1980 bestämdes det att skolan skulle delas in i vad man då kallade för arbetsenheter 
(Ahlstrand, 1995). Kunde detta vara något intressant att belysa?

Lärare i dagens skola förväntas vilja arbeta tillsammans med andra lärare i arbetslag 
menar Jon Ohlsson (2004) och skriver vidare att lärararbetet är av den karaktär att det är 
både individuellt och kollektivt samtidigt. För att arbetslaget ska utvecklas krävs det att 
en dominerande del av medarbetarna i laget hjälper varandra och bidrar till ett 
gemensamt erfarenhetsutbyte och reflektion, för att på så sätt stärka kompetensen i 
arbetslaget. Detta arbete försvåras om enskilda lärare väljer att avstå från samverkan och 
ett reflekterande utbyte (Ohlsson, 2004). Hur fungerar då arbetslag generellt sett på 
förskolor och skolor? Finns det något man kan lära av varandra? Hur utnyttjar man 
arbetslaget och till vad? Menar man samma sak när man pratar kring arbetslag och dess 
ändamål och uppgift i förskola och skola? Hur upplever man det att arbeta i arbetslag och 
vad gör ett arbetslag? Kan man se skillnader och likheter i lärares resonemang kring vad 
som är betydelsefullt inom arbetslaget på förskola respektive skola? Det finns en mängd 
frågor att belysa med arbetslag som inspiration. Denna studie har dock begränsats till att 
fokusera på att bidra till kunskap om förskollärares och lärares tankar kring arbetslag i 
förskola och skola. Vi menar att denna studie kan vara intressant ur olika synvinklar. Dels 
för förskollärare och lärare som dagligen arbetar i arbetslag, genom att synliggöra 
uppfattningar som är viktiga för samarbete. Även för rektorer kan tankar av vad som 
uppfattas vara betydelsefullt för samarbete vara intressant. 

Studien bygger till största delen på ett samarbete mellan oss två författare. Dock har vi 
delat upp kapitlen som rör tidigare forskning och metod mellan oss, där Emelie ansvarat 

                                                
1 Lärarprogrammet – lärande i tidiga åldrar (LPTÅ) vid Högskolan i Skövde som ger behörighet för 
verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
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för att skriva metodkapitlet och metoddiskussionen. Elin har haft huvudansvaret för att 
skriva kapitlet om tidigare forskning, men det tidskrävande arbetet att läsa tidigare gjord 
forskning samt litteratur delade vi upp mellan oss båda.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att bidra till kunskap om variationer i förskollärares och lärares 
tankar kring arbetslag i förskola och skola med fokus på det som uppfattas vara 
betydelsefullt för samarbete, för att sedan jämföra dessa båda yrkesgruppers 
uppfattningar.

Studien avser att besvara följande fråga: vad finns det för variation av uppfattningar av 
vad som är betydelsefullt för samarbete bland lärare i förskola respektive grundskola?

1.3 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras teoretiska utgångspunkter samt tidigare gjord forskning 
som ligger till grund för studien och som rör arbete i arbetslag. Ord och begrepp kommer 
att definieras och förtydligas och en kort historik kring utvecklingen av arbetslag i 
förskola respektive skola kommer att ges.

Teoretiska utgångspunkter
Förskollärare
I uppsatsen använder vi oss av benämningen förskollärare och lärare, detta för att kunna 
särskilja de båda yrkesgrupperna, eftersom dessa kommer att jämföras. Med förskollärare 
menas högskoleutbildad person som arbetar på förskola. (Nationalencyklopedin, 2007-
12-06a.)

Lärare
Med lärare menas en person som yrkesmässigt ägnar sig åt undervisning mest i skola 
eller under skolliknande former. (Nationalencyklopedin, 2007-12-06b.) Under rubriken 
Tidigare forskning kommer dock benämningen lärare att inkludera både förskollärare och 
lärare. Detta blev ett påtvingat val då litteraturen vi läst ej särskiljer dessa begrepp, utan 
endast använder sig av begreppet lärare.

Samarbete 
Definitionen av samarbete är ett arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans som 
dessutom har ett gemensamt syfte. (Nationalencyklopedin, 2007-12-06c.)

Arbetslag 
Definitionen av arbetslag är en självstyrande grupp med långtgående delegering av 
ansvar och befogenheter. (Nationalencyklopedin, 2007-12-06d.) 
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En definition av begreppet arbetslag gör även Björn Gíslason och Lars Löwenborg. ”Ett 
arbetslag är en formell grupp som har bildats för att utföra vissa bestämda uppgifter i 
enlighet med organisationens övergripande mål. Det kan alltså definieras som ett antal 
människor som har ett gemensamt uppdrag och gemensamma mål” (Gíslason och 
Löwenborg, 2003 s 58). När vi i studien refererar till arbetslag är det ovanstående 
betydelse och definition vi hänvisar till.

Historik kring arbetslag i förskola och skola
Förskolans utveckling
När det gäller förskolornas utveckling så startade man på 1800-talet barnträdgårdar och 
småbarnsskolor. Dessa utvecklades och ledde till att man i mitten på 1900-talet kallade 
verksamheten för lekskolor. Hit kunde arbetande mammor lämna sina barn hela dagen 
eller en del av den och socialstyrelsen var under den här tiden ansvarig för dessa skolor. 
(Eva Lindmark, 2007a). Själva benämningen förskola började man använda 1972, då 
barnstugeutredningen presenterade ett betänkande som innebar pedagogiska idéer för 
förskolan. Redan då nämner man arbete i arbetslag och att man skulle ha barn i olika 
åldrar i samma grupp. Detta var första gången man sammanförde ett pedagogiskt och ett 
omhändertagande innehåll i förskolan (Wollbrand, 2002). Under åren 1975-1979 gav 
Socialstyrelsen ut vad som kallades för Arbetsplan för förskolan och 1987 kom det som 
kom att kallas pedagogiskt program för förskolan. Så den egentliga första läroplanen för 
förskolan kom ut först 1998 (Lpfö 1998) och är den som gäller även nu (Eva Lindmark, 
2007b).

Lpfö 98 om arbetslag
Förskolans läroplan är endast den i vilken ordet arbetslag används och i förskolans mål 
och riktlinjer kan man på flera ställen läsa just att ”arbetslaget skall…” 
(Utbildningsdepartementet, 2006 10 ff.) Det tas för självklart att man ska arbeta och 
arbetar i arbetslag på förskolan.

Skolans utveckling 
På 1970-talet presenterade SIA, skolans inre arbete (SOU 1974:53 i Ahlstrand 1995) en 
utredning där man fastställde att så som skolan var organiserad då, inte var hållbart. Det 
man främst menade var ramen för skolans arbete det vill säga en lärare och en klass. Det 
man också pekade på var att skapa förutsättningar för att hjälpa barn i behov av särskilt 
stöd vilket kunde göras genom att individualisera undervisningen. Istället för att vara en 
lärare - en klass var förslaget att man då skulle organisera sig i arbetsenheter.  Lärare har 
en lång tradition bakom sig att individuellt planera och genomföra sin undervisning, 
menar Ahlstrand (1995) men under 1980-talet fattades det då beslut som innebar att 
lärarna istället skulle ingå i arbetsenheter som skulle bestå av minst två klasser. Man ville 
skapa en annorlunda organisation för att bättre kunna hjälpa de elever med svårigheter 
och man motiverade det även med att man behövde stödja varandra för att på sikt ta ett 
större övergripande ansvar för verksamheten. Lärarna skulle även kunna inspirera 
varandra genom att arbeta tillsammans. När man 1976 (Prop 1975/76:39 i Ahlstrand 
1995) tog beslut i riksdagen var förslaget utifrån SIA-utredningen en aning nedtonat. Det 
beslutades då att det skulle finnas arbetsenheter på varje skola, som skulle bestå av minst 
två klasser, men att detta var frivilligt. Ville någon lärare fortsätta arbeta ensam var detta 
helt accepterat. Detta kallades heller inte för arbetslag, utan arbetsenheter och 
arbetsenhetskonferens. Det fanns ett stort motstånd från lärarnas och fackens sida när 
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detta skulle genomföras, främst för att de innan haft stor frihet och möjlighet att helt 
ensamma fatta beslut i klassrummet på ett annat sätt.
Läroplanerna Lgr 80, Lpo 94
Vi har använt oss av Lgr 80 och Lpo 1994 (reviderad 1998) när vi refererar och hänvisar. 
Den första läroplanen för grundskolan som berör vårt område med arbetslag var den som 
kom 1980 efter SIA utredningen. Denna läroplan är sedermera ersatt med Lpo 94 
(Eva Lindmark, 2007a).

I Lgr 80 står att läsa

Inom rektorsområdet skall skolan vara indelad i arbetsenheter… målet är att de skall kunna 
utvecklas till en liten skola inom den större skolans ram. De skall främja ett intimt 
samarbete mellan personal och elever. Arbetsenheten är en naturlig ram för att diskutera 
och planera stödet till elever med svårigheter... Att skolan är organiserad i arbetsenheter gör 
det lättare för lärare att samarbeta i arbetslag. Ett sådant samarbete mellan de vuxna i skolan 
är ett viktigt föredöme i praktisk demokrati för eleverna (s 42-43 Lgr 80). 

Här uttrycktes det tydligt hur skolan skulle vara organiserad, men som vi tidigare 
hänvisat till var detta inte tvingande. I skolans läroplan nämns inte arbetslag till skillnad 
från i förskolans, men där står att ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 
sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 2006 s.6) och vidare att ”läraren skall utveckla 
samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem” (s.14).

Tid till arbetslaget
För att skapa en bild över hur förutsättningarna tidsmässigt för samarbete i förskola 
respektive skola lokalt ser ut har två olika rektorer i två närliggande kommuner 
kontaktats. Den första rektorn berättar att en förskollärare som arbetar heltid arbetar 40 
timmar/vecka. Tre av de timmarna är gemensam planeringstid i arbetslaget och en 
timme/vecka har de rätt till enskild planering på dagtid. Det innebär alltså 36 timmar i 
barngrupp/vecka för en förskollärare. En lärare som arbetar heltid gör 45,5 timmar/vecka. 
35 timmar av dessa är arbetsplatsbunden tid och 10,5 timmar är förtroendearbetstid. Det 
innebär att ca 18 timmar i veckan har man undervisning och är i elevgruppen, säger Inger 
Westerberg2. 

I samtal med en rektor3 från en annan kommun kan vi se att tiden till arbetslaget i 
förskola och skola inte skiljer sig nämnvärt mellan dessa två kommuner. Förskollärarna 
har även här en timma enskild planering i veckan och tre timmar gemensam planering i 
veckan. De arbetar 39 timmar i veckan och en timma sparas för medverkan vid 
föräldramöten och andra eventuella kvällsmöten. Förskollärarna i rektorsområdet har 
nyligen fått mer planeringstid då man bestämt att enbart förskollärare eller personer med 
likvärdig utbildning får ansvara för utvecklingssamtal. Detta har inneburit att barnskötare 
får ge lite av sin planeringstid till förskollärarna. Vad gäller lärarnas arbetstider ser de 
exakt lika ut i båda kommuner vi tillfrågat.

Efter kontakt med lärarförbundet4 har vi fått reda på att det inte finns några centrala 
förordningar som föreskriver hur mycket planeringstid lärare/förskollärare har rätt till. 
Lärarnas planeringstid ingår i de 35 timmarna som är arbetsplatsbunden tid. Wahlberg 
berättar att förr reglerades detta av USK (regeln om undervisningsskyldighet), men idag 

                                                
2 Inger Westerberg, rektor Timmersdala/Lerdala skolenhet, mailkontakt den 5 december 2007
3 Marie Tell, rektor Mariebergsskolan, Skara kommun, telefonsamtal den 6 december 2007
4 Bengt Wahlberg Lärarförbundet, telefonsamtal den 9 december 2007
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när denna regel är borttagen kan rektor beordra en lärare att undervisa fler timmar och att 
få färre timmar till planering. Vad gäller förskolan pratar Wahlberg om att det finns 
förslag (näst intill en rekommendation) från högre instans (som han uttrycker det) att en 
förskollärare bör ha 6 timmar planeringstid per vecka. Som det ser ut idag är det få 
förskollärare som har rätt till så många planeringstimmar, många har rätt till ungefär 
hälften av de rekommenderade timmarna.

1.3.1 Tidigare forskning

Nedan kommer tidigare forskning presenteras för att skapa en bakgrund och ge ett 
sammanhang till den undersökning som senare i rapporten presenteras. Vi tar bland annat 
upp vad lärare tycker om att arbeta i arbetslag, syftet med arbetslag och hur olika 
gruppsammansättningar påverkar förutsättningarna för samarbete. 

Syftet med arbetslag 
Samverkansansvar 
Lisbeth Stedt, (2004) menar att samverkansansvaret innebär ett gemensamt 
tolkningstolkningsarbete för lärarna där meningen är att de ska diskutera praktiken med 
varandra. Tolkningsarbetet innebär ett nytt sätt att förhålla sig till gällande styrdokument. 
I de äldre styrdokumenten gavs lärarna direktiv på detaljnivå hur de skulle utföra sitt 
arbete, men i dagens styrdokument förväntas lärarna själva veta hur de bäst ska bedriva 
sitt arbete. Därför har det blivit av stor vikt att lärare diskuterar och argumenterar med 
varandra om varför de lägger upp skolarbetet som de gör. 

Tillfredsställa sociala och psykologiska behov
Syftet med att arbeta i ett arbetslag, enligt Gíslason och Löwenborg (2003) är att 
medlemmarna ska se sig som en grupp under hela arbetsveckan, inte bara vid de tillfällen 
de möts på konferenstid. Syftet är inte heller enbart att nå uppställda arbetsmål utan också 
att tillfredsställa sociala och psykologiska behov. De menar att det finns flera skäl till 
varför det ska satsas på arbetslaget i skolan. Medlemmarna i arbetslaget behöver varandra 
för att bli tydliga i mötet med barnen och deras föräldrar. De behöver stöd, stimulans, 
bekräftelse och spegling från andra vuxna. Det är också viktigt att personalen i skolan 
kan reflektera över sin egen roll både vad gäller elevgruppen, den enskilda eleven och 
arbetsgemenskapen. Barn och ungdomar behöver se vuxna samarbeta för att själva kunna 
lära sig att samarbeta och de vuxna måste föregå med gott exempel menar Gíslason och 
Löwenborg (2003).

Elevvård, kollegialt stöd och ämnessamverkan
När det gäller lärares uppfattningar om att arbeta i arbetslag på högstadiet har vi även 
tagit del av en enkätstudie gjord på Luleå universitet kring hur lärare och övrig 
skolpersonal uppfattar arbete i arbetslag? (Holmberg & Nilsson, 2004). Författarna har 
dels fått fram vad som är arbetslagets viktigaste uppgifter nämligen elevvård, kollegialt 
stöd och ämnessamverkan. De har också funnit att många av de berörda lärarna som 
tillfrågats anser att arbetslaget inte fungerar tillfredställande av två anledningar. Den ena 
är att organisationen inte fungerar och den andra att den tid som är avsatt till arbetslaget 
går till stor del åt till annat, exempelvis att fylla i papper och enkäter (Holmberg & 
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Nilsson, 2004). I den studie som gjorts menar lärarna som sagt att ämnessamverkan, 
elevvård och kollegialt stöd är de viktiga bitarna, men studien visar också att ett hinder 
för samarbete i arbetslag är organisationen inte fungerar och att tiden används till annat 
än vad som skulle önskas.

Påtvingad kollegialitet
När vi tittat på tidigare forskning kring samarbete och samverkan hittade vi intressant 
forskning av Andy Hargreaves (1998). Han tar upp vikten av samarbete, men belyser 
också den påtvingade kollegialiteten. Han menar att det inte alltid upplevs som något 
positivt att arbeta i arbetslag, eftersom det tänkta samarbetet ofta är bundet till vissa tider 
och vissa platser och det är styrt uppifrån. Det som då sker kallar han konstruerat 
samarbete och det leder inte till utveckling menar han. Lärarnas samarbetsrelationer är 
inte spontana och frivilliga och lärarna förutsätts att arbeta i arbetslag och dra nytta av 
det, men istället har det visat sig att den planerade samarbetstiden inte leder till den 
utveckling inom arbetslaget som den var tänkt att göra. Istället borde samarbete vara 
spontant, oförutsägbart och svårkontrollerat menar Hargreaves (1998). 

Lärares uppfattning kring arbete i arbetslag
Elisabeth Ahlstrand (1995) har skrivit en doktorsavhandling på Linköpings universitet 
där hon valt att titta på det möte som sker i skolans värld när två traditioner möts. Å ena 
sidan traditionen att individuellt genomföra och planera arbetet i klassrummet och å andra 
sidan den kollegiala verksamheten som vuxit fram. Ahlstrand (1995) har under en lång 
tid genom deltagande observation följt planerade möten som innebär samarbete mellan 
lärarna på en högstadieskola och hon har även tittat på vad som tas upp på 
arbetslagsträffarna. Dessutom lät hon lärarna skriva dagbok som senare användes till att 
ta reda på lärares uppfattningar av arbete i arbetslag. I sin rapport kommer hon bland 
annat fram till att lärare i allmänhet är positiva till samverkan. De upplever att de kan 
sköta arbetet med planering och undervisning på ett mer tillfredställande sätt, än om de 
stått ensamma i sin roll. De upplever att de kan inspireras av varandra och bolla tankar 
och idéer. Något som de däremot tar upp är att formerna och organiserandet av träffarna 
gör att de upplever att de inte hinner diskutera det som känns mest aktuellt för lärarna. 
Det blir till stor del ”skolledningens iformationsforum”. (Ahlstrand, 1995 s.136)

Lärares professionalitet
Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) talar om vikten av att lärare utvecklar en 
proffesionalitet för att stärka sin yrkesroll. De menar att lärarna har kommit allt närmare 
en proffessionalitet i och med att det gemensamma allmänna utbildningsområdet infördes 
i lärarutbildningar i början på 2000-talet, ett steg i rätt riktning till en gemensam 
kunskapsbas. De vill ändå mena att läraryrket inte fått chans att utveckla ett gemensamt 
yrkesspråk och en värdegemenskap på grund av de fysiska arbetsvillkoren som råder. De 
menar att ensamheten i klassrummet gör att lärare isoleras från sina kollegor. Lärarna 
saknar också arbetsrum och arbetsbord och framförallt har det inte funnits så många 
tillfällen till organiserat kollektivt lärararbete, som är en viktig förutsättning för att 
samarbete ska utvecklas. För att en yrkesutövare ska betraktas som professionell kan man 
titta på fyra olika kännetecken menar Colnerud & Granström (2002).
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Fyra kännetecken
Systematisk teori är det första kännetecknet vilket innebär att yrket utövas från en 
gemensam kunskapsbas, det finns en gemensam vetenskaplig grund för yrkets utövande. 

Det andra kännetecknet är auktoritet. Professionella grupper har offentlig auktorisation, 
vilket betyder att de har en formell legitimation som samhället gett dem för att de ska få 
utöva yrket. Inom denna grupp finner vi bland annat läkare, sjuksköterskor och 
psykologer. Auktorisationen stänger ute andra yrkesgrupper från att utöva yrket. 

Det tredje kännetecknet, yrkesmässig autonomi, det vill säga att den som utövar yrket kan 
bestämma med vilket verktyg och vilket tillvägagångssätt ett arbete ska utföras. 

Det fjärde och sista kännetecknet som används för att definiera om ett yrke är 
professionellt är egenkontrollerad yrkesetik. Yrkesgruppen har utformat etiska riktlinjer 
och regler för hur yrket ska utövas. Dessa finns nedskrivna och yrkesutövarna känner till 
dem. Den etiska standarden hålls uppe genom ett etiskt råd, en nämnd eller liknande, som 
kan finnas till för rådgivning vid etiska frågor. Till nämnden kan även klienter och 
kollegor vända sig för att anmäla yrkesutövare som bryter mot de gemensamma etiska 
reglerna. I läraryrket är det både elever och samhälle som är uppdragsgivare och de har 
rätt att vända sig till rektor eller ledning på skolan om de inte är nöjda med situationen i 
skolan eller förskolan.  

Olika typer av grupper
Att arbeta i arbetslag innebär automatiskt att arbeta i grupp och i samspel med andra, 
något som är fundamentalt för människan. Människan har i alla tider sökt sig till grupper 
som har samma behov, intressen och målsättningar. Gruppen behövs för att ge bekräftelse 
och skapa känsla av gemenskap. Arne Maltén (1997) menar att det finns flera 
gruppkategorier. Ett flertal av dessa kommer att beskrivas här.

Primärgrupp kontra sekundärgrupp 
Maltén (1997) menar att primärgruppen är liten och stabil, den är informell och det finns 
en stark vi-känsla. Ett exempel på en primärgrupp är familjen, men tonårsgänget eller de 
närmsta vännerna kan också räknas till primärgrupp. Arbetslaget däremot kan räknas till 
en sekundärgrupp. Vi-känslan är inte lika stor. Kontakterna i sekundärgruppen är mer 
opersonlig än i primärgruppen och gruppen kvarstår, även om andra lärare i vårt fall 
tillkommer eller avviker.

Medlems – respektive referensgrupp
Maltén (1997) berör grupper som står i motsats till varandra, medlems- respektive 
referensgrupp. En medlemsgrupp tillhör man på ett eller annat sätt även om man inte på 
något sätt delar alla värderingar som gruppen har. Man kan vara passiv medlem. Maltén 
menar att medlemsgruppen kan rymmas både inom primär- och sekundärgruppen. Han 
tar även läraren som ett tydligt exempel som en deltagare i en medlemsgrupp. Läraren 
finns med i arbetslaget, men delar inte alltid dess värderingar. 

En referensgrupp å sin sida kännetecknas av att man försöker göra gruppens mål, 
värderingar, idéer och normer till sina egna. Gruppen försöker representera ett 
gemensamt förhållningssätt eller kanske till och med en livsstil. 
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Formella grupper
Maltén (1997) menar att en formell grupp har kommit till för att bedriva en verksamhet 
för att nå upp till de mål verksamheten eller organisationen står för. Medlemmarna i den 
här gruppen är mer eller mindre tvingade att vara med och den som organiserat gruppen 
utnämner ledare och även vilka som ska finnas med i gruppen. Även här tar Maltén 
(1997) exempel från skolans värld och då genom arbetslaget. Han menar att det krävs att 
ledaren för denna typ av grupp kan skapa trygghet, samhörighet och målinriktning. 

Detta går att jämförs med en organiserad grupp där man har haft valet att tacka ja eller 
nej till att delta, vilket gör att man dels blir mer engagerad i vad man ska göra och dels 
känner större samhörighet med de andra som tackat ja. 

Olika gruppkaraktärer
Maltén (1997) menar att det finns olika typer av gruppkaraktärer. Den slutna gruppen är 
en av dem, som inom skolan skulle kunna beskrivas med devisen här gör vi som alltid 
har gjort. Detta visar sig genom att medlemmarna inte är öppna för nya intryck och att de 
är nöjda med sin lilla grupp. I en devitaliserande grupp som är ett annat exempel på 
gruppkaraktär, vill man heller inte bli utsatt för påverkan från andra grupper. 
Medlemmarna vill helst inte förändras och känsliga ämnen och konflikter sopas under 
mattan. Den här typen av grupper finns ofta på arbetsplatser där det saknas konkurrens. 
Den splittrade gruppen är en annan typ av grupp som har som ett stort problem att få alla 
att samlas tillsammans. Man arbetar mycket var för sig och pratar inte mycket med 
varandra, utan kommunikation sker via mail och lappar. Man träffas inte i onödan och 
aldrig utanför arbetstid. Maltén (1997) menar att dessa ovanstående grupper finns på 
många skolor och arbetsplatser i Sverige, även om ingen egentligen vill arbeta i en sådan 
här grupp. 

Den grupp som Maltén (1997) menar är av positiv karaktär är vad han kallar den mogna 
gruppen. Kännetecknen kan sägas vara att det finns trygghet och samhörighet i gruppen, 
medlemmarna tar hjälp av varandra i svåra situationer och de bjuder på sig själva och 
sina erfarenheter. Träffarna och konferenserna är konstruktiva, målsättningen är central 
och man ser varandra som en tillgång i gruppen. Kompetenser och olikheter uppskattas 
och välkomnas in i gruppen eftersom det ger nya perspektiv, kunskaper och erfarenheter. 
Man är också noggrann med att planera tiden på sina möten, så att alla får komma till tals 
och att någon viktig fråga inte glöms bort. Det är också stor noggrannhet med att 
informera och berätta om kurser som medlemmar i gruppen varit på eller om böcker som 
någon läst. Dessutom hålls debatten kring utveckling och förändring ständigt aktuell. 
Maltén (1997) menar att det är viktigt att regelbundet arbeta med gruppen, för att få till 
ett gott gruppklimat. 

Vägen till en mogen grupp
Som en hjälp för att utveckla en mogen grupp har Maltén (1997) med hjälp av tidigare 
forskning gjord av McGregor (1966) och Lennéer-Axelson och Thylefors, (1979) 
sammanställt tio punkter som kännetecknar en mogen grupp:

1. Atmosfären är i allmänhet avspänd och informell. Människor är engagerade i sina 
arbetsuppgifter. Det finns inga tecken på leda eller resignation.

2. De flesta deltar i en livlig diskussion och et tankeutbyte, som i första hand rör 
arbetsuppgifterna. Blir diskussionen alltför ovidkommande är det alltid någon som 
återför den till rätt spår.

3. Alla är införstådda med och accepterar målsättningen eller uppgiften för gruppen
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4. Alla lyssnar på varandra och inga idéer förkastas utan vidare. Atmosfären är så 
positiv att ingen behöver vara rädd för att göra bort sig.

5. De åsiktsskillnader som finns tas upp till diskussion utan rädsla för konflikter. Det 
råder inget tyranni i gruppen, vare sig från minoriteter eller majoriteten. 
Oliktänkande accepteras.

6. De flesta beslut fattas i samförstånd, och alla är i stort sett överens och villiga att 
försöka arbeta i enlighet med beslutet. Skenbar samstämmighet är sällsynt eftersom 
kommunikationen är öppen.

7. Kritik förekommer, och den har en konstruktiv karaktär. Den ges för att undanröja de 
svårigheter i gruppen som påverkar arbetssituationen.

8. Folk ger uttryck för känslor, såväl inför idéer som för själva arbetsuppgiften och 
gruppmedlemmarnas sätt att fungera tillsammans. Tack vare öppenheten vet man vad 
de flesta tänker och står för, och det känns tryggt.

9. Ledaren dominerar inte gruppen, och gruppen tar heller inte överdriven hänsyn till 
honom/henne. Rollfördelningen är funktionell. Beroende på uppgiftens art kan olika 
personer i gruppen fungera som resurser och också ta på sig ledarrollen. Av 
maktkamp märks det mycket litet. Det är viktigare att få en uppgift utförd på ett bra 
sätt än att visa vem som bestämmer.

10. Gruppen är självkritisk i förhållande till sitt eget sätt att arbeta och åtgärdar sådant 
som kan verka störande för effektiviteten och samspelet. Vilken orsaken än är, blir 
den föremål för en öppen diskussion, tills man når en lösning. (Maltén, 1997 s. 159)

Gruppens sammansättning
För att medlemskapet och samarbetet i gruppen ska vara optimalt måste medlemmarna ha 
en gemensam målinriktning, känna samhörighet och det måste finnas en god 
kommunikation menar Maltén (1997). En sådan typ av grupp, leder till fördjupad 
personlighetsutveckling. Man måste få arbetslaget att likna primärgruppens egenskaper 
som innebär nära relationer, att träffas ansikte mot ansikte, därför anser han också att 
antalet är av avgörande betydelse. Han menar att gruppens sammansättning har betydelse 
för hur den fungerar och att atmosfären, kommunikationen och stämningen i gruppen 
varierar efter hur stor gruppen är. 

Gruppens storlek och dess konsekvenser för medlemmarna
Maltén (1997) menar också att det finns en minsta gruppstorleks princip, det vill säga den 
storlek på gruppen där medlemmarna både presterar och är sociala på ett optimalt sätt. Ju 
mindre en grupp är, desto mer vågar individen yttra sig och ge uttryck för sin 
personlighet. Ur ett socioemotionellt perspektiv är en grupp på tre till fyra personer 
idealisk. I denna grupp är de flesta ganska aktiva, men ser man på den totala erfarenheten 
så blir den en aning begränsad. Erfarenheten och kapaciteten ökar ju större gruppen är, 
däremot blir samspelet mellan medlemmarna i gruppen tunnare. 

I den större gruppen ökar grupptrycket och alla vågar inte säga vad de tycker, några orkar 
eller ids inte vara aktiva utan känner sig nöjda med att andra ständigt tar ordet. Med stora 
grupper menar Maltén (1997) grupper som har 15 medlemmar eller fler än så. Den här 
typen av stora grupper kan ses när det är medarbetarsamlingar på arbetsplatsen, skolans 
arbetsenhetskonferenser och undervisning i halvklass. När gruppen blir så här stor stöter 
den ofta på problem och ett exempel på problem som kan uppstå kan vara organisatoriska 
problem vad gäller arbetsfördelning eller när och hur ofta man ska träffas. Även 
möjligheten att få svar på sina individuella frågeställningar minskar och även aktiviteten 
hos gruppmedlemmarna. Den enskilda individen kan lätt känna sig osäker i den stora 
gruppen och istället för att vara aktiv fyller denne ut tiden med att fundera över vad de 
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andra har för åsikter, avsikter och känslor. Ansvaret för gruppen läggs på den formelle 
ledaren, som behöver finnas där om gruppen ska fungera. 

Ur en prestationssynpunkt är en gruppstorlek på åtta till tio personer idealisk. Den 
optimala gruppstorleken menar Maltén (1997) ligger på sex till sju personer.

Grupper i skolan
I skolan används ofta stora grupper vid vad Maltén (1997) väljer att kalla för 
arbetsenhetskonferenser. För att göra dem mer effektiva och för att de personer som 
deltar vid mötena ska få ut mer av det som ska diskuteras eller tas upp bör man överväga 
att försöka skapa mindre arbetsenheter så att medlemmarna i gruppen blir sju till åtta 
stycken. Om detta inte går att genomföra kan gruppen delas in i mindre 
diskussionsgrupper.

Olika roller viktiga för samarbete 
För att kunna utveckla arbetslaget i positiv riktning måste vi veta vad som underlättar 
respektive försvårar en sådan utveckling säger Gíslason och Löwenborg (2003). I ett 
arbetslag, liksom i alla grupper, utvecklas olika roller. De skriver vidare att det finns 
många olika orsaker till varför man får en roll och det kan bero på vem man är, vilken 
roll man försöker ta, vilket utrymme som finns i gruppen och de förväntningar gruppens 
olika medlemmar har på den enskilde individen. Förväntningar kan komma både från 
denne själv, en chef, arbetskamrater eller andra personer. Gíslason och Löwenborg 
(2003) skriver att det är viktigt att inte fastna i sina roller. Fastlåsta och stereotypa roller 
gör nämligen att individen inte har möjlighet att utvecklas och utnyttja sin personlighet. 
Flexibla och nyanserade roller gör däremot att individen får möjlighet att utvecklas och 
komma till sin rätt. 

Formella och informella roller
När Gíslason och Löwenborg (2003) tittar på ett arbetslag och dess utformning talar de 
om formella och informella roller. Exempelvis är rollen som lärare en formell roll. Rollen 
som arbetslagsledare eller inköpsansvarig är också exempel på formella roller, de har 
tilldelats genom konkreta beslut. De informella rollerna är däremot roller som ej är 
bestämda utan som uppstått och vuxit fram från de behov och förväntningar som finns i 
ett arbetslag. Med informella roller menas att någon till exempel är den ”aktive” i 
arbetslaget, det vill säga den person som alltid förväntas ha mycket att säga på 
konferenser och är engagerad i många frågor. Andra exempel på informella roller kan 
vara den passive, en person som inte gör mycket väsen av sig eller nykomlingen som inte 
tycker att den riktigt räknas med av de äldre i arbetslaget. 

Dra nytta av olikheterna
Rollerna i ett arbetslag kan komplettera varandra på ett positivt sätt, ett exempel på detta 
menar Gíslason och Löwenborg (2003) kan vara att olika ledarfunktioner är fördelade på 
de olika personerna i arbetslaget. Någon är bra på att komma med nya idéer, en annan är 
bra på att systematisera arbetet, en tredje är bra på att hålla arbetstakten uppe och den 
fjärde är bra på att hålla samman gruppen. I ett arbetslag gäller det att alla är överens om 
att man kan dra nytta av varandras olikheter och att rollerna i ett arbetslag inte är 
oföränderliga. För att arbetslaget ska kunna utvecklas måste även rollerna i arbetslaget 
förändras. Några exempel på hur detta kan möjliggöras är att samtala öppet om vilka 
roller man har i arbetslaget, genom att arrangera samtal så att medlemmarna samtalar 
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med varandra och lär känna varandra och detta genom annorlunda former än de 
samtalssituationer som arbetslaget är vana vid. Det är viktigt för medlemmarna i 
arbetslaget att upptäcka att det finns en människa bakom rollen som personen har i 
arbetslaget (Gíslason och Löwenborg, 2003).

Vikten av en formell ledarroll
Gíslason och Löwenborg (2003) talar vidare om vikten av att ha någon som leder ett 
arbetslag. Alla som väljer att vara lärare väljer att vara ledare menar de, då en lärare är en 
pedagogisk ledare för barn och ungdomar i grupp. Vissa arbetslag anser att de ej behöver 
ha någon formellt utsedd ledare, utan de kan komma överens och bestämma tillsammans. 
Man vill inte bygga in en hierarki i arbetslaget för att detta på sikt kan leda till mindre 
ansvarstagande och passivitet hos gruppens medlemmar. I vissa fall kan 
arbetslagsledarrollen blandas ihop med chefsrollen, men det är viktigt att klargöra att 
arbetslagsledaren inte är någon chef menar Gíslason och Löwenborg (2003). Om ett 
arbetslag inte har någon formell ledarroll i arbetslaget kan det leda till att samordningen 
blir dålig, kontakten med ledningen blir sporadisk samt att ett informellt ledarskap kan 
uppstå och då kan gruppen få problem med att hantera konflikter. Ledarskapet i ett 
arbetslag handlar om att uppmuntra tänkande, idéskapande och diskussioner. Det handlar 
också om att ta tillvara och följa upp initiativ från medlemmarna i arbetslaget samt att i 
processen att leda arbetslaget lyfta upp viktiga frågeställningar och hjälpa gruppen att 
hålla fokus på uppdraget. 

Funktionellt ledarskap
Ledarskap handlar inte om vad ledaren är utan istället vad ledaren gör. Detta kallar 
Maltén (1997) för ett funktionellt ledarskap. Det innebär att fokus flyttas från ledarens 
egenskaper till ledarens beteende. Den danske psykologen Arne Sjölund som Maltén 
(1997) tolkat har hittat olika faktorer som kännetecknar ett funktionellt ledarskap. Det 
handlar bland annat om att ta initiativ och hjälpa gruppen vidare med förslag och idéer 
när den fastnat. Fördela uppgifter, hålla fokus och påverka arbetstempo är också uppgifter 
som ledaren ska ta sig an. Att medla vid konflikter och hålla samman gruppen och 
ansvara för grupprocessen, föreslå förändringar och utvärdera gruppen är även det saker 
som ledaren bör räkna in sitt arbete.   
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2. Metod

I detta kapitel redogörs för hur studien genomförts. Kapitlet inleds med en diskussion 
kring kvalitativa eller kvantitativa metoder. Vi presentar vårt val av intervju som metod 
samt hur urvalet gjorts. Vi har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen vad gäller 
urval och intervjumetod och detta kommer att beskrivas.  Genomförandet beskrivs, samt 
hur intervjumaterialet i ett senare skede analyserats. Kapitlet avslutas med ett resonemang 
kring de etiska reglerna och trovärdigheten av studien.

2.1 Metodval

Syftet med studien var att bidra till kunskap om variationer i förskollärares och lärares 
tankar kring arbetslag i förskola och skola med fokus på det som uppfattas vara 
betydelsefullt för samarbete, för att sedan jämföra dessa båda yrkesgruppers 
uppfattningar. Detta syfte ligger till grund för val av metoder och därför viktigt att ha i 
åtanke. 

Kvalitativ kontra kvantitativ metod
En kvantitativ forskningsmetod enligt Bell (2000) innebär att forskaren samlar in data 
som går att mäta och som kan ställas i relation till andra insamlade data genom att mäta 
och kvantifiera. Dessa data går att generalisera på ett annat sätt än vad som går med 
kvalitativt insamlat material. Den kvalitativa metoden är också mer intresserad av hur 
människor upplever och förstår världen hon lever i. Bell (2000) menar att istället för att 
dra statistiska slutsatser handlar det om att få insikter. Alexandersson (1994) uttrycker sig 
liknande då han menar att den kvalitativa metoden kännetecknas av att den har som mål 
att identifiera företeelser. 

Med tanke på studiens syfte som innebär att visa på variationer i hur förskollärare och 
lärare uppfattar arbete i arbetslag är en kvalitativ metod är att föredra. Sättet att ställa 
frågor till deltagarna i studien blir också avgörande för om studien blir kvalitativ eller 
kvantitativ. Hade vi ställt frågor som ”trivs du i ditt arbetslag” hade detta varit en direkt 
mätbar fråga och då hade studien fått en kvantitativ inriktning (Alexandersson, 1994). 
Frågorna kom istället att syfta till att ta reda på lärarnas tankar kring fenomenet.

Intervju 
En kvalitativ intervju är ett sätt att erhålla kunskap kring hur en person uppfattar ett visst 
fenomen. Syftet med en kvalitativ intervju är att förstå fenomenet ur den intervjuades 
perspektiv (Kvale 1997). En annan fördel med intervju är att man kan återkomma och 
fråga vad den intervjuade menade om det framstår som otydligt i efterhand 
(Alexandersson, 1994). Enkät är en annan metod och fördelen med enkät framför intervju 
är att den som svarar själv får möjlighet att skriva ner sina tankar och uppfattningar i lugn 
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och ro, utan att någon intervjuare finns närvarande (Trost 2001). Insamlandet av data till 
denna studie skedde genom intervju.

Olika typer av intervju.
Bell (2000) skriver att det finns flera typer av frågor man kan ställa vid en intervju. 
Öppna frågor passar bra då man vill ge svarspersonen möjlighet att helt fritt utrycka sin 
åsikt, vilket kan vara nödvändigt ibland. Öppna frågor med fördel kan användas i början 
av en intervju som en introduktion men att dessa öppna frågor är svårast att analysera. En 
annan möjlighet författaren ser är att ställa alternativfrågor, där svarspersonen får välja 
mellan ett eller flera i förväg sammanställda svar. Den sistnämnda blir på så vis enklare 
att analysera. Stukát (2005) menar att en ostrukturerad intervju fungerar bra i de 
sammanhang där respondenten är väl medveten om själva syftet och utgångspunkten med 
intervjun. 

I en fenomenografisk intervju handlar det inte om att få respondenterna att svara rätt eller 
fel, däremot är målet att nå fram till hur fenomenet uppfattas, vilket innebär att frågorna 
ställs öppna och att det är respondenten själv som avgränsar och definierar vad innehållet 
i intervjun ska vara (Alexandersson, 1994). Denna utgångspunkt skiljer sig från den där 
man anser att intervjuaren är ansvarig för intervjun och bestämmer när ett ämne är 
uttömt. Anser man att intervjuaren är ansvarig innebär det också att denne mitt i ett 
resonemang kan avbryta respondenten om intervjuaren känner att svaret blir irrelevant för 
intervjuns syfte (Kvale, 1997). 

Intervjusituationen 
Kvale (1997) skriver att det är viktigt att ge en ram år intervjun. Med detta menar 
författaren att börja och avsluta intervjun på ett sådant sätt att respondenten ges en 
bakgrund och en orientering om intervjun. Han skriver vidare att tystnaden är ett annat 
sätt att föra intervjun vidare. Genom att ge pauser och invänta svar ges respondenten tid 
och möjlighet att tänka vidare och utveckla sitt resonemang. Ett av kvalitetskriterierna 
som Kvale (1997) nämner för att senare få en god kvalité på arbetet är att frågorna bör 
vara betydligt kortare än svaren.  

2.2 Urval

Det finns flera sätt att göra ett urval och ett sätt är att använda sig av en slumpvalstabell. 
Detta sätt är att föredra då man vill generalisera sitt resultat och då man vill ha ett urval 
som är representativt för exempelvis befolkningen i Sverige (Bell 2000). Inom 
fenomenografin utger man sig inte för att kunna generalisera och dra slutsatser som hur 
en viss del av befolkningen uppfattar ett fenomen. Istället ser man kvalitativt 
variationerna som skulle kunna täcka större delen av hur en befolkning skulle kunna 
tänkas uppleva fenomenet. Urvalet behöver därför inte vara representativt på så sätt att 
man ska kunna dra statistiska slutsatser, utan istället bör personerna handplockas med 
tanke på att de bör ha olika erfarenheter av fenomenet det vill säga komma från olika 
skolor, ha olika ålder och kön, samt ha olika attityder och värderingar. Ytterligare ett krav 
är att det fenomen som behandlas under intervjun ska vara relevant för respondenten 
(Starrin & Svensson, 1994).
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Urvalet i studien
Inspirerade av ett fenomenografiskt urval för att visa på olika sätt att uppfatta vad som är 
viktigt för samarbete i arbetslag gäller det att skapa så goda möjligheter till variationer 
som möjligt. Detta innebar att sex stycken respondenter, handplockades med tanke på att 
ha olika erfarenheter av fenomenet och vår forskningsfråga. Vi tog hänsyn till ålder, antal 
år i yrket, man eller kvinna. Respondenterna kommer från olika förskolor och skolor och 
har olika utbildningsbakgrund. En del är lågstadie – eller mellanstadielärare medan andra 
är förskollärare. Här finns även de som har inriktning mot tidiga åldrar och som ger 
behörighet att både arbeta i förskolan och i skolan. 

Vi bestämde oss för att inte genomföra fler intervjuer när vi fått en mättnad i den 
insamlade datan. Det vill säga när vi inte fann fler variationer av uppfattningar bland 
respondenterna. Sex intervjuer bokades, för att sedan ta ställning till eventuellt fler. 
Eftersom vi sökte efter en så varierad urvalsgrupp behövde vi veta en del om personerna. 
Alla respondenter har vi således varit i kontakt med tidigare, privat eller genom tidigare 
arbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Lärare (arbetar i grundskolan)
Lärare 1, är en man som arbetat ca 30 år i som lärare på ett flertal olika skolor och är 
utbildad mellanstadielärare. 
Lärare 2, har arbetat ca 40 år i yrket och hon är lågstadielärare i botten. 
Lärare 3, har arbetat 10 år i yrket och är utbildad 1-7 lärare.

Förskollärare (arbetar inom förskolan)
Vår förskollärare 1, är en man som arbetat 1 år i yrket. Han är utbildad lärare för tidiga 
åldrar5 och arbetar på en förskola. 
Lärare 2, har även hon arbetat ett år i yrket och är utbildad lärare med inriktning mot 
tidiga åldrar5. 
Förskollärare 3, har arbetat 20 år som förskollärare och är även utbildad till det.

2.3 Genomförande

Respondenterna kontaktades cirka fyra veckor innan intervjutillfället. De fick då en 
förfrågan om att delta och om forskningsetiska regler, som vi senare i arbetet redogör för.  
Via mail eller personlig kontakt fick respondenterna missivet (se bilaga). Hur långt innan 
missivet delades ut varierade från respondent till respondent, men minst en vecka innan 
intervjutillfället.

                                                
5 Lärarprogrammet – lärande i tidiga åldrar (LPTÅ) vid Högskolan i Skövde som ger behörighet för 
verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
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Pilotstudien 
En pilotintervju menar Bell (2000) är viktig att göra, eftersom man i det skedet uppfattar 
vilka områden respondenten ifråga kommer in på och om man får respondenterna att 
prata kring det som angår dem. Pilotstudien gjorde författarna till studien tillsammans 
och ansåg att intervjufrågan var ställd på så vis att den inte behövde ändras eller 
kompletteras på något sätt. Då även inspelningen fungerade på ett tillfredsställande sätt, 
kunde intervjun användas i studien och finns således med i resultatet.

Intervjun 
Till en början var datainsamlingen tänkt att ske genom enkäter, för att nå fler 
respondenter och för att få ett bredare urval. Genom att lämna ut en enkät skulle också 
respondenterna ges möjlighet att fundera, resonera och reflektera kring intervjufrågorna 
och fundera över sin ståndpunkt. Under examinationen med undersökningsplanen och 
efter respons av både handledare och examinator insåg vi dock att vårt främsta argument 
som var att vi ville har ett bredare urval inte automatiskt gavs för att vi nådde ut till fler 
respondenter. En annan stor avigsida med enkät är att man inte kan gå tillbaks till 
respondenterna och be om förtydligande, då enkäten skulle ha varit anonym. Faktum 
kvarstod, vi ville ge respondenterna tid att fundera över vår intervjufråga. Detta löstes 
genom att vi i ett missiv (se bilaga) skickade ut vår fråga innan intervjun skulle äga rum. 
Denna kombination ansåg vi gav det bästa från två metoder.

Studien syftar inte till att ta reda på hur det ser ut i arbetslagen idag vad gäller samarbete, 
utan att hitta en variation av uppfattningar av vad som har betydelse för samarbete i 
arbetslag. Respondenterna ställdes därför inför en fiktiv situation där ett nytt arbetslag 
skulle bildas och där skulle de få möjlighet att ingå. 

I alla fall utom ett där respondenten valde en annan plats, gjordes intervjuerna på 
respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna ägde rum i mindre rum, avskiljda från 
den eventuella verksamhet som pågick. De första två intervjuerna gjorde vi gemensamt, 
men på grund av pressat tidsschema och svårigheter med tider för respondenterna var 
detta ej möjligt för oss de återstående fyra intervjuerna. De gjordes därför av oss var för 
sig.

Varje intervju inleddes med en kort sammanfattning av syftet med intervjun, och syftet 
med vår studie. Vi informerade kort om mp3 – spelaren som vi använde till inspelningen 
och att intervjun senare skulle transkriberas. Respondenterna informerades också om att 
de utifrån den fråga som vi ställt i missivet hade möjlighet att relativt fritt berätta om sina 
uppfattningar. De fick även möjlighet att ställa frågor om något var oklart. I möjligaste 
mån fick respondenterna sedan berätta fritt, vi försökte att föra samtalet vidare och ställa 
följdfrågor i den mån det behövdes. Respektive intervju avslutades då respondenterna och 
vi kände att ämnet var uttömt. Intervjun avslutades då med en fråga från vår sida om 
respondenten kände sig nöjd, eller ville tillägga något ytterligare. Vi tackade sedan för 
oss och bad att få återkomma vid eventuella frågor.
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2.4 Analys

Transkribera
Fördelar med att transkribera det bandade materialet är enligt Kvale (1997) att man får ett 
stoff som är betydligt lättare att analysera än bara ljudupptagningar. Det finns flera sätt 
att skriva ut intervjuer, dels låta dem få ett skriftspråk som blir betydligt enklare att läsa, 
eller ett språk mer likt talspråk och då behålla upprepningar och ord som ”hm”, ”öh” med 
flera. Svårigheter som kan uppstå vid transkribering är att vissa delar blir otydliga, samt 
att ironi, fnitter och olika läge på rösten tappas, säger Kvale (1997).

Samtliga intervjuer i denna studie är transkriberade ord för ord och är alltså talspråk 
utskrivet i text.  Vi har på vissa ställen satt punkter, för att de utskrivna intervjuerna 
enklare ska gå att läsa. Detta har i största möjliga mån gjorts där det fanns naturliga 
pauser i intervjuerna.

Tolka
Efter noggrann genomläsning vid flera tillfällen sorterades de utsagor bort, som inte 
uppfattades vara relevanta i förhållande till studiens syfte. Utsagorna skrevs sedan ut på 
papper i olika färger och klipptes till små lappar med respektive utsaga på. 
Förskollärarnas utsagor fick gröna och lärarnas fick blå, detta för att syftet med vår studie 
var att jämföra dessa två. Det blev på så sätt tydligt om utsagan kom från en förskollärare 
eller lärare.

Kategorisera
Alexandersson (1994) menar att det finns två sätt att kategorisera utsagor man funnit och 
ett sätt är att låta kategorierna vara jämbördiga med varandra, vilket innebär att ingen 
kategori är viktigare än någon annan. Ett annat sätt är att rangordna kategorierna efter 
vilken tyngd eller hur viktiga de är. Utsagorna från intervjuerna i vår studie sorterades 
efter innehåll och beskrivningskategorierna växte fram. Det vill säga att lapparna i två 
färger lades ut på golvet och vi försökte sedan att se kategorier bland utsagorna. De olika 
kategorierna fanns i datan och var således inte i förväg bestämda. Kategorierna i vår 
studie skall ses som jämbördiga och lika viktiga. 

2.5 Trovärdighet

I all slags forskning finns det frågor som gäller trovärdighet, noggrannhet och giltighet. 
Det finns således flera sätt att höja trovärdigheten på studien men ett sätt är att belägga 
med citat, för att på det sättet ge stöd för respektive kategori (Alexandersson, 1994). 
Stukát (2005) skriver vidare att genom att ha en medbedömare som också får tillgång till 
materialet och sedan jämföra tolkningsresultatet kan trovärdigheten höjas.

Reliabilitet  
Med reliabilitet menas huruvida tillvägagångssättet skulle ge samma resultat vid ett annat 
tillfälle, där förutsättningarna är de samma. Bell (2000) skriver att man måste ta hänsyn 
till hur tillförlitlig och trovärdig informationen som kommit fram är, detta gäller oavsett 
vilken metod som använts. Det finns således faktorer som kan påverka svaret hos den 
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intervjuade, det kan vara påverkan från ett Tv-program eller en händelse denne nyligen 
varit med om. Stukát (2005) översätter reliabilitet med ”hur bra mätinstrumentet är på att 
mäta – hur skarpt eller trubbigt det är” s. 125).  

Vid intervjun av lärare 1 uppstod ett väldigt störande ljud vid intervjuns start, då någon 
började borra hål i en närliggande vägg.  Detta innebar att intervjun fick avbrytas för att 
vänta ut hantverkaren. Intervjun kunde senare fortsätta, men vi är medvetna om att detta 
var ett störande moment som kunnat påverka svaren hos respondenten.  

Då respondenterna fick ett missiv utdelat där forskningsfrågan och syftet med intervjun 
stod anser vi att de haft gott om tid att bilda sig en uppfattning kring samarbete i arbetslag 
och att deras svar på så sätt blir mer trovärdiga än om vi ställt frågan utan tid att fundera 
och reflektera. 

Validitet
Har vi mätt det vi säger oss mäta? Reliabiliteten kan vara hög, utan att validiteten är det 
menar Stukát (2005) Det vill säga intervjun kan vara utförd på ett korrekt sätt, men 
intervjufrågan ställd på fel sätt, vilket innebär att den inte mäter vad den är tänkt att mäta. 
Bell (2000) menar att ett sätt att öka validiteten är att testa sin fråga på vänner och familj, 
flera gånger för att på så sätt få en fingervisning om frågan är rätt ställd. Vår intervjufråga 
testades på flera vänner som är utbildade lärare, för att se om svaren svarade mot vårt 
syfte, vilket vi ansåg att den gjorde.

Ett problem som Stukát (2005) och även Alexandersson (1994) tar upp som en svaghet 
och som en osäker faktor i kvalitativa studier är tolkningsfrågan, eftersom metoden 
innebär att man kategoriserar och jämför gruppers uttalanden. Ett sätt att öka 
trovärdigheten är som sagt att ha en oberoende medbedömare som får tillgång till det 
empiriska materialet menar Stukát (2005). I vårt fall var inte detta realistiskt med tanke 
på tid och arbetes storlek, men det är viktigt att veta om för eventuella framtida studier. I 
studien är kategorierna istället belagda med citat för att öka trovärdigheten.

2.6 Forskningsetik 

Det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till när forskning bedrivs, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

De människor som ställer upp i studier av olika slag gör studenter och forskare en tjänst 
menar Bell (2000) och anser vidare att de tydligt måste få veta vad som krävs av dem, hur 
mycket tid de behöver avsätta och hur informationen de lämnar kommer att användas. 
Informationskravet ger de som berörs av studien rätt att informeras om syftet med studien 
i stora drag, att studien är frivillig och att de när som helst kan välja att inte delta längre.
Samtyckeskravet innebär exempelvis att föräldrars medgivande behövs om barn under 15 
år ska delta och att de deltar på deras villkor. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter 
om personer i studien ska måste förvaras och hanteras på ett sätt som gör det omöjligt för 
en utomstående att identifiera deltagarna i studien exempelvis. Det innebär också att 
känsliga eller kontroversiella tolkningar bör få läsas igenom av de deltagande innan de 
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publiceras. Med nyttjandekravet menas att data som samlats in enbart får användas i 
forskning, det får ej lämnas ut till företag exempelvis (Stukát, 2005).

Respondenterna informerades om syftet med studien samt att deltagandet i studien är 
frivilligt och att de när som helst har möjlighet att avbryta deltagandet. De gånger 
respondenterna nämnt kollegor och skola vid namn har dessa plockats bort vid utskriften 
av intervjuerna. I fråga om anonymiteten i studien så förblir deltagarna i studien anonyma 
för läsare. Respondenterna gavs också information kring var studien kommer att 
publiceras, de kan på så sätt ta del av den. 
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3. Resultat

I resultatet presenteras ett antal variationer av uppfattningar som anses betydelsefulla för 
samarbete i arbetslag som vi funnit i vår studie, genom ett antal likvärdiga kategorier. 
Med likvärdiga menar vi att alla kategorier är lika viktiga. De citat som finns är 
kursiverade för att tydliggöras ytterligare. Beskrivningskategorierna är indelade i två 
övergripande områden, arbetslagets organisation och arbetslagets inre arbete. Fokus 
ligger på att synliggöra likheter och skillnader i de uppfattningar av vad som är 
betydelsefullt för samarbete bland lärare i förskola respektive grundskola som vi funnit? 

3.1 Arbetslagets organisation 

Med arbetslagets organisation menas de förutsättningar som arbetslaget ges för att kunna 
arbeta tillsammans. Till exempel vilken tid arbetslaget har och hur sammansättningen av 
arbetslaget ser ut.

3.1.1 Tid till arbetslaget
Förskollärare 
En uppfattning bland förskollärarna i studien är att det behövs mer barnfri tid till 
planering än vad som finns idag. Kanske främst under den hektiska inskolningstiden som 
vanligtvis infaller under hösten. Ett citat lyder: Det är också lite beroende på över år, om 
man säger så. Höstarna är ju väldigt intensiva med alla inskolningar och så och allt nytt 
som händer. Utan den tiden kanske kommer fram på vårkanten sen, fast att man kanske 
behöver den på hösten.  De uttrycker också att tid saknas till att skapa en gemensam 
grundsyn då vardagen är fylld med så många andra praktiska ting som måste klaras av. 
Det är så mycket vi ska gå igenom bara för att klara vardagen, t ex att nu funkar inte det 
här med mellanmålet, hur ska vi göra med det?

Lärare 
Här har vi funnit uppfattningar som visar att en förutsättning för samarbete är att alla gör 
sin planeringstid på skolan. Ett citat visar på vikten av gemensam arbetsplatstid. Många 
på den här skolan gör ju de allra flesta timmarna här. Det är en bra förutsättning för att 
ett arbetslag ska fungera väl. De pratar om att disponera arbetslags- och planeringstiden 
på rätt sätt. Följande citat visar vikten av att detta. Ett arbetslag som inte jobbar 
tillsammans, har gemensam planering och använder den här tiden till det, dom kommer 
aldrig att kunna fungera som ett arbetslag.
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3.1.2 Praktiska förutsättningar
Detta är en beskrivningskategori vi enbart finner bland lärarnas utsagor. 
Lärare 
Det lärarna i studien uppfattar som viktigt rent praktiskt för att ett samarbete ska 
utvecklas är att man befinner sig på samma ställe, samma plan, samma våning och 
samma område på skolan så att det blir lätt att kommunicera. Lokaler, såna saker kan ju 
spela in, alltså det ska ju vara lokaler som tillåter att man samarbetar, man kan inte rent 
praktiskt vara på flera olika våningar och långt ifrån varandra utan man måste ju känna 
en närhet. En uppfattning vi också funnit lyder så här: vi jobbade och hade fyran där 
nere och vi kände oss lite utanför under arbetsdagen, det kände jag att vi ibland… blev 
lite bortglömda på något vis. De pratar också om fysiska dörrar, att inte stänga om sig när 
skoldagen är slut och hur en sådan sak kan också påverka samarbetet. Och sen att man 
inte har stängda dörrar när skoldagen är slut utan att man har dörren öppen, annars 
känner man sig ensam när dörren är stängd.

3.1.3 Sammansättning och utbildning
Förskollärare
De intervjuade lärarna pratar om vikten av att ha utbildad personal. Det bästa vore ju om 
man kunde ha en av varje. För att ni som har gått dom här tidiga åldrarna6 har mycket 
mot skolan och den biten som vi andra saknar som också man kan använda. Under 
intervjuerna kommer frågan om vem som ska ha det pedagogiska ansvaret upp. 
Förskollärarna ser att det är viktigt att ha samma utgångspunkt och samma befogenheter. 
Olika kompetenser, olika kunskaper och olika intressen är viktigt att ha i arbetslaget för 
att man ska kunna komplettera varandra. Ett uttalande lyder så här: då tänker jag på dem 
som kommer från den nya utbildningen där man har valt inriktning mot olika ämnen 
redan från början … jag skulle tänka på att få med olika bitar till exempel någon med läs 
och skrivkunskaper, vilket jag själv inte har och någon med matte och någon som kan 
pyssla och ha hand om det kreativa. De anser också att det är viktigt att ha en blandning 
av ny och erfaren personal, en blandning av åldrar. En då som kommer ny med massor 
med kunskap och massor med entusiasm med otroligt mycket idéer … sen har vi dom som 
jobbat jättelänge och som har mer erfarenhet av barngruppsarbete.  En uppfattning som 
vi enbart fann hos förskollärarna och som vi placerat i denna beskrivningskategori rör 
personalrotation. Detta uppfattades vara viktigt för samarbetet, då man får en annan 
förståelse för varandras situation på ett annat sätt.

Lärare 
Bland de intervjuade lärarna uppfattas det att det finns ett exakt antal medlemmar i 
arbetslaget som är det bästa för samarbete, ur olika synvinklar. Fem till sex stycken för 
diskussionerna och samtalets skull, men tio till tolv stycken för att kunna lösa det 
praktiska i arbetslaget. Att det blir så väldigt bristande för dom andra, är en sjuk så kan 
man fixa det, men är två sjuka… Även lärarna betonar att olikheter är en tillgång och att 
det är viktigt med rätt utbildning och olika och bred ämneskompetens i arbetslaget. Ett 
citat lyder: Man har inte samma kompetenser. Man kan ha olika kompetenser och 
framförallt olika intressen och saker man känner för, vissa saker känner man mer för, 
som man troligen också är bättre på att lära ut.

                                                
6 Lärarprogrammet – lärande i tidiga åldrar (LPTÅ) vid Högskolan i Skövde som ger behörighet för 
verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
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Något som lärarna framhåller men som inte förskollärarna tar upp är vikten av en tydlig, 
stark, egenvald ledare för arbetslaget, inte som bestämmer mer men som har en annan 
roll. Det handlar om att fixa vikarier, pappersansvar, kontakt med rektor bland annat. Har 
vi inte våran ledare så spårar det väldigt lätt ur (arbetslagsmöten). Ett annan lärare 
uttrycker sig så här: Jag tror att man behöver ha någon som kanske inte bestämmer så 
mycket mer, men som ändå har en annan roll. Dels kan det vara kontakter uppåt, men 
också lite andra ansvar. Båda dessa citat visar på att det uppfattas som viktigt att ha en 
ledare för arbetslaget.

3.2 Arbetslagets inre arbete

När vi talar om inre arbete menar vi arbetslagets innehåll och vad arbetslaget ska 
användas till. Det handlar också om individerna i arbetslaget i förhållande till gruppen de 
arbetar i. 

3.2.1 Syftet med arbetslag
Förskollärare 
Förskollärarna uttrycker i intervjuerna att det är viktigt för samarbete att man kan prata 
med varandra och ha eller väcka pedagogiska diskussioner. För att samarbetet ska bli 
gott så gäller det att man faktiskt gör det (diskuterar) så att man lär känna varandra och 
kan utmana varandra för i de här diskussionerna vill man inte bara förbättra 
arbetsplatsen, utan man lär också känna varandra. Jag ser dom som hand i hand dom 
här bitarna. Man utvecklas som pedagog och även utvecklar arbetsplatsen genom 
diskussioner. Det är så. Det uppfattas alltså som viktigt att diskutera av två anledningar, 
dels för att utveckla arbetsplatsen och dels för att lära känna varandra.

Lärare 
Viktigt innehåll för arbetslaget i skolan menar de intervjuade lärarna är att kunna dela på 
ansvar. Både vad gäller elever och elevärenden, men även att man kan dela på ansvaret 
inom olika ämnen inom gruppen så att man kan få göra det man är bra på, och även få 
tips och idéer från varandra. Vi diskuterar mycket praktiska saker, självklart upplägg på 
ämnen, man är på ungefär samma ställe i matte, svenska och engelska och liksom tips 
och idéer och ja… beställer hem filmer ihop och gör kanske temaarbeten och sådana 
grejer också. De pratar också om kompetensutveckling och hur man ska lösa det praktiskt 
när någon lärare är sjuk (eftersom vikarie inte får tas in de tre första dagarna). Citatet 
nedan belyser vikten av att kunna använda arbetslaget som en resurs. Och det är ju då ett 
arbetslag kan vara en stöttning, när man ska dra igång lite större grejer, att man inte 
behöver göra allt själv och att man kan hjälpas åt att stöta och blöta idéer. Men även att 
man kan hjälpas åt att sparka igång arbetet så att det kommer igång och se till att det 
håller sig rullande och flytande. En uppfattning som vi funnit betydelsefull för lärarna i 
studien handlar om arbetslaget som resurs när det gäller eleverna. Det är ju det här med 
elevvård, alltså man diskuterar elever, och stöter och blöter fram och tillbaka hur man 
ska göra det optimalt för eleverna.
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3.2.2 Personliga egenskaper 
Förskollärare 
Egenskaper som de intervjuade förskollärarna betonar som viktiga för samarbete i 
förskolan är ett engagemang för sitt yrke och en ärlighet mot sina medarbetare. Vi har 
också funnit uppfattningar som visar att förskollärarna tycker det är viktigt att man kan se 
möjligheter i det man gör, att man är lyhörd för både barn och personal, och att det finns 
ett bra diskussionssätt på förskolan. Man vill ha personer runt omkring sig som vill åt 
samma håll. Personer som är lyhörda och som ser framåt och är öppna, öppna för nya 
idéer. De pratar också om en öppenhet och om en öppen dialog med syfte att lösa 
problem, en uppfattning som belyses av citatet nedan. Sen tycker jag det är viktigt med 
öppenhet. Jag känner det är väldigt positivt och viktigt att man är öppen för varandras 
åsikter, att man inte liksom låser sig vid sitt.

Lärare 
Bland lärarna finner vi uppfattningen om flexibilitet som en viktig förutsättning för 
samarbete man får inte vara så rädd för att ändra om är ett citat som visar på detta. De 
upplever att man som lärare bör ha lätt för att prata och diskutera. Att lyssna aktivt på 
sina medarbetare är också något som betonas som viktigt för samarbetets skull. Detta 
uttrycks på följande sätt: inte bara lyssna med öronen, utan verkligen lyssna aktivt och 
förstå vad den andre menar och tänker. 

3.2.3 Gemensamt förhållningssätt
Förskollärare 
De intervjuade förskollärarna upplever det som viktigt att man har samma grundsyn, 
samma utgångspunkt vilket ger ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen som man 
betonar som viktigt för samarbete. Det finns flera citat som visar detta: det är ju första 
kriteriet att vi har liksom samma utgångspunkt och samma befogenheter … och i det 
ingår också ett förhållningssätt gentemot barnen som man också måste prata igenom, 
vad som är viktigt … Hur ser man på barn? Är barn kompetenta? Tror man på att barn 
kan? De pratar också om att man ska ha ett delat ansvar när det gäller barnen. Barnen på 
förskolan är våra barn, inte dina eller mina barn på respektive avdelning. ”Och alla barn 
som går här är våra barn och händer det någonting på gården och man inte gör något 
för tillfället så rycker man in och hjälper till. Och ser till att alla har det bra.” 

Lärare 
Lärarna pratar också om att man ska hjälpas åt och även här finner vi uppfattningen att 
alla barn i arbetslaget är allas barn och att alla lärare behöver ha samma förhållningssätt. 
Det här att om det är något som händer i korridoren så är det vilken vuxen som helst som 
säger till. Det är inte dina och mina barn då heller och det är ju något som gäller 
arbetslagen emellan också ... sånt gemensamt förhållningssätt är viktigt att ha på hela 
skolan. Bland lärarna i studien talas det om samma förhållningssätt och att man ska ha 
samma värdegrund: vi jobbar tillsammans och vi finns här för eleverna ihop och vi har 
samma förhållningssätt och vi har samma värdegrund och det spelar inte någon roll vem 
någon elev frågar eller vem som jobbar i gruppen just då. Vi har också funnit 
uppfattningar om att man ska ha en positiv grundinställning. Det här går att lösa! Om en 
del tänker att det aldrig kommer att gå … den inställningen den tar ju musten ur dem som 
vill försöka. Det vinner man ju ingenting på, att ha den inställningen och det 
förhållningssättet, uttrycker sig en lärare.
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3.2.4 Tillåtande klimat i arbetslaget
Förskollärare 
Något som man pratar om som viktigt för samarbete i arbetslaget är att det ska finnas en 
trygghet i personalgruppen och en ärlighet och en respekt för varandra, så att man vågar 
vara sig själv. Det uttrycks att det måste finnas utrymme att få säga: men idag har jag en 
dålig dag, man får säga det, att jag har sovit som en kratta eller att jag har mycket att 
tänka på eller att jag kanske har ont i ryggen. En annan sak som vi finner uppfattas viktig 
är att man ska ha förståelse för varandras bekymmer. Ett citat lyder: inne på 
småbarnsavdelningen, ska dom ut med tjugo stycken ettåringar med galonisar, då är det 
rätt körigt en stund och har vi då ingenting så kanske man kilar över och hjälper till. 
Ytterligare en aspekt som belyses är att ha en annan relation än bara den som är 
arbetsrelaterad. De menar att det kan vara att man går ut och äter ibland och får tid att 
prata om annat än bara jobb. Att man får en relation, en annan relation än just bara 
arbetskamratrelation, man kan gå ut och äta och man kan hitta på något kul 
tillsammans… det är ju också ett sätt att skapa en relation i arbetslaget för barnens skull.  

Lärare  
En uppfattning bland de intervjuade lärarna är att man ska vara en stöttning, ställa upp 
och bry sig om varandra. Det uppfattas också som viktigt att våga ta och ge kritik, men 
även att komma ihåg att berömma varandra.  Följande citat visar på detta: Vi ställer upp 
på varandra och det tror jag alla känner, det blir en trygghet i det. Man kan ta kritik från 
varandra för man vet att den kritiken är befogad i så fall och man kan ta det lättare från 
en person man känner. Sen så… något som vi ofta tar och som vi känner att vi är dåliga 
på det är att berömma varandra. Viljan att göra det finns, men någonstans på vägen 
händer det något och så kommer det inte riktigt fram alla gånger. När man kommer som 
ny till ett arbetslag upplevs det bland lärarna att det är lätt att man blir en i mängden och 
att man anpassar sig till arbetslaget som det ser ut. Men att det är viktigt att våga stå på 
sig, man har trots allt lika stora möjligheter att påverka. När man kommer som ny i ett 
arbetslag så har man inte så hemskt mycket att välja på, man blir en i mängden och man 
får den tjänsten man får. Och man får anpassa sig så gott det går, men det viktigaste är 
väl att man inte liksom bara accepterar att nu är det så här och så här gör vi, utan man 
är ju en del i det arbetslaget och då har man ju lika stor möjlighet att påverka som alla 
andra. 

3.2.5 Fokus på uppdraget 
Förskollärare 
I våra intervjuer med förskollärarna uppfattar vi att de pratar om att det är viktigt att ha en 
yrkesproffessionalitet, som de kallar det. Först och främst talas det om att det måste 
finnas en vilja att finnas med i arbetslaget och en vilja att utvecklas som pedagog. För att 
samarbete ska fungera så anser jag för de första att man är intresserad av arbetssättet… 
jag är där för att jag vill. Det pratas om att utmana varandra så att man inte stagnerar, 
våga ifrågasätta och själv bli ifrågasatt. Att vilja driva verksamheten framåt att utveckla 
sitt arbete ta in vad forskningen säger, alltså vad kan vi förändra? Vad ska vi tänka på? 
Vad säger läroplanen? är ett av citaten. Vi ser att det i förskolan betonas att målen dels ur 
läroplanen och de egna målen ur verksamhetsplanen är det som är i fokus. Vad man 
tycker och vad man tänker får stå tillbaks eftersom målen är viktigast. Vi är här för 
barnens skull, inte för att jag ska få min vilja fram, vi är här på grund av uppdraget är en 
uppfattning som uttrycks.
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Lärare 
Vi kan inte riktigt finna motsvarande uppfattningar hos lärarna kring detta fokus på 
uppdraget. Tankar kring orsaker är något vi lyfter senare i vår diskussion. Vi jobbar 
tillsammans och vi finns här, för elevernas skull är en uppfattning som vi placerar i denna 
kategori och som vi tycker visar på detta.

3.3 Resultatsammanfattning

I resultatet presenteras ett antal variationer av uppfattningar genom likvärdiga kategorier, 
som anses betydelsefulla för samarbete i arbetslag. Dessa är indelade i två större 
områden, arbetslagets organisation och arbetslagets inre arbete.  Bland annat anses det 
både i förskolan och i skolan att tid till planering i arbetslaget är viktig, men med den 
skillnaden att i förskolan upplevs det att det saknas barnfri planeringstid, medan det i 
skolan istället påpekas att det är viktigt att ha gemensam planeringstid på skolan. Lärare 
menar att en förutsättning för samarbete är att medlemmarna i arbetslaget har lätt för att 
prata och är flexibla, medan förskollärarna uppfattar egenskaper som engagemang, 
ärlighet och se möjligheter som viktigt. Något bägge yrkesgrupper är överens om är 
vikten av att skapa ett gemensamt förhållningssätt som en viktig förutsättning för 
samarbete, ett gemensamt förhållningssätt. Något som också betonas i både förskolan och 
skolan är att olikheter i arbetslaget är en tillgång och måste ses så. För att ytterligare 
förtydliga resultatet har en jämförande tabell gjorts där respektive beskrivningskategori 
finns att läsa i vänsterspalten och funna uppfattningar i respektive yrkesgrupp återfinns 
till höger.

Kategori: Förskollärare: Lärare:

Tid till arbetslaget Mer barnfri tid. Använda tiden på ”rätt sätt”.
Praktiska förutsättningar Få vara på samma våning, samma 

område på skolan.
Sammansättning och utbildning Viktigt med utbildad personal 

med olika kompetenser och 
erfarenheter.

Ett exakt antal personer som bör 
ingå. Rätt utbildning och bred 
ämneskompetens. Olikheter är en 
tillgång. Tydlig ledare i 
arbetslaget är viktigt.

Syftet med arbetslag Väcka pedagogiska diskussioner, 
för att utveckla arbetsplatsen och 
för att lära känna varandra.

Kunna dela på ansvar. Diskutera 
praktiska saker och få tips och 
idéer. Arbetslaget som resurs vid 
större temaarbeten exempelvis. 

Personliga egenskaper Engagemang för sitt yrke, 
ärlighet, se möjligheter, lyhördhet, 
öppenhet. 

Flexibilitet, lyssna aktivt, lätt att 
prata och diskutera.

Gemensamt förhållningssätt Samma grundsyn, gemensamt 
förhållningssätt emot barnen.

Hjälpas åt. Gemensamt 
förhållningssätt och värdegrund, 
positiv grundinställning.

Tillåtande klimat i arbetslaget Trygghet i personalgruppen. 
Respekt, ärlighet och förståelse 
gentemot varandra. En annan 
relation än den yrkesrelaterade är 
viktig.

Vara en stöttning och ställa upp 
och bry sig om varandra. Ge och 
ta kritik, men även berömma. 
Våga påverka.

Fokus på uppdraget En yrkesproffessionalitet är 
viktigt. Utmana varandra och våga 
ifrågasätta. Ha målen i fokus.
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4. Diskussion

Med syftet som utgångspunkt kommer resultatet att jämföras med tidigare forskning samt 
kopplas till egna erfarenheter och reflektioner. Kapitlet är uppdelat i två delar. I den 
första delen, metoddiskussionen diskuteras metoden i förhållande till syfte och resultat 
och i den senare delen diskuteras resultatet.

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att bidra till kunskap om variationer i förskollärares och lärares 
tankar kring arbetslag i förskola och skola med fokus på det som uppfattades vara 
betydelsefullt för samarbete, för att sedan jämföra dessa båda yrkesgruppers 
uppfattningar. Detta var förutsättningarna och syftet med studien. Nedan diskuteras 
huruvida metoderna som använts varit relevanta och varit en hjälp att uppnå ovanstående 
syfte

Urvalet
Genom att titta på urvalet i efterhand har vi kunnat konstatera att spridningen kunde ha 
varit större vad gäller antal år i yrket bland förskollärarna. Något vi inte reflekterade över 
när intervjuerna genomfördes. Då vi ändå upplevde en mättnad när de sex intervjuerna 
var avslutade menar vi att studien inte påverkats nämnvärt av detta.

Intervjusituationen 
På grund av ett pressat tidsschema gjordes fyra av de sex intervjuerna av en av oss. Bell 
(2000) menar att detta kan vara ett problem, då man kan få en viss skevhet om man är fler 
än en intervjuare. Intervjuerna skedde med en öppen fråga som hade skickats till 
respondenterna innan genom missivet. De intervjuade fick själva avgränsa och definiera 
innehållet till stor del i intervjun. Flera hade dessutom skrivit ner sina svar kort på en lapp 
och visste vad de ville berätta. Detta gjorde att vi bedömde det rimligt att vara en 
intervjuare vid varje tillfälle.

Genomförande 
Intervjuerna spelades in på mp3-spelare, vilket var smidigt. Vi märkte dock stor skillnad i 
ljudet på olika mp3-spelare, viktigt är alltså att tänka på att ha en god kvalité på spelaren. 
Detta innebar främst att tiden för transkriberingen av intervjuerna ökade markant. Det 
innebar även att vissa ord blev otydliga och svåra att höra. En av svårigheterna som 
Kvale (1997) tar upp med transkribering är just detta. Vi såg dock en stor fördel i att ha 
allt intervjumaterial utskrivet i text.

Analys 
Vissa av beskrivningskategorierna i resultatet går delvis in i varandra och flyter samman, 
detta är något vi är medvetna om. Vi är också medvetna om att det med all säkerhet 
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funnits fler sätt att indela resultatet på, men de valda kategorierna var de som tydligast 
framstod vid arbetet med att kategorisera utsagorna.

Validitet och Reliabilitet
Frågan i vår studie var tänkt att inbjuda till att berätta om sina tankar av arbetslag, med 
fokus på det som är betydelsefullt för samarbete. Med tanke på det insamlade materialet 
vill vi mena att frågan var rätt ställd och besvarade syftet och på det sättet har god 
validitet. Genom att belägga våra kategorier med en mängd citat vill vi visa att vi har stöd 
i vårt insamlade material. 

Etiska regler 
De etiska reglerna är viktigt att ta hänsyn till och vi är medvetna om att vi vid vissa 
intervjuer var otydliga med att informera respondenterna om dessa. Ett förslag till 
kommande studier är att kort presentera dem i missivet för att tydliggöra reglerna för 
respondenterna. En rekommendation som Starrin och Svensson (1994) ger är att rektor på 
skolan där respektive respondent arbetar ska först tillfrågas om godkännande för att 
genomföra studien. Detta gjordes inte, då vi ivriga att genomföra intervjuerna ringde 
direkt till de berörda lärarna och helt enkelt glömde rektorn. 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är även den indelad i två delar. I första delen diskuteras de 
uppfattningar bland förskollärare och lärare som behandlar arbetslagets organisation. Och 
i den senare delen diskuteras uppfattningar som rör förhållningssätt och grundsyn.

Arbetslagets organisation 
Tid till arbetslaget 
Det som vi sett skiljer förskollärares och lärares uppfattningar åt vad gäller tid till 
arbetslaget är att förskollärarna upplever att de saknar tid till arbetslaget. De uttrycker att 
de behöver mer barnfri tid till planering och diskussioner. Lärarna däremot betonar vikten 
av att ha gemensam planeringstid på skolan, för att ha möjlighet att samarbeta. I samtal 
med rektorer ser vi att det skiljer väldigt mycket vad gäller barnfri tid till planering och 
diskussioner mellan de olika yrkesgrupperna. Lärare har undervisning och är i barngrupp 
cirka 18 timmar i veckan, medan förskollärarna gör cirka 36 timmar i barngrupp per 
vecka. I den litteratur och tidigare forskning vi tagit del av diskuteras inte betydelsen av 
tid till arbetslaget. Trots detta finner vi att både lärare och förskollärare uppfattar detta 
som en viktig faktor för att ett gott samarbete ska uppstå i arbetslaget. Som vi tidigare 
tagit upp kan man i Lpo 1994 (Utbildningsdepartementet, 2006) läsa att ”läraren ska 
utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem”. (s. 14). Vi ser då tiden 
som ett hinder, när ska dessa yrkesgrupper ha möjlighet att träffas för att utveckla 
samarbetet?

Praktiska förutsättningar
Denna kategori fann vi endast hos lärarna. De uppfattade det som ett hinder för samarbete 
att de inte var på samma plan, på samma våning och samma område på skolan. Detta 
gjorde att lärarna upplevde att kommunikationen dem emellan blev lidande. Något som 
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Maltén (1997) tar upp för att samarbete ska vara optimalt är att det måste finnas en god 
kommunikation i gruppen. Vi anser att detta kan vara ett problem som går att lösa genom 
att man ser över hur lokalerna på skolan utnyttjas. Ett relativt enkelt sätt att förbättra 
samarbetet i arbetslaget. Att detta problem enbart upplevs bland lärarna tror vi kan bero 
på att förskollärarna alltid arbetar tillsammans i gemensamma lokaler. En annan fråga 
som detta resonemang väcker är vad syftet med arbetslaget är. Det vill säga finns 
arbetslaget kring eleverna eller är utgångspunkten en annan till exempel lärarna? 

Utbildning 
Att ha lärarutbildad personal upplever förskollärarna som en viktig faktor för samarbete. 
Vår uppfattning är att det på förskolor arbetar både personal med förskollärarutbildning 
och personal som inte har förskollärarutbildning, men vi upplever att förskollärarna 
menar att det är viktigt och önskvärt att alla hade samma befogenheter. Dock ser de som 
fördel att det finns olika sorters utbildningar i arbetslaget, då denna ytterligare breddar 
kompetensen i arbetslaget. Exempelvis förskollärarutbildning kontra Lärarprogrammet 
för tidiga åldrar7, som också ger behörighet att arbeta i förskolan. Utbildning  är inget 
som lärarna upplever som ett problem och vår uppfattning är att i skolan har man en 
lärarutbildning och då är man lärare, annars är man vikarie. 

Antalet medlemmar i gruppen
Bland förskollärarna finner vi inte uppfattningen att ett visst antal skulle vara optimalt för 
samarbete, vilket vi kan se att lärarna anser. En uppfattning är att 7 personer är det 
optimala i ett arbetslag.  Konsekvenserna blir annars att det lätt pratas i två mindre 
grupper vid träffarna och svårt att enas. En annan uppfattning är att det optimala är 10-12 
lärare i ett arbetslag. I intervjun beskrivs sedan ett scenario där två lärare blir sjuka och 
hur det annars blir omöjligt att täcka upp för varandra. Dessa båda lärare har samarbete i 
arbetslaget i fokus, men drar ändå helt olika slutsatser. Lärarnas uppfattningar kan 
kopplas till Malténs (1997) teorier kring gruppens storlek och dess konsekvenser. Han 
menar att en grupp på sju till åtta personer är idealisk ur prestationssynpunkt och att ju 
mindre gruppen är, desto mer vågar individen yttra sig och uttrycka sina åsikter. Men 
kapaciteten och erfarenheten ökar ju fler medlemmar som finns i gruppen, men på 
bekostnad av att samspelet mellan gruppmedlemmarna tunnare.

Problemet som vi ser är att ett arbetslag i skolan har flera syften, vilket vi ovan visat. 
Sätter man samspelet och arbetslagets sociala syfte i fokus, är en mindre grupp att 
föredra. Sätter man istället kapacitet i fokus, behövs det fler medlemmar. 

Ledarens roll
I vår studie har det framkommit att vikten av att ha en tydlig och egenvald ledare är något 
lärarna betonar som viktigt för att samarbetet ska fungera, av två anledningar, den ena att 
mötena annars riskerar att tappa fokus och den andra att någon behöver ta ett större 
ansvar vad gäller pappersjobb och kontakt med ledningen. På förskolan upplever dock 
ingen av de intervjuade att en tydlig ledare skulle vara en faktor för ett fungerande 
samarbete. 

Satt i ett sammanhang av tidigare forskning ser vi att Gíslason och Löwenborg (2003) 
talar om vikten av att ha någon som leder arbetslaget. Anledningar till detta är att 

                                                
7  Lärarprogrammet – lärande i tidiga åldrar (LPTÅ) vid Högskolan i Skövde som ger behörighet för 
verksamhet i förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år.
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samordningen annars riskerar att bli dålig och att gruppen riskerar att tappa kontakten 
med ledningsgruppen.  Även Maltén (1997) betonar ledarens roll och menar att en ledares 
viktigaste uppgifter är att hjälpa gruppen framåt och påverka arbetstempo samt hålla 
fokus, vilket lärarna i vår studie uppfattar som en viktig faktor för samarbete i arbetslag. 
En fråga som då väcks är varför inte förskollärarna upplever det som viktigt att ha en 
ledare för arbetslaget. Även de har kontakt med ledningsgruppen och papper som ska 
ansvaras för.

Arbetslagets inre arbete 
Syftet med arbetslag 
I vår studie är det framförallt förskollärarna som ser det som viktigt att man diskuterar 
med varandra dels för att utveckla arbetsplatsen och dels för att lära känna varandra 
bättre. Förskollärarna upplever också att genom att ses utanför arbetstid bidrar det till 
samarbete i arbetslaget på arbetstid. De betonar vikten av att ha en annan relation än 
enbart den arbetsrelaterade relationen, det kan till exempel innebära att gå ut på 
restaurang. Förskollärarna pratar om att försöka förstå varandras bekymmer och att kunna 
hjälpa varandra arbetslag emellan också. Det finns en uppfattning som säger att det finns 
två syften med arbetslaget. Det ena är relaterat till arbetet och tiden där, de diskuterar 
med varandra kring arbetet. Det andra är att det är viktigt att lära känna varandra och ha 
en relation till varandra utanför arbetet, det vill säga diskutera praktiken men även 
tillfredsställa sociala behov. Syftet med arbetslaget som vi uppfattat det när vi läst 
litteratur, är tvådelat. Lisbeth Stedt (2004) menar att meningen med samarbete i arbetslag 
är att lärarna tillsammans ska kunna diskutera praktiken och hur de ska förhålla sig till 
styrdokument. Men arbetslaget tillfredsställer även sociala och psykologiska behov, 
menar Gíslason och Löwenborg (2003) Detta stämmer överens med de uppfattningar vi 
funnit bland förskollärarna i studien. 

Lärarna i vår studie är av den uppfattningen att ett delat ansvar är betydelsefullt för 
samarbete i arbetslag. Det handlar om ett delat ansvar för eleverna, men också delat 
ansvar för upplägg på ämnena. Under intervjuerna med lärarna har vi inte funnit 
uppfattningen om att det skulle vara viktigt att ses utanför arbetet, vilket förskollärarna 
betonar. Utan istället betonas att kunna dela på ansvar inom arbetslaget. 

Fokus på uppdraget
Något förskollärarna talar mycket om är att det är viktigt att ha en yrkesprofessionalitet, 
som de uttrycker det. Förutom att det måste finnas en vilja att vara med i ett arbetslag, 
och en vilja att utvecklas som pedagog uttrycks det också att det är viktigt att utmana 
varandra, ta in vad ny forskning säger och se vad målen i läroplanen säger. Med dessa ord 
uttrycker förskollärarna vad proffessionalitet är för dem och detta är intressant om man 
jämför med vad litteraturen säger om proffessionalitet.  Tittar man på aktuell litteratur 
finns det en rad kriterier som ett yrke ska uppnå för att få kallas professionellt och när vi 
tolkar de uppfattningar som förskollärarna uttrycker stämmer de inte överens med vad 
litteraturen säger om proffessionalitet. Även om de inte benämner professionalitet med 
just de fyra kännetecknen som finns för att beskriva ett professionellt yrke, systematisk 
teori, auktoritet, yrkesmässig autonomi samt egenkontrollerad yrkesetik (Colnerud & 
Granström, 2002) så ger de ändå uttryck för en vilja att stärka sin yrkesroll. Vi tror att en 
möjlig anledning till detta är att förskolans roll av många tros vara barnpassning och att 
förskollärarna kämpar med att få bort den stämpeln. Skolan och lärarnas roll upplever vi 
vara starkare i samhället som pedagogisk verksamhet och därför viktigare. Detta tror vi 
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också är avgörande för varför inte lärarna betonar detta på samma sätt som viktigt för 
samarbete i arbetslag.

Det vi menar att förskollärarna pratar om är det Maltén (1997) kallar för en mogen grupp. 
En mogen grupp kännetecknas bland annat av att alla är införstådda med och godtar de 
mål som finns för gruppen, eller i vårt fall verksamheten. Han menar också att gruppen är 
självkritisk och hela tiden utvärderar och utvecklas sitt arbete. Man undanröjer också de 
hinder som hämmar verksamheten eller effektiviteten. Sammanfattningsvis håller 
gruppen eller arbetslaget verksamhetens mål i fokus och ser dem som viktigare än sina 
egna åsikter. Vi tar upp och diskuterar mer om grupper under nästa rubrik. 

Olika typer av grupper
Det vi kan se utifrån vårt resultat är att förskollärarna söker en grupp där man försöker 
göra gruppens värderingar till sina egna. De efterlyser öppenhet och ärlighet mot sina 
medarbetare. Vi tror att detta kanske kan bero på att man i förskolan tvingas att arbeta 
närmare varandra. Förskollärarna är nära varandra hela tiden på ett annat sätt än vad man 
i skolan, kanske av tradition är. Behovet av en gemensam värdegrund blir mer viktig. 
Förskollärarna menar att det är viktigt med en gemensam grundsyn, som på så vis ska ge 
samma förhållningssätt mot barnen. Detta upplever vi även att lärarna menar är 
betydelsefullt. Något både förskollärare och lärare också betonar är att alla barn är allas 
barn, man rycker in och reder i konflikter om något händer och hjälps åt. Ett begrepp för 
detta skulle kunna vara det Maltén (1997) kallar för en refensgrupp och med det menar 
han en grupp där man försöker göra gruppens mål, idéer och värderingar till sina egna. Vi 
tolkar vårt resultat på så sätt att det är detta förskollärarna menar. Detta är intressant då 
Maltén (1997) menar att arbetslaget är en typ av medlemsgrupp. Denna definieras som en 
grupp man deltar i, men man delar inte alltid gruppens värderingar. Denna studie syftar 
inte till att visa på hur det faktiskt ser ut i arbetslagen, utan vad som uppfattas vara 
betydelsefullt för samarbete. Detta skulle i så fall innebära att många arbetslag är en typ 
av medlemsgrupp (Maltén 1997) men både förskollärarna och lärarna uppfattar att det 
borde vara en referensgrupp.

Gemensamt för de båda yrkesgrupperna i vår studie är att de efterlyser vad Maltén (1997) 
kallar en mogen grupp. En uppfattning bland förskollärarna i vår studie rör att man är 
införstådd med varför man är här och att man vet vad målet är och förhåller sig efter det. 
De uppfattar det som viktigt att man har personer runt omkring sig som har samma 
målsättning. De upplever det också viktigt med diskussioner som utvecklar arbetsplatsen 
och arbetssättet. Allt detta, med andra ord uttryckt finner vi även i de punkter Maltén 
(1997) använder sig av för att beskriva en mogen grupp. 

Uppfattningar bland lärare i vår studie är att man måste vara flexibel och inte så rädd för 
att ändra om. Det är viktigt att lyssna på varandra och kunna ge och ta kritik. Även detta 
innehåll går att finna i Malténs (1997) punkter. Det han menar är exempelvis en grupp 
där människor är engagerade i sina arbetsuppgifter, alla lyssnar på varandra. Kritik 
förekommer men den är konstruktiv och ges i positiv anda. 

Roller i arbetslaget
I studiens teoretiska bakgrund ägnas en del åt rollerna i arbetslaget som Gíslason och 
Löwenborg (2003) på flera sätt belyser. Varken lärare eller förskollärare i vår studie 
uppfattade detta särskilt viktigt för samarbete såsom författarna menar. Dock såg vi i vårt 
resultat att olika egenskaper hos medlemmarna i arbetslaget är önskvärda. Förskollärarna 
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betonar egenskaper som engagemang, ärlighet och lyhördhet som viktiga medan lärarna 
uppfattar flexibilitet, att aktivt lyssna och ta in andras åsikter som viktiga. Vi hittade inte 
motsvarande i den litteratur vi tagit del av. Lärarna var också inne på inställningen som 
positiv eller negativ, som skulle kunna räknas in under vad Gíslason och Löwenborg 
(2003) menar med roller i arbetslaget. Men vi upplever detta som en för både 
förskollärare och lärare viktig faktor för samarbete. Lärarna talar också om en mångfald i 
åldrar och olika kön i arbetslaget, medan förskollärarna uppfattar att olika kompetenser, 
intressen och medlemmar med olika utbildningsbakgrund är betydelsefullt för samarbete

4.3 Avslutning

När möjliga utfall diskuterades var vi övertygade om att flera kategorier eller åsikter 
endast skulle finnas hos förskollärarna eller endast hos lärarna. Så var dock inte fallet. 
Däremot skiljer sig uppfattningarna under samma kategori bland lärare kontra 
förskollärare. Vi hade också en uppfattning om att man i förskolan skulle betona de 
praktiska göromålen mer och att vikten av att samarbetet skulle fungera för att det 
praktiska i vardagen på ett smidigt sätt skulle fungera, så var det heller inte. 

Sammanfattningsvis kan sägas att organisatoriskt handlar det till stor del om tid till 
arbetslaget som viktigt för samarbete. Och lärarna utrycker även en närhet på skolan som 
viktig. Men möjligheter måste ges till samarbete och arbetslagstid. Vad gäller 
arbetslagets inre arbete kan vi se att både lärare och förskollärare efterlyser en positiv 
grupp och en mogen grupp, om man ska använda de begrepp som finns i litteraturen 
(Maltén, 1997). Vår reflektion blir då att om man så starkt betonar vikten av en mogen 
grupp, så speglar inte detta tiden som ges till att skapa den. Vår upplevelse är att man 
varken på skolor eller på förskolor inte arbetar särskilt mycket med grupprocessen och 
arbetslaget som grupp. Kanske måste en större fokus läggas på arbetslaget som grupp, för 
att skapa förutsättningar för samarbete?

Då vi uppfattat detta som ett mycket intressant och aktuellt ämne ser vi att det finns en 
mängd förslag till vidare forskning. Dels kvarstår de frågor vi i inledningen tagit upp, 
men även nya. Då studien syftat till att beskriva lärares tankar kring arbetslag kvarstår det 
faktum att det vore intressant att se om vi skulle studera och analysera faktorer viktiga för 
samarbete i arbetslag. Detta skulle eventuellt kunna göras genom observation som 
kompletterande metod. 
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Bilaga

Hej!
Tack för att du ställer upp som respondet i vår studie. För att intervjun ska bli så 
innehållsrik som möjligt, skickar vi över intervjufrågan i förväg. Då får du som 
respondent möjlighet att fundera och reflektera över vår fråga och fundera över just din 
uppfattning. 

Ett nytt arbetslag kommer att bildas och du får möjlighet att ingå. Du får dessutom 
möjlighet att påverka arbetslagets utformning. Vad anser du vara betydelsefullt för 
samarbete bland lärarna i ditt arbetslag?

Om du har några frågor kring studien eller intervjufrågan, är du välkommen att höra av 
dig till Emelie Lindblad på 0732-30 89 80 eller Elin Olsson på 073-628 80 56. Eller 
maila vår handledare på högskolan (ulla.karlsson@his.se).

Tack på förhand, vi ses vid intervjutillfället!

Med vänliga hälsningar
Elin Olsson & Emelie Lindblad


