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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning var att vi ville undersöka fritidspedagogers, förskollä‐
rares  och grundskollärares upplevelser  av  jämlikhet mellan deras  olika yrkeskom‐
petenser i arbetslag inom skolans tidigare år. För att ta reda på detta har vi utfört en 
enkätundersökning samt ett antal intervjuer som utgick från enkäten och det resultat 
vi  fick  genom  enkätsvaren. Undersökningen  visade  att de  olika  yrkeskategorierna 
upplever det som positivt och utvecklande att ingå i ett arbetslag. Vad gäller jämlik‐
het och  lika  inflytande har vi kommit  fram  till att det är av  skiftande upplevelser. 
Planeringstid och avtal  skapar missnöje och upplevs  inte  som  jämlikt. Däremot vi‐
sade det sig att majoriteten av alla i undersökningen upplever att de vågar säga vad 
de tycker i sitt arbetslag vilket tyder på jämlikhet och lika inflytande.  
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1. Bakgrund 
 

1.1 Inledning 
Under vår utbildning har vi arbetat mycket i mindre grupper, vi har läst om och stu‐
derat olika grupprocesser och övat på att ingå i arbetslag. Det som vi tagit till oss från 
institutionen för utbildningsvetenskap och den litteratur vi läst så är det så att det i 
arbetslag  inte  bör  finnas  någon  form  av  hierarki,  alla  som  ingår  i  arbetslaget  bör 
nyttja alla kompetenser på ett sätt som bidrar till att det blir ett så mångfasetterat och 
kompetent arbetslag som möjligt. Vad gäller vår syn på arbetslag som vi tagit till oss 
under de senaste åren så ingår det personal med olika lärarinriktningar, det kan ex‐
empelvis vara lärare med inriktning mot svenska, inriktning mot matematik, inrikt‐
ning mot fritidshem och förskollärare. Vår uppfattning är att alla bör vara lika enga‐
gerade och involverade under hela skoldagen, inklusive planering och förberedelser, 
men på olika sätt utifrån sin inriktning och kompetens. Det vi mött när vi varit ute på 
våra verksamhetsförlagda utbildningar under dessa år är inte på det sätt som vi be‐
skrivit ovan. De flesta skolor arbetar  i arbetslag och/eller  i spår. I arbetslaget är det 
klassläraren som har huvudansvaret för planeringen och undervisningen  i sin klass 
där fritidspedagogen eller förskoleläraren rättar sig efter läraren och där de enligt vår 
uppfattning fungerar som ”hjälplärare”. I de flesta arbetslag vi mött har det funnits 
en tydlig hierarki och vi har inte uppfattad arbetet som jämlikt mellan de olika yrkes‐
rollerna. 
 
Att arbetslagens arbete och organisation ser olika ut på olika skolor har vi också sett, 
men det vi vill undersöka närmare är jämlikheten mellan de olika yrkeskategorierna i 
arbetslagen i skolans tidigare år utifrån de erfarenheter vi fått från vår utbildning på 
institutionen för utbildningsvetenskap kontra det vi sett ute i skolornas verksamhe‐
ter. 
 

1.2 Definition av begreppet jämlikhet 
Vi har studerat uppslagsverk och organisationer där man definierat begreppet  jäm‐
likhet.  Enligt Nikolas  Jerkedal  på  Förenta Nationerna  så menar  FN  att  begreppet 
jämlikhet avser alla människors  lika värde. Detta har sin utgångspunkt  i FN:s Uni‐
versella deklaration om mänskliga  rättigheter och gäller över hela världen, oavsett 
land, kultur eller specifik situation. I nationalencyklopedin (www.ne.se) står det föl‐
jande: alla individers lika värde. I politiska sammanhang avser termen ibland även in‐
dividernas lika inflytande och lika sociala förhållanden.  
 
Det som vi tagit fasta på och utgår ifrån när vi pratar om jämlikhet i arbetslag är den 
del som nationalencyklopedins definierar som individers lika inflytande.  

http://www.ne.se
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1.3 Styrdokument och skolplaner 
Skollagen och läroplanerna tillsammans styr skolans verksamhet. I skollagen 8§ (Ut‐
bildningsdepartementet)  står att alla kommuner  skall arbeta  fram en  skolplan  som 
visar hur kommunens skolväsende skall utvecklas och gestaltas. Vad gäller samver‐
kan och arbetslag har vi hittat följande i läroplanerna och i Luleå kommuns skolplan. 
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet) står följande: 
Förskolan  skall  sträva  efter  att nå  ett  förtroendefullt  samarbete med  förskoleklassen,  skolan 
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt per‐
spektiv. Samarbetet skall utgå  från de nationella och  lokala mål och riktlinjer som gäller  för 
respektive verksamhet. 
 
I Lpo94 (Utbildningsdepartementet) står det: 
Alla som arbetar i skolan skall 

• Samverka för att göra skolan till god miljö för utveckling och lärande 
Samt: 
Läraren skall 

• Samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen… 
 
I Luleå kommuns skolplan presenterar Barn‐ och utbildningsnämnden (2003) sin vi‐
sion där de prioriterar följande områden.  

• Värdegrund 
• Barns och studerandes lärandemiljö 
• Lärande organisation 

Kommunen  framhåller att man  inom verksamheten  skall  fortsätta att utvecklas  till 
det man kallar en lärande organisation. Det framhålls att den lärande organisationen 
själv  ska  inhämta,  sprida och  skapa kunskap. Verksamheten  ska  relatera  till kvali‐
tetsdiskussioner, och som en konsekvens av de nya insikterna, kunna ändra sitt bete‐
ende. Genom att sätta sig in i och förstå olika perspektiv ska personalen utmana och 
fördjupa de egna meningarna. Det framhålls att olika kompetenser ska mötas i varie‐
rande grupperingar för gemensamt lärande och genom det skapa utveckling. För att 
ge  barn  och  studerande  sammanhang  ska  lärarlaget  vara  allsidigt  och  tvärveten‐
skapligt sammansatt. De resurser som finns i lärarlaget ska tillvaratas och ska sträva 
efter att nyttja var och ens personliga kompetenser och specialintressen  i det peda‐
gogiska  arbetet.  Skolplanen  framhåller  att  arbetet  skall  uppdelas med  hänsyn  till 
kompetens, intresse och förmåga. Även rektorns roll är viktig i en lärande organisa‐
tion enligt en skrivelse från regeringen (1996/97:112). En rektor är den viktigaste län‐
ken mellan  det  kommunala  och  det  nationella  uppdraget  samt  skolans  praktiska 
verksamhet. Att  leda  en  traditionell  förvaltningsorganisation  skiljer  sig  i hög grad 
när det gäller att  leda en  lärande organisation. Där ställs det höga krav på att  led‐
ningen  skall  kunna  samla  de  anställda med  gemensamma mål  och  visioner.  Led‐
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ningen måste bidra till att utveckla lärande miljöer samt att kunna stimulera, stödja, 
entusiasmera och motivera. 
 
I styrdokumenten står det inte i klartext att lärarna skall arbeta i arbetslag. Det står i 
Lpo94 (Utbildningsdepartementet) att alla som arbetar  i skolan ska samverka vilket 
kan tolkas som att lärarna ska arbeta i arbetslag. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartemen‐
tet) står det att förskolan ska sträva efter ett samarbete med skola och fritidshem. Det 
är i och för sig mer tydligt, men fortfarande står det inte i klartext att samarbetet ska 
ske  i arbetslag. I Luleå kommuns skolplan står det däremot  i klartext att man  inom 
skolan skall arbeta i lärlag vilket de kallar för lärande organisation där står följande: 
Lärlag ska organiseras utifrån barn‐ och studerandegrupperna och deras behov av kontinuitet. 
(s. 8) 
 

1.4 Arbetslag 

1.4.1 Bakgrund till arbetslagsarbete 
Arbetslagsarbete inom skolan är en relativt ny företeelse med tanke på hur gammal 
skolan  som  fenomen  är.  I  och med  att  skolan decentraliserades  fick  kommunerna 
större ansvar att se till att skolorna utvecklades. Arfwedson & Arfwedsson (2000) sä‐
ger att tidigare har statliga utbildningsorgan försökt utveckla skolan genom centrala 
direktiv, den svenska skolan var en av de mest centralstyrda skolorna i världen. För‐
söken  att  centralstyra  blev  inte  särskilt  framgångsrika,  under  1960‐  och  70‐  talen 
växte klagomålen och  lärarnas motstånd  för  förändring  sig allt  starkare. Nya  läro‐
planer och styrdokument hade betydligt mindre effekt än vad man hade väntat sig. 
Forskningsresultat visar allt tydligare att centralstyrning var begränsat. Skolpolitiken 
förändrades under 1980‐ och 90‐talen  stegvis  i  riktning mot ökat  självstyre  för den 
enskilda skolan och decentralisering. Kommunerna övertog stora delar av skolorna, 
exempelvis den ekonomiska biten. Kommunerna började ställa krav på skolorna att 
utveckla  sin  egen  verksamhet.  Enligt  skolbarnsomsorgskommiténs  slutbetänkande 
(SOU  1991:54)  ansåg man  att  skolan  och  skolbarnsomsorgen  i  större  utsträckning 
skulle  växa  samman  både  organisatoriskt  och  innehållsmässigt.  I  slutbetänkandet 
gavs  det  förslag  på  att  kommunerna  borde  stimuleras  att  i  olika  former  utveckla 
samverkan mellan  skola  och  skolbarnomsorg,  en  av  verksamhetsformerna  ansågs 
kunna vara heldagsskola där  fritidshemmets och skolans verksamheter skulle sam‐
verka. Kommittén ansåg att samverkan mellan olika verksamheter för barn och ung‐
domar,  vad  gäller  både  innehåll  och  organisation,  var  en  nödvändighet  för  att  ge 
varje barn de bästa möjligheterna och  förutsättningarna  för att utvecklas.  I samver‐
kan mellan skola och skolbarnomsorg samarbetar personalkategorier med olika yr‐
kestraditioner  från  skola  och  barnomsorg  vilket  förutsatte  att  de  olika  yrkes‐  och 
verksamhetskulturerna skulle mötas och utvecklas tillsammans. Kommittén menade 
att det var av vikt att samverkan mellan de olika yrkeskategorierna skulle grunda sig 
på kunskaper om hur de olika kulturerna kunde mötas och  lära av varandra. Skol‐
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barnsomsorgskommittén menade att i en samverkan är det av vikt att de olika yrkes‐
kategorierna samarbetar och framförallt kompletterar varandra för att totalt sett öka 
kompetensen i samverkansgruppen. Detta medför att det vid samverkan ställs krav 
på att all personal kan diskutera, planera och utbyta erfarenheter av det pedagogiska 
arbetet. Skolbarnsomsorgskommitén skriver följande: 
 

Den kunskap och kompetens som grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare och 
fritidsledare besitter är grunden  för en god heldagsomsorg  för barn och ungdomar. 
Tillsammans skall de bedriva en verksamhet där olika erfarenheter och intressen ges 
utrymme. (s 66) 

 
I en skrivelse från regeringen (1996/97:112) menar man att när det gäller utvecklingen 
av grundskolan så är  integreringen av den pedagogiska verksamheten för barn och 
ungdom av nödvändighet för att nå högre kvalitet i såväl förskolans som skolans och 
skolbarnsomsorgens  verksamhet. En  integrerad  verksamhet  ger möjligheter  till  att 
verksamheterna kan organiseras  i arbetslag, där olika pedagogkategorier kan  sam‐
verka med varandra för att öka barnens  lärande och utveckling. Enlig Åberg (1999) 
är en bidragande anledning till att skolan organiserats i arbetslag att verksamheterna 
har i uppgift att klara och lösa en uppgift som inte skulle klaras alls, eller lika bra, in‐
dividuellt. För att arbetslaget skall lyckas med sin uppgift krävs samspel och samar‐
bete mellan medlemmarna. Arbetslaget måste samordna alla tillgängliga kompeten‐
ser och resurser för att nå de mål som är uppsatta. 

1.4.2 Arbetslagens organisation 
Ohlsson (2004) beskriver en organisation som ett medel för att uppnå målet. Det in‐
nebär inte att målet är tydligt för alla och att alla tolkar det på samma sätt eller drivs 
av samma intressen. Samordningen av organisationens olika medarbetares individu‐
ella handlingar bygger på det gemensamma handlandets rationalitet. Har organisa‐
tionen oklara gemensamma mål och uppgifter blir samordningen alltmer komplex. 
Ju mer  oklara mål  och  uppgifter  ett  arbetslag  har  desto mer  tolkningsmöjligheter 
finns det att tillgå. Vidare menar Ohlsson att grundtanken med skolans arbetslagsor‐
ganisationen är att den ska bygga på samarbete mellan  lärarna samt att samtal och 
samarbete ska underlättas av att man fungerar som ett  lag. Granström (2000) kallar 
den typ av organisation som finns inom skolan idag för teamorganisation där grund‐
idén  är  att  försöka  skapa  en  struktur  som nyttjar och  förutsätter  effekterna  av  an‐
svarstagande och  samarbete hos de anställda. Grundidéns huvudprincip är att det 
inte är en enskild individ som har huvudansvaret utan en grupp människor. Han har 
utarbetat  en modell  som  beskriver  en  teamorganisation  där  fyra  villkor  förutsätts 
vara uppfyllda: 
 

1. Inom laget skall det råda ett ”horisontellt ansvarstagande och problemlös‐
ning”. Vilket betyder att alla deltagare ska stå på samma ansvarsnivå och 
erbjuda sin kompetens när det gäller arbete och problemlösning.  
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2. Arbetet skall kännetecknas av ”problem‐ och uppgiftsstyrning”. Medlem‐
marna  skapar egna  lösningar på problem och uppgifter. De är alltså  inte 
styrda av regler och anvisningar.  

3. ”Gruppspecifika  lösningar”  innebär att man  formar  egna  lösningar vilka 
kan  avvika  från  andra  lags  agerande  även  om  man  övergripande  har 
samma uppgifter.  

4. Alla ska veta vad lagets uppgifter är och kan rycka in där det behövs.  
 

Granström betonar att detta ideal sällan ses i verkligheten och att skolan ofta organi‐
serar detta på  ett  annat  sätt, men  ändå kallar det  ett  arbetslag. Om  teammodellen 
som Granström beskriver skulle vara rådande ska det enskilda arbetslaget ges totalt 
ansvar för områden som är av central betydelse. Med det menas att arbetslaget ges 
full  frihet  att  forma  verksamheten på  vilket  sätt  gruppmedlemmarna  finner  ända‐
målsenligt med  tanke på de  resurser man har att  tillgå, vilket  i detta sammanhang 
förklaras  som  arbetslagets kompetenser.  I  arbetslaget kan det  skapas problem vad 
gäller arbetsfördelningen enligt Arfwedson & Arfwedson  (2000) som menar att det 
finns olika sätt att organisera lagarbete. Problemen kan delvis bero på vilka som in‐
går  i  arbetslaget  samt  vilka  kompetensområden  och  erfarenheter  som  finns,  vilka 
ämnen det gäller,  teman och vilka klasser man  ska arbeta med. Arfwedson & Arf‐
wedson ger tre exempel på hur arbetsfördelningen inom ett arbetslag kan se ut:  
 

1. Varje  lärare  som  ingår  i  arbetslaget  tar huvudansvar  för  sitt  avsnitt. För  att 
den här formen ska fungera ska lärarna föredra att hålla sig inom sina ämnes‐
områdens gränser.  

2. Fördelning  av  arbetsuppgifterna. En  lärare  kan  exempelvis  ansvara  för  led‐
ningen, en annan för arbetsmaterial och innehåll.  

3. En gruppmedlem tar hand om huvudansvaret för ett arbetsområde eller tema 
samtidigt som resten av arbetslaget deltar genom special‐ eller expertinsatser.  

 
De här modellerna kan givetvis variera på olika sätt beroende på situationen  inom 
arbetslaget. De kan vara en hjälp till att minska på problemen  i arbetslaget och öka 
medlemmarnas lika inflytande.  
 
Åberg (1999) resonerar kring frågan om det behövs en formell  ledare  i ett arbetslag 
där ledaren kan ha ansvar för exempelvis samordningen, sköta ekonomin, leda mö‐
ten och vara en länk till skolledningen. Hon menar att nackdelen kan bli att ledaren 
får en särställning  i  förhållande  till de andra  i gruppen och att medlemmarna  i ar‐
betslaget kan brista i engagemang och ansvarskänsla om gruppledaren har för stora 
och för många ansvarsområden.  
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1.4.3 Arbetsgruppen – gruppsykologi 
Ett arbetslag består av en grupp olika människor som bör komma överens och sam‐
tidigt sträva mot de mål och riktlinjer som är uppsatta. Granér (1994) menar att i ett 
idealiskt arbetslag är alla koncentrerade på sitt uppdrag och utifrån kompetens för‐
delas arbetet på bästa sätt.  Innan arbetslaget når dit kommer medlemmarna att  in‐
rikta sig på att  få sina sociala behov  tillgodosedda och gruppens uppgift kommer  i 
andra hand. Om någon eller några medlemmar  inte  får sina sociala behov tillgodo‐
sedda kommer mycket av gruppens energi att läggas på det, istället för arbetslagets 
uppgifter. Vidare beskriver Granér de sociala behoven utifrån begreppen tillhörighet, 
kontroll och gemenskap.  
 

• Tillhörighet: För att känna tillhörighet behöver man känna sig som en del av 
gruppen och att vara accepterad. För att bli det är vi beredda att anpassa oss 
till de villkor  som gäller. När det här behovet är  tillgodosett kommer vi att 
känna oss som en del av gruppen, mer eller mindre.  

• Kontroll: Här ska vi kunna hävda oss i förhållande till andra, d v s bli accepte‐
rad  och  erkänd  som  självständig.  Så  länge  positionen  i  gruppen  är  oklar, 
kommer vi att försöka hävda oss i förhållande till andra. När det här behovet 
här tillgodosett kommer vi ha större förutsättningar att kunna samarbeta.  

• Gemenskap: Alla  behöver  vi  känna  oss  omtyckta,  både  när  det  gäller  våra 
positiva och negativa  sidor. Vi behöver känna  trygghet  tillsammans med de 
andra i arbetslaget.  

 
Enligt Ohlsson (2004) visar forskning på att arbetslagen inom skolan har en tendens 
att  få en social  funktion där man söker avlastning och  trygghet. Man använder ar‐
betslaget och samtalet som en slags ventil där man uttrycker  frustration, besvikelse 
och oro.  

1.5 Kompetens och yrkesbeskrivningar 
Att finna en tillförlitlig yrkesbeskrivning för de tre yrkena fritidspedagog, förskollä‐
rare samt grundskollärare har vi inte lyckats med. När det gäller kompetens och yr‐
kesbeskrivning menar Åberg (1999) att de flesta har en uppfattning om vad en lärare 
gör och vad skolans uppgift är, men vad gäller fritidspedagoger och förskollärare så 
är  förväntningarna på dem  lite mer diffusa och osäkra  eftersom de kommit  in  till 
skolan och dess kultur. Åberg betonar att de olika yrkesgruppernas kompetens inte 
ska suddas ut utan skall nyttjas till fullo och komplettera varandra. Calander (1999) 
menar att fritidspedagog är det yngsta yrket av de pedagogiska yrkena inom svenska 
skolan. Han säger följande: Medan skollärarens rötter sträcker sig långt tillbaks i skolhisto‐
rien, är  fritidspedagogens endast svagt  förankrad  i den historiska myllan (s. 11  ). Ur kurs‐
planerna  vid  institutionen  för  utbildningsvetenskap  på  Luleå  tekniska  universitet 
(www.ltu.se) kan man  sammanfattningsvis  läsa  följande beskrivning av  respektive 
yrke. En  fritidspedagog har kunskaper och  färdigheter om barns  fritid med  tyngd‐
punkt  till  skolans  fritidsverksamhet. Ett  stort  område  är  att utveckla barns  sociala 

http://www.ltu.se
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kompetens och värdegrund. Förskolläraren har även han/hon sin tyngdpunkt på den 
sociala biten. Genom att ta tillvara på nyfikenhet och lust skall förskoleläraren hjälpa 
barn att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Att använda sig av  le‐
ken  är  en  stor  del  av  förskolelärarens  hjälpmedel  till  att  utveckla  barns  lärande. 
Grundskolläraren  ska  använda  sig  av  integrering  i  sitt  yrke. Genom  att  integrera 
olika  kunskapsområden  ska  grundskoleläraren  hjälpa  barn  till  utveckling  och  lä‐
rande. Genom att använda sig av didaktiska överväganden ska  läraren arbeta med 
barnen i grundläggande tal‐, läs‐, skriv‐ och matematikundervisning.  
 
Alla skolans yrkeskategorier bör komplettera varandra, alla yrkeskategorier har sin 
egen tyngdpunkt och speciella kunskapsområden. Kursplanerna hör till den nya lä‐
rarutbildningen med studenter som kommer att utexamineras fram till år 2008. Dessa 
studenter,  blivande  lärare med  olika  inriktningar  och  kompetenser,  kommer  för‐
hoppningsvis att ingå i skolornas olika verksamheter och arbetslag. 
 

1.6 Avtal 
Eftersom det  i  skolans arbetslag arbetar personal med olika utbildningar och kom‐
petenser så medför detta att de har olika villkor  i anställningsavtalet HÖK 05  (Hu‐
vudöverenskommelse om  lön och allmänna anställningsvillkor  samt  rekommenda‐
tion  om  lokalt  kollektivavtal  m.m.  ‐2005).  Enligt  lärarförbundets  hemsida 
(www.lararforbundet.se) gäller  från den 1 april 2005  till och med den 30  juni 2007 
avtalet HÖK  05  för  alla  kommun‐  och  landstingsanställda medlemmar  i  Lärarför‐
bundet, Lärarnas  riksförbund och Skolledarförbundet. Enligt HÖK 05  ska  fortsatta 
individuella lönediskussioner ske mellan chef och medarbetare. Precis som i de tidi‐
gare avtalen förutsätter även HÖK 05 att chefen för en dialog med var och en av me‐
darbetarna som rör mål, förväntningar, krav, resultat och lön.  
 
Enligt HÖK 05 innebär det för en heltidsanställd lärare med ferietjänst (de flesta lä‐
rare  i grund‐ och gymnasieskolan) att arbetstiden är  i genomsnitt 1767  timmar. Av 
dessa 1767 timmar är 1360 timmar reglerad arbetstid då läraren ska stå till arbetsgi‐
varens förfogande. Resterande timmar är förtroendearbetstid till för‐ och efterarbete 
på valfri plats. Ferietjänst  innebär också att  lärarens arbetstid är  förlagd  till  två  ter‐
miner med ferier under jul och sommar. En heltidsanställd lärare med semestertjänst 
(de  flesta  förskollärare,  fritidspedagoger  och  skolledare)  arbetar precis  lika många 
timmar under året som en lärare med ferietjänst, men arbetstiden är uppdelad under 
hela året med 40 arbetstimmar per vecka med minst 5 veckors semester. Den stora 
skillnaden är alltså att ferietjänsten är uppdelad på två terminer och att delar av ar‐
betstiden är  förtroende  tid och semestertjänsten omfattar hela året med arbetet  för‐
lagt till arbetsplatsen. På Sveriges kommuners och landstings hemsida (www.skl.se) 
kan man läsa om ÖLA 00 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvill‐
kor samt rekommendation om  lokalt kollektivavtal m.m – ÖLA 00) där står det att 
planeringstiden för arbetstagare vid fritidshem, förskolor och skolbarnsomsorgen är 

http://www.lararforbundet.se
http://www.skl.se
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6 timmar i veckan. Dessa 6 timmar är till för uppgifter som planerings‐ och uppfölj‐
ningsarbete,  barnobservationer, materielvård,  föräldrakontakter,  personalkonferen‐
ser, viss journalföring och gemensam planering med grundskollärare. Denna tid ska i 
första hand förläggas till institutionen. Den 1 oktober 2007 kommer förskollärare, fri‐
tidspedagoger, lärare i grundskolan 1‐7 och hemspråkstränare med minst ett års an‐
ställning att få en garantilön på 18800 kronor. Detta är en konsekvens av den nya lä‐
rarutbildningen. 

1.7 Nya Lärarutbildningen 
Regeringen  föreslog  i  en  proposition  (1999/2000:135)  en  förnyelse  av  lärarutbild‐
ningen vilket grundar sig  i att skolan genom decentraliseringen och mål‐ och resul‐
tatstyrningen  fått  förändrade  förutsättningar  och  nya  krav  på  sig.  Integrationen 
mellan skola,  fritidshem och  förskola medför ökat samarbete  i arbetslag mellan be‐
rörda lärarkategorier. I propositionen pekar man på vikten av att lärare inom skolan 
skall  kunna  samarbeta  på  lika  villkor.  I  ett  regerings  betänkande  (SOU  1999:63) 
framhålls att  tanken bakom den nya  lärarutbildningen är att ge skolor den kompe‐
tens de behöver. När  fritidshem och  förskola  integreras med skolan är  tanken med 
den nya  lärarutbildningen  att den  ska  individualiseras. Lärarstudenten bygger  sin 
egen utbildning. Lärarutbildningen är i och med det mer varierad och varje skola ska 
kunna söka  just den kompetens de behöver  för att komplettera arbetslaget. Tanken 
med den nya  lärarutbildningen är att den  ska vara  flexibel och att  lärarkompeten‐
serna kommer variera i större utsträckning.  
 

1.8 Kultur och tradition 
Inom skolans verksamheter finns olika kulturer och traditioner. Axiö (2001) skriver i 
sin rapport att förskollärare och fritidspedagoger anser att de olika yrkesgrupperna 
tillhör olika kulturer, däremot är  lärarna mer tveksamma till att skolan har en egen 
kultur. Men trots dessa olika bakgrunder och kulturer så strävar de alla mot samma 
mål, men  inställningen till hur man skall nå målen är olika hos de olika yrkesgrup‐
perna. Axiö menar  också  att  den  tradition man  bär med  sig  in  i  samverkan med 
andra yrkesgrupper påverkar hur man ser på varandra i arbetslaget och på det man 
skall utföra. Man  tolkar också olika begrepp på olika sätt beroende på vilken verk‐
samhet man kommer  från. Att  se  saker  från  andras perspektiv kan vidga och  för‐
djupa ens eget  tänkande, men det kan även skapa problem om man känner att ens 
egna erfarenheter och kunskaper  inte  tas  till vara eller om man  inte  får komma  till 
tals i sitt arbetslag. Även Hansen (1999) menar att varje yrkesgrupp har sitt eget fack‐
språk. Även om ord och begrepp i sin yttre form är identiska kan de olika facksprå‐
ken skapa problem då ord eller begrepp  inte har samma  innehåll för respektive yr‐
kesgrupp. Johansson (1999) pekar på samma sak som Axiö, att förskollärare och fri‐
tidspedagoger har lättare att se att skolan, fritidshem och förskolan har olika kultu‐
rer. Lärarna menar att de har svårare att se att skolan har en specifik kultur. I Axiös 
rapport (2001) framkommer även ett missnöje mellan de olika yrkesgrupperna efter‐
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som de har olika arbets‐ och  lönevillkor. Det är  framförallt  fritidspedagogerna och 
förskollärarna som är missnöjda eftersom de anser att de gör samma jobb och bidrar 
lika mycket  till arbetslagets arbete och  resultat men har  sämre  lön och avtal än  lä‐
rarna. Det kan även bli problem om arbetslaget inte är på det klara med det pedago‐
giska  syftet med att arbeta  i arbetslag och  förstår på vilket  sätt  samverkan kan ut‐
veckla och förbättra verksamheten.  
 

När pedagogerna börjar arbeta i arbetslag där de förväntas mötas på likvärdiga vill‐
kor, förändras den maktbalans som rått i skolan. Förskollärare och fritidspedagoger 
kommer  in  i  skolans  slutna  värld  och  gör  anspråk  på  inflytande. För  dem  är  det 
självklart att arbeta  i arbetslag, det har man gjort  i många år  inom barnomsorgen. 
För  lärarna  innebär arbete  i arbetslag att man måste ge upp en del av sitt självbe‐
stämmande och släppa in andra vuxna i det klassrum där man tidigare arbetet helt 
självständigt. (Axiö, 2001. s 41) 

 
Åberg (1999) menar också att det uppstått svårigheter i samband med samverkan av 
skola  och  skolbarnomsorg. Hon pekar på  orsaker  som  exempelvis personalens  ar‐
betssätt, språk, avtal och kultur. Men detta är sådant som går att övervinna med en 
öppen dialog i arbetslaget. För att kunna ha denna dialog krävs det att arbetslaget får 
tid och möjligheter att  träffas  för att diskutera och planera. Åberg menar också att 
olikheter  inte  behöver  vara  ett  problem  eftersom  det  i  heterogena  arbetslag  där 
medlemmarna är olika varandra i flera avseenden har störst chans att utvecklas bra 
på lång sikt. I de arbetslag där det finns flera olika kompetenser och yrkeskategorier 
som exempelvis förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare dessutom olika kön 
och ålder  så är möjligheterna  större att utvecklas och  tillsammans bli  ett arbetslag 
med hög kompetens. Ohlsson (2004) pratar också om kultur och tradition. Han me‐
nar  att  utvecklingssatsningar  på  ökad  samverkan mellan  personal  i  skolans  verk‐
samheter ofta möter motstånd och problem. Det kan vara svårt att påverka traditio‐
nen där lärare arbetar individuellt. En del förklarar detta genom att olika skolkultu‐
rer har etablerats och andra förklarar det som brist på förståelse och kompetens hos 
olika lärare. En annan förklaring är att personalen känner en oro  inför förändringar 
och att de saknar tryggheten att anta nya utmaningar. 
 
Enligt  skolbarnsomsorgskommiténs  slutbetänkande  (SOU  1991:54)  har  skolan  en 
självklar plats  i vårt samhälle, vi har alla gått  i skola och har våra erfarenheter från 
denna  verksamhet.  Vad  gäller  skolbarnomsorg  så  har  den  inte  samma  självklara 
plats  i  samhället  eftersom  lika många  inte varit nära denna verksamhet. För att  få 
förståelse  för varandra och de olika yrkesgrupperna bör arbetslaget utgå  från kun‐
skap om och erfarenheter av de olika traditioner och kulturer som styr de olika verk‐
samheterna. Vidare skriver de att en yrkeskultur kan skapa stadga och ge struktur 
till en verksamhet, men kan lika väl vara ett stort hinder vid samverkan mellan olika 
verksamheter. Personalgruppernas olika traditioner och kulturer kan utgöra ett hin‐
der för ett yrkesmässigt och professionellt samspel. Detta bidrar till att det vid sam‐
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verkan ställs krav på att all personal kan diskutera, planera och utbyta erfarenheter 
av det pedagogiska arbetet. Enligt kommittén har  ledningen ett ansvar att se till att 
de olika yrkesgrupperna  får  tillfällen att diskutera, bearbeta och  reflektera över de 
kulturskillnader som  finns mellan yrkesgrupperna  för att  förhindra  framtida kultu‐
rella hinder. I slutbetänkandet menar man att de olika yrkeskulturerna måste göras 
synliga  och  att de  olika  yrkesgrupperna  bör  tillägna  sig  kunskaper  kring de  olika 
verksamheternas historia och kultur som en del av arbetet med att utveckla samver‐
kan mellan skola och skolbarnsomsorg.  

1.9 Hjälplärare eller inte? 
Det finns indikationer i tidigare forskning som visar på att fritidspedagoger och för‐
skollärare används som hjälplärare, samtidigt som det ofta är läraren som styr arbe‐
tet i klassrummet. I sin rapport skriver Axiö (2001) att i de arbetslag som rapporten 
handlar om är det oftast lärarna som dominerar, detta kan bidra till att det framför‐
allt blir fritidspedagogerna och förskollärarna som får anpassa sig till skolans förhåll‐
ningssätt och kultur. Hon menar att  lärarna ofta hänvisar  till kursplaner och andra 
saker inom skolans värld som det som är det viktigaste och måste gå först. Detta inte 
bara accepterades av både förskollärare och fritidspedagoger i undersökningen utan 
de har även börjat använda sig av termer och begrepp i sin verksamhet som tidigare 
bara hörde skolan till. En anledning till att det i allmänhet är lärarna som har mest att 
säga till om är att skolan är den verksamhet som har mest ramar och är mest reglerad 
av exempelvis kursplaner. Observationer i studien visade på att det var läraren som 
talade mest och hade mest inflytande under. Det visade sig också att alla yrkesgrup‐
perna hade stort inflytande över  just sitt område och alla var engagerade och stäm‐
ningen var bra. Det visade sig också att det var läraren som ledde arbetet i klassen då 
fritidspedagogen  och  förskolläraren mest  var  där  som  hjälplärare  i  gruppen  eller 
med mindre grupper. Johansson (1999) menar också att samverkan mellan lärare och 
fritidspedagog  har  en  tendens  att  luta mot  det  traditionella,  där  läraren  har  den 
överordnande  rollen  och  att det  är  lärarens  tradition  och  villkor  som  gäller  klass‐
rummet. Fritidspedagogen får ofta en roll som avlastare för läraren. Calander (1999) 
säger i sin rapport att det i flera fall var klasslärarna som bestämde vad fritidspeda‐
gogens  uppgifter  skulle  vara  under  den  samlade  skoldagen. Han menar  även  att 
några lärares förhoppningar i undersökningen visade på att de ville att integreringen 
skulle  innebära att  läraren skulle  få hjälp av  fritidspedagogen om  läraren hade det 
arbetsamt, att fritidspedagogen skulle hjälpa  läraren. I en artikel  i Pedagogiska Ma‐
gasinet  (nr  1/99) menar Calander  att  om  fritidspedagogerna  ska  överleva  i  arbetet 
med  två verksamheter, både  i  fritidshemmet och  i den obligatoriska  skoldagen,  så 
måste de underordna sig både läraren och undervisningens krav och behov.  
 
Utifrån detta ställer vi oss frågan hur jämlikt det är mellan de olika yrkeskompeten‐
serna i arbetslagen inom skolans tidigare år? 
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2. Syfte 
 
Vi vill undersöka fritidspedagogers, förskollärares och grundskollärares upplevelser 
av  jämlikhet mellan deras olika yrkeskompetenser  i arbetslag  inom skolans tidigare 
år.  
 

3. Metod 
 

3.1 Metodval 
Anledningen till att vi valde följande empiriska undersökningar var att vi var ute ef‐
ter  individernas upplevelser  inom arbetslagen och följande metoder ansåg vi skulle 
kunna undersöka upplevelserna på bästa sätt. Den första metoden vi genomförde var 
en  kvantitativ  enkätundersökning  (se  bilaga  1)  där  vi  jämförde  antalet  individers 
upplevelser  kring  jämlikheten  i  arbetslagen.  Trost  (2003) menar  att  en  kvantitativ 
undersökning redovisas med siffror, vilket vi delvis har för avsikt att göra. Däremot 
menar Kvale (1997) att även tabeller och siffror kräver kvalitativa tolkningar. Enligt 
Ejvegård (2003) är fördelen med enkäter att det är enklare och inte lika tidskrävande 
som  intervjuer när det gäller att samla  in material, dessutom når man  fler personer 
och alla får samma frågor samtidigt som materialet är lättare att bearbeta då det från 
början är  skriftligt. Enkätsvaren  förstärkte vi  sedan med kvalitativa  intervjuer  som 
var  strukturerade  för  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur  respektive  yrkeskategori 
upplever  jämlikheten  i arbetslagen. Patel & Davidsson  (2003) säger att en kvalitativ 
intervju kan genomföras med en hög grad av strukturering där  intervjuaren ställer 
frågorna  i en viss ordning. Vi valde att  intervjua  (se bilaga 2)  två  fritidspedagoger, 
två förskollärare och två grundskollärare. Vi delade upp intervjuerna mellan oss, vil‐
ket medförde att var och en av oss intervjuade en person var ur varje yrkeskategori. 
Utifrån dessa  förutsättningar var det viktigt att vi  innan  intervjuerna kom överens 
om hur  intervjuerna skulle fortlöpa för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 
Enligt Ejvegård  (2003)  är det  viktigt  att  ställa  frågorna  i  samma  ordningsföljd  vid 
flera  intervjuer då möjligheterna  förbättras att  jämföra svaren. Om man  formulerar 
frågorna olika kan de tolkas på olika sätt av de som intervjuas. Det är även av vikt att 
ställa  frågorna  i  samma  följd då  tidigare  frågor och  svar kan påverka  senare  svar. 
Kvale (1997) påpekar att intervjuer som utförs av olika intervjuare men som använ‐
der samma  intervjuguide, kan ge olika resultat. Trost (2005) menar att man kan an‐
vända  sig  av  två  eller  flera mätmetoder  för  att  komma  fram  till  bra  svar  på  sina 
forskningsfrågor. Han menar att detta kan ske genom att man använder sig av både 
kvantitativa  som kvalitativa metoder. Detta kallas  i metodologin  för  triangulering. 
Patel & Davidsson  (2003) påpekar vikten av att  tydligt klargöra  syftet med under‐
sökningen båda vad gäller enkäter och intervjuer. Vidare säger Patel & Davidsson att 
om en enkät är anonym skall detta framgå, likaså skall man vid en konfidentiell in‐
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tervju  informera om att personen ej kommer att nämnas på  så  sätt att det  framgår 
vem denne är. 

3.2 Försökspersoner 
Till enkätundersökningen valde vi ut fyra skolor inom Luleå Kommun. Våra kriterier 
var att personerna som skulle svara på enkäten  ingick  i ett arbetslag  inom en verk‐
samhet  i skolan för tidigare år. Vi valde även medvetet ut mindre och större skolor 
med tanke att arbetssituationen möjligtvis kunde se olika ut för de olika arbetslagen. 
Totalt  svarade  44  personer  på  vår  enkätundersökning. Vad  gäller  intervjuerna  så 
pratade vi med  två  fritidspedagoger,  två  förskollärare och  två grundskollärare. Vid 
både  enkätundersökningen  och  intervjuerna  tillämpade  vi  ett  så  kallat  bekvämlig‐
hetsurval  (Trost 2001). Till  intervjuerna valde vi ut pedagoger på skolor som ej var 
med i enkätundersökningen, för att de inte skulle har kännedom om enkäten. Tanken 
med det var att de inte skulle ha diskuterat enkäten med andra, och vara influerade 
av andras åsikter. De intervjuade pedagogerna är medlemmar ur fyra olika arbetslag 
i Luleå kommun.  

3.3 Genomförande 
Inför enkätundersökningen kontaktade vi skolorna. En person på varje skola utsågs 
som ansvarig. De ansvariga delade ut enkäterna bland personalen och samlade se‐
dan  ihop dem. Vi  lämnade och hämtade  enkäterna med några dagars mellanrum. 
Varje enkät hade ett personligt brev (se bilaga 3) där vi förklarade syftet med under‐
sökningen och bekräftade deltagarnas anonymitet samt att enkäten skulle fyllas i en‐
skilt.  
 
Inför  intervjutillfällena kontaktade vi pedagogerna personligen och  talade om vårt 
syfte och bekräftade deras anonymitet. Vi delade upp intervjuerna mellan oss, vilket 
medförde att var och en av oss intervjuade en pedagog ur varje yrkeskategori. Inter‐
vjutillfällena med pedagogerna genomfördes på följande sätt att när vi kom till sko‐
lan som pedagogen arbetade på började vi med att  informera  intervjupersonen om 
att  intervjun var anonym och att skolan  inte skulle nämnas vid namn. Vid varje  in‐
tervju medfördes bandspelare. Vi  startade bandspelaren och genomförde  intervjun 
där  intervjufrågorna  ställdes  i  samma  ordning  vid  samtliga  intervjutillfällen. Efter 
intervjuns slut stängde vi av bandspelaren och tackade personen i fråga. 
 
Alla intervjuer genomfördes i enskilda rum där intervjuerna kunde utföras ostört.  

3.4 Analys 
Efter genomförandet av enkäter och intervjuer tolkade och analyserade vi materialet.  
Enkäterna skrevs först ut i rådata för att sedan omarbetas till resultatet. Intervjuerna 
skrevs även de ner  i  rådata,  för att  sedan omarbetas  till  läsvänliga  texter  som pre‐
senteras i resultatet. Enligt Kvale (1997) är det vanligt att intervjuerna först skrivs ut i 
exakta ordalag  innan de bearbetas  till  resultat. Vid  en av  intervjuerna med en  för‐
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skolelärare blev det  ingen  inspelning på grund av  tekniska problem.  Istället skrevs 
intervjun ner ”ur minnet” direkt efter intervjutillfället.  
 
 

4. Resultat 
 

4.1 Enkätresultat 
Följande antal av varje yrkeskategori deltog i undersökningen: 

• Förskollärare 15 stycken 
• Fritidspedagoger 13 stycken 
• Grundskollärare 16 stycken 

Vi har valt att redovisa enkätsvaren i kronologisk ordning. Enkät se bilaga 1. 
 
7 förskollärare, 4 fritidspedagoger och 8 grundskollärare svarade att de fanns tillfäl‐
len då de  inte kunde delta  i arbetslagsmöten, trots att de befann sig på arbetet. An‐
ledningar till detta var andra möten, att man delat upp ansvaret för barngrupperna i 
arbetslaget under tiden arbetslagsmöten pågick i rullande schema, rastvakt, vikarie‐
brist, stängningsdags eller arbetade på fritids.  
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Figur 1. Fråga 4: Har ert arbetslag någon som blivit tilldelad rollen som officiell arbetslagsle‐
dare? 
 
På frågan om arbetslaget hade blivit tilldelad någon officiell arbetslagsledare visades 
det att (se figur 1) 5 förskollärare, 4 fritidspedagoger och 12 grundskollärare ingick i 
arbetslag där det fanns någon som blivit tilldelad rollen som ledare. Yrkesrollen som 
angavs på den officiella ledaren var förskollärare och grundskollärare, ingen fritids‐
pedagog. 3 av förskollärarna, 3 av fritidspedagogerna och 3 av grundskollärarna an‐
såg att de hade en inofficiell ledare i sitt arbetslag. Yrkesroller som angavs på den in‐
officiella  ledaren  var  förskollärare,  fritidspedagog,  grundskollärare  och  annan.  En 
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kommentar till denna fråga var: Alla barn går i skolan, skolan är ett obligatorium, inte fri‐
tids. Skolans ramar styr fritidsverksamheten. Terminsindelning, skoltider, sportlov. Detta ger 
automatiskt läraren ett större inflytande över skoltiden. (Citat av fritidspedagog) 
  
14  förskollärare,  13  fritidspedagoger  och  16 grundskollärare  ansåg  sig kunna  säga 
vad de  tycker och vill under ett arbetslagsmöte. Alla yrkesgrupper hade  represen‐
tanter som känt sig orättvist behandlade av sitt arbetslag i egenskap av sin yrkesroll 
(se figur 2). Det var 2 av förskollärarna, 2 av fritidspedagogerna och 2 av grundskol‐
lärarna  som  svarade  ja.  Här  hade  vi  ett  bortfall  på  1  av  fritidspedagogerna.  En 
grundskolelärare  gav  följande  kommentar  till  denna  fråga:  Inte  att  blivit  behandlat 
orättvist men vid några  tillfällen  fått höra ”gamla  fördomar” som att du kan väl ha många 
barn, de sitter ju bara och det värsta tycker jag att få höra ”lärarna är ju inte så farliga” som 
om vi valt vårt yrke för att vi inte är snälla och inte tycker om barn. Tyvärr hört detta flera 
gånger det gör mig mycket ledsen.  
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Figur 2. Fråga 7: Har du någon gång känt dig orättvist behandlad av ditt arbetslag  i egen‐
skap av din yrkesroll? 
 
4 förskollärare, 5 fritidspedagoger och 4 grundskollärare svarade att de ansåg att de 
hade arbetsuppgifter som inte stämde överens med deras yrkesroll. Ett exempel som 
angavs var  fakturering och administrativt arbete. På  frågan om de kände att plane‐
ringstiden var jämnt fördelat i förhållande till arbetsuppgifterna visade det sig att (se 
figur  3)  9  förskollärare,  2  fritidspedagoger  och  4  grundskollärare  ansåg  att  plane‐
ringstiden var jämnt fördelad. Här hade vi ett bortfall på 2 av förskollärarna och 3 av 
grundskollärarna. Kommentarer och anledningar  som nämndes av undersöknings‐
deltagarna kring detta var delvis de olikheter som finns i avtalen som de olika yrkes‐
grupperna har. Exempel på kommentarer som gavs kring avtalen var: Vi har olika av‐
tal – Förkastligt! (förskollärare), Vi har olika  fackliga avtal som gör att vi inte kan rå över 
planerings  och  arbetstid  själva  (fritidspedagog), Avtalen hindrar  att planeringstiden  inte 
blir ”rättvis” allas roll är lika viktig! (grundskollärare). 
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Figur 3. Fråga 9: Känner du att planeringstiden  i ditt arbetslag är  jämnt  fördelat  i  förhål‐
lande till era arbetsuppgifter?  
 
6 förskollärare, 6 fritidspedagoger och 10 grundskollärare svarade att de kunde pla‐
nera ostört. Här var det ett bortfall på 2 av förskollärarna. Kommentarer till varför de 
blev störda var dåliga utrymmen, andra kollegor, föräldrar och barn, annan personal, 
telefoner samt att fritids uppehåller sig i klassrummen efter skoltid.  
 
Förutom ett bortfall ansåg sig samtliga undersökningspersoner att de utvecklats po‐
sitivt genom att ingå i ett arbetslag.  
 

4.2 Intervjuresultat med pedagoger 
Alla intervjuade pedagoger har fingerade namn. 

4.2.1 Intervju med förskollärare Anita 
Det finns tillfällen då Anita  inte kan vara med på arbetslagsmöten vilket till största 
del beror på personalbrist. I arbetslaget finns ingen som blivit tilldelad rollen som ar‐
betslagets ledare, inte heller upplever hon att det finns någon inofficiell ledare. Hon 
anser  inte heller  att det bör  finnas någon  ledare  om  arbetslaget  fungerar bra, hon 
menar att det kan skapa osämja. När det gäller att prata och säga vad man tycker på 
arbetslagsmöten så anser hon att hon inte har några problem med det, det har alltid 
varit så vilket kan bero på att hon är så som person. Anita har aldrig känt sig orätt‐
vist behandlad utifrån  sin yrkesroll. Däremot anser hon att hon blivit  irriterad och 
frustrerad då hon  i början  i  skolans verksamhet hela  tiden  fick hävda  sin  roll mot 
både  ledning och grundskollärare. Även gentemot  föräldrar  fick hon hävda sin roll 
och förklara att hon var lika mycket lärare till deras barn som grundskolläraren var. 
Idag är det  inte så och hon menar att det  i dag är mer  jämlikt  i arbetslaget, men en 
viss rang finns det mellan yrkeskategorierna i skolan vilket hon kan känna av ibland. 
Denna rangordning menar hon ofta bygger på gamla och slitna fördomar, men det är 
bara att jobba på och värna om sin yrkesroll. Anita har upplevt att det är fritidspeda‐
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gogerna som under resans gång känt sig mest överkörda, deras tjänst och arbetssitu‐
ation har blivit så annorlunda sedan de kom in i skolans verksamhet. Hon har upp‐
fattat en frustration som grundar sig i hur fritidspedagogerna tidigare kunde arbeta 
jämfört med deras arbetssituation idag. Däremot anser hon att förskollärarna haft det 
lättare eftersom deras arbetssituation är sig ganska lik, de har kommit in i skolan och 
tagit en naturlig roll.  
 
Anita anser att hon har arbetsuppgifter som stämmer överens med sin yrkesroll för‐
utom att det kan  förekomma en del administrativa uppgifter som hon  tidigare  inte 
befattade sig med. Vad gäller planeringstid och fördelningen av den i arbetslaget så 
anser hon sig vara nöjd. De hjälps åt och fixar så att saker och ting löser sig om det 
uppstår oväntade  saker, de olika pedagogerna hoppar  in  för varandra om det be‐
hövs. Däremot är hon  inte nöjd med de olika avtalen som finns  i ett arbetslag. För‐
skollärare och  fritidspedagoger är med barnen under hela dagen,  lärarna är  i barn‐
grupp fram till skolans slut vilket hon ser negativt eftersom förskollärare och fritids‐
pedagoger ofta har lägre lön. Genom att ingå i ett arbetslag lär sig Anita något nytt 
varje dag. Hon menar att det är som en evig fortbildning. Hon upplever att alla i ar‐
betslaget har lika inflytande och diskussionerna i arbetslaget diskuteras högljutt. 
 

4.2.2 Intervju med förskollärare Anki 
Anki säger att hon  inte kan delta på alla arbetslagsmöten  för att skolan är en  liten 
skola och det finns helt enkelt  inte personal att täcka upp för alla möten. Ingen har 
blivit tilldelad rollen som officiell arbetslagsledare i de arbetslag hon ingår i och hon 
anser heller inte att det behövs någon. Någon inofficiell ledare tycker hon inte att det 
finns, däremot att man har olika ansvarsdelar  inom arbetslaget. Anki anser att hon 
kan säga vad hon tycker och tänker under ett arbetslagsmöte, och har alltid känt det. 
Hon upplever  inte  att hon har blivit orättvist behandlad. När det gäller  att  arbeta 
inom  arbetslag  har  hon  alltid  gjort det  i  sitt  yrke,  även  tidigare  när  hon  arbetade 
inom förskola. Anki upplever inte att det är någon skillnad med att arbeta inom ar‐
betslag idag mot tidigare.  
 
På frågan om hon anser att hon har arbetsuppgifter som inte stämmer överens med 
hennes yrkesroll så svarar hon ja, det kan till exempel vara vissa saker som hon anser 
är vaktmästarens uppgifter. Anki upplever att alla i arbetslagen hon ingår i har lika 
mycket inflytande, däremot anser hon att planeringstiden inte är jämt fördelad. Själv 
har hon bara sex timmar i veckan som ska läggas både på fritidsplanering och skol‐
verksamhet och känner att det är alldeles för kort tid. Hon understryker även att det 
är viktigt att kunna erbjuda en bra fritidsverksamhet, då föräldrar betalar för att de‐
ras barn går på fritids och förväntar sig att barnen erbjuds aktiviteter. Anki anser att 
avtalen inte är jämlika för de olika yrkeskategorierna i skolans tidigare år. Att ingå i 
arbetslag känner hon har utvecklat henne positivt och ser det som lärorikt och anser 
att hon lär sig av alla, både äldre och yngre.  



 19

 

4.2.3 Intervju med fritidspedagog Bibbi 
Bibbi känner att hon kan och har möjlighet att vara med på de möten som är avsedda 
just  för henne. Bibbi berättar att  ingen  i hennes arbetslag blivit  tilldelad rollen som 
ledare men däremot upplever hon att en  fritidspedagog  i arbetslaget blivit  lite som 
en inofficiell ledare. Detta beror framförallt på att rektorn vänder sig i första hand till 
just denna person vad gäller information och annat som rör arbetslaget. Hon upple‐
ver att hon kan säga vad hon tycker och tänker i sitt arbetslag. I tidigare arbetslag har 
hon upplevt att hon inte kunnat prata öppet vilket berodde delvis på rektorn. Detta 
eftersom hon då kände det som om rektorn tyckte att klassläraren var mycket vikti‐
gare än fritidspedagogerna och förskollärarna. Hon berättar att hon  ibland drog sig 
för att vara med på möten. Bibbi har i tidigare arbetslag känt sig orättvist behandlad 
då det var en klasslärare som hade en liten tendens till att trycka ner fritidpedagoger 
och  förskollärare. I det arbetslag hon arbetar med  i dag har hon  inte upplevt något 
liknande. Vad gäller skillnader i arbetslagsarbete idag och tidigare så tycker hon att 
det har förändrats mycket, i dag arbetar hon hela tiden i klassrummet. Hon menar att 
hon  tidigare kände  sig  styrd av  lektioner,  lärare och annat  i  skolans verksamhet.  I 
dag har hon vant sig vid detta och kan uppleva att det som tidigare var jobbigt nu är 
ett stöd i arbetet.  
 
På frågan om hon anser att hon har arbetsuppgifter som inte stämmer överens med 
sin yrkesroll så säger hon att det helt beror på hur man värderar frågan. Vidare säger 
hon att när hon arbetar i klassen så blir hon som en extra person som hjälper till med 
matte och svenska, men hon tycker att så länge det är på hennes arbetstid så har hon 
inget emot dessa arbetsuppgifter. Vad gäller planeringstid så känner hon att det är 
för lite tid till planering. Vad gäller avtal så har hon ingen uppfattning i frågan. Av‐
slutningsvis så upplever hon att alla  i arbetslaget har  lika  inflytande och att alla får 
komma med idéer. Bibbi känner sig inte underlägsen på något sätt, utan säger att då 
hon sagt hur hon vill ha det så brukar det också kunna bli så.  
 

4.2.4 Intervju med fritidspedagog Barbro 
Enligt Barbro  finns det  tillfällen då hon  inte kan vara med på arbetslagsmöten  fast 
hon är på arbetet. Anledningen till det är att de har rullande schema. Arbetslaget har 
inte någon officiell arbetslagsledare. Däremot anser hon att det delvis finns en inoffi‐
ciell ledare. Förklaringen till det är att en har administrativa uppgifter som ingen an‐
nan har. På frågan om hon kan säga vad hon tycker och tänker under ett arbetslags‐
möte, svarar hon ja. Hon har däremot känt sig orättvist behandlad i arbetslaget. Det 
löser hon genom att prata om det med de andra deltagarna. Det är även skillnad att 
arbeta  inom ett arbetslag  idag mot förr, anser hon. Detta genom att förr så hade de 
mer tid till att planera och anordna saker.  
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Barbro upplever att hon har arbetsuppgifter som inte stämmer överens med hennes 
yrkesroll.  Planeringstiden  är  jämt  fördelad  utifrån  arbetsuppgifter  anser  hon,  där‐
emot ser hon både för‐ och nackdelar med de olika yrkeskategoriernas avtal. Förde‐
len för hennes yrkesgrupp är att de har 40 timmars arbetsvecka och inget efter sko‐
lan, vilket hon underströk att de absolut inte skulle göra eftersom det inte ingår i av‐
talet. Nackdelen är att ibland kan det tyckas att de ska ha uppehållstjänst och ha lov, 
för fritidspedagoger arbetar året om. Vid frågan om alla  i arbetslaget har  lika  infly‐
tande blev svaret att hon ibland har mer att säga till om och ibland inte, det beror på 
vad det handlar om. Om det är praktiska saker, känner hon att hon har mer att säga 
till om. Barbro upplever att hon utvecklas positivt genom att ingå i ett arbetslag.  
 
 

4.2.5 Intervju med grundskollärare Carro 
Det finns inga tillfällen då Carro inte kan vara med på arbetslagsmöten då hon är på 
skolan. I hennes arbetslag finns ingen som blivit tilldelad rollen som officiell ledare, 
men vad gäller informell ledare så menar Carro att hon själv tar en stor del av ansva‐
ret i arbetslaget eftersom hon säger att det är hon som har huvudansvaret för det som 
har med skolverksamheten att göra. Det är Carro som planerar  inför klassrumsun‐
dervisningen, men hon pratar och informerar de andra i arbetslaget. Hon säger ”det 
har blivit att jag styr ganska mycket”, men menar att arbetslaget valt att ha det så efter‐
som hon som lärare har mer planeringstid än fritidspedagogerna och förskollärarna. 
Att säga vad hon tycker är inga problem i det arbetslag som hon tillhör, däremot har 
hon tidigare befunnit sig i situationer då hon inte kunnat prata fritt och varit så upp‐
riktig som hon velat i arbetslaget. Detta har berott på att det inte stämt så bra mellan 
henne och en kollega. Hon har aldrig känt sig orättvist behandlad i egenskap av sin 
yrkesroll. Vad gäller skillnader på arbetslagsarbete idag och tidigare så kan hon inte 
se några. Hon har tidigare arbetat som förskollärare och är van att alltid arbeta i lag. 
Däremot tror hon att det kan vara skillnad för andra lärare som inte har samma bak‐
grund som hon själv.  
 
Carro säger att hon har många arbetsuppgifter, men anser ändå att hon gör det hon 
ska göra. Vad gäller  fördelningen av arbetsuppgifterna  i arbetslaget så känner hon 
att hon har det bra, men menar  att  fritidspedagogerna  i  stora drag har  lite plane‐
ringstid. I arbetslaget säger hon att man inte pratar så mycket om att de olika yrkes‐
kategorierna har olika avtal, hon säger att ”När man jobbat så pass länge så vet man vad 
som gäller och jobbar efter de, men alla borde ha samma avtal.”  Att arbeta i arbetslag gör 
arbetet i skolan mycket roligare. I arbetslaget anser hon att alla drar olika lass bero‐
ende på vilket ansvar man har och därför har hon svårt att svara på frågan om alla i 
arbetslaget har lika inflytande. 
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4.2.6 Intervju med grundskollärare Cecilia 
Det  finns  tillfällen då Cecilia  inte kan delta  i arbetslagsmöten, anledningen  till det 
kan vara andra möten. Arbetslaget som hon ingår i för nuvarande har inte någon of‐
ficiell ledare och hon anser inte heller att det behövs. På frågan om det finns en inof‐
ficiell  ledare svarar hon att det kan  förekomma. Hon menar att den  lärare som har 
undervisningsansvaret den övergripande delen av dagen automatiskt blir en inoffici‐
ell ledare. I de flesta fall känner Cecilia att hon kan säga vad hon tycker och vill un‐
der ett möte med arbetslaget. Det hon känner är ibland att hon blir missförstådd, och 
att vissa saker kan vara lite känsliga att lägga fram. Men hon har aldrig upplevt att 
hon blivit orättvist behandlad av arbetslaget. Cecilia upplever inte någon skillnad på 
arbetslagsarbetet  idag mot  förr. Däremot anser hon att planeringstiden har minskat 
och den gemensamma avsatta tiden.  
 
Hon anser att hon ibland har arbetsuppgifter som inte stämmer överens med hennes 
yrkesroll.  Cecilia  tycker  inte  att  planeringstiden  är  rättvist  fördelad  i  arbetslaget. 
Anledningen till det är att fritidspedagoger och förskollärare har mindre planerings‐
tid, de ska vara med  i skolan på dagarna och  förbereda saker  till det samt planera 
fritidsverksamheten. När det  gäller  avtalen  så  anser  hon dem  som  snedfördelade. 
Hon upplever att alla har lika inflytande i arbetslaget, men inte när det gäller andra 
saker. Då syftar hon på planeringstiden, att om vissa har mer planeringstid och kan 
vara med på två hela dagars planering medan andra kan vara med på en av dem för 
att deras avtal  säger det, då kan man  inte ha  lika  inflytande  eftersom man missar 
gemensam planeringstid. Cecilia anser att hon utvecklats positivt genom att arbeta 
inom arbetslag. Detta för att många kompetenser möter varandra och att de har olika 
synsätt på lärande.  
 
 
 

5. Diskussion 
 

5.1 Resultatdiskussion 
För att alla ska ges möjlighet till lika inflytande krävs att man aktivt deltar på arbets‐
lagsmötena eftersom det ofta är där olika ämnen avhandlas, diskuteras och beslutas. 
Vårt  resultat  visar på  att  alla  inte  alltid deltar på  arbetslagsmöten  av  olika  anled‐
ningar, men däremot är frånvaron jämnt fördelat mellan de olika yrkeskategorierna. 
Vi håller med Åberg  (1999) och Skolbarnsomsorgskommiténs slutbetänkande  (SOU 
1991:54) om vikten av att få tid och möjlighet att träffas för att diskutera och planera 
för att få ett fungerande och jämlikt arbetslag. Vår tolkning av detta är att i och med 
att alla inte har möjlighet att delta vid alla möten är vikten av jämlikhet inte konstant 
eftersom då man inte är med på mötet, kan man inte påverka de beslut som fattas.  
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Vi håller med Granström  (2000) som menar att det är en huvudprincip att det  inte 
ska finnas en individuell ledare som har huvudansvaret i ett arbetslag, utan ansvaret 
ska ligga på en grupp människor. Även Åberg (1999) är frågande till om det ska fin‐
nas en  formell  ledare  i arbetslag. Enligt enkätresultatet var det ett antal pedagoger, 
därav huvuddelen av grundskollärarna, som ingick i arbetslag där det fanns en offi‐
ciell ledare. I enkätresultatet reagerade vi på att ingen av de som blivit tilldelad rol‐
len som officiell  ledare var  fritidspedagog. En anledning kan vara att det  inte  finns 
fritidspedagoger i arbetslaget, men det kan även bero på tradition och kulturer. Både 
Johansson  (1999)  och  Calander  (1999) menar  att  det  har  funnits  tendenser  till  att 
lärare  har  en  överordnande  ställning  gentemot  fritidspedagoger  och  förskollärare. 
Eftersom läraren enligt tradition är den naturliga ledaren i skolan kan avsaknaden av 
fritidspedagoger  som officiell  ledare vara ett  led av gamla  traditioner och kulturer 
inom skolan.  
 
En del av pedagogerna i undersökningen upplevde att det fanns inofficiella ledare i 
deras  arbetslag. Vi  tolkar  resultatet  av undersökningen på  så  sätt  att  enligt gamla 
traditioner har läraren den styrande rollen i skolan och detta ligger delvis kvar även 
idag. Detta bidrar  till att grundskolläraren  tar eller  får  rollen  som  inofficiell  ledare 
genom att läraren upplevs ha ansvaret för eleverna den övergripande delen av skol‐
dagen, den del som är mest styrd av kurs‐ och läroplaner. Vad gäller andra delar och 
ansvarsområden av arbetslagsarbetet fanns det inofficiella ledare ur alla yrkeskatego‐
rier. Resultatet visade också på att det i ett fall var en rektor som var den bidragande 
orsaken till att en av arbetslagsmedlemmarna ansågs som inofficiell ledare. Detta ge‐
nom att rektorn vände sig i första hand till den medlemmen i arbetslaget . Ur jämlik‐
hetssynpunkt kan man  i vår mening tolka det som negativt. Rektorn ger genom att 
särställa en medlem en framstående ställning och dessutom favoriserar medlemmen 
vilket  kan  skapa motsättningar  inom  arbetslaget.  Vi  kan  hänvisa  till  regeringens 
skrivelse (1996/97:112) som menar att en rektors uppgift är att stimulera, stödja, entu‐
siasmera och motivera, och med utgångspunkt från det ser vi här att rektorn brister i 
sitt uppdrag.   
 
En viktig och bidragande del till om man vågar säga vad man tycker och tänker på 
arbetslagsmöten är att man är en i gruppen. Vi håller med Graner (1994) att det är av 
vikt att gruppmedlemmarna känner sig accepterade och erkända som självständiga 
för att våga uttrycka sig. Resultatet visar på att i stort sett alla vågar säga vad de an‐
ser i sitt arbetslag. Däremot har vi kommit fram till att det i arbetslagen kan bli miss‐
förstånd mellan medlemmarna och att vissa frågor är känsliga att prata om. Vi håller 
med Axiö (2001), Hansen (1999), Åberg (1999), Ohlsson (2004) och Johansson (1999) 
om att det till stor del kan bero på att de olika medlemmarna i arbetslagen har olika 
yrkestradition och kultur. Varje yrkesgrupp har sitt speciella  fackspråk där ord och 
begrepp till det yttra är lika, men betydelsen kan skiljas åt och på så sätt skapa miss‐
förstånd och motsättningar.   
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I alla yrkeskategorier var det någon som känt sig orättvistbehandlad av sitt arbetslag 
i egenskap av sin yrkesroll. Det  finns  ingenting som  tyder på att någon speciell yr‐
kesgrupp känner sig mer orättvist behandlad än andra enligt enkäten. Men intervju‐
erna visar dock på att fritidspedagoger och förskollärare tidigare har fått försvara sin 
roll i skolans verksamhet för både ledning, grundskollärare och föräldrar. Även om 
detta enligt vår undersökning inte förekommer idag så finns ändå en viss antydan till 
rangordning bland  skolans personal  som kan härstamma  från de olika yrkesgrup‐
pernas tradition och kultur. Detta stärks av det vi diskuterat tidigare om skolans tra‐
dition och kultur, att  lärare har och att vissa  faktiskt anser sig ha en  ledande ställ‐
ning. Åberg  (1999) menar att förväntningarna på  förskollärare och  fritidspedagoger 
har varit diffusa och osäkra eftersom de kommit in i skolans kultur. Det kan vara så 
att just dessa osäkra och diffusa förväntningar ligger till grund för förskollärares och 
fritidspedagogers kamp  att hävda  sin  roll. Dessutom vill de  olika yrkesgrupperna 
värna om just sin kompetens och bakgrund, vilket Åberg betonar vikten av eftersom 
olikheterna  kompletterar  varandra. Även  Luleå  kommuns  skolplan  (Barn‐  och  ut‐
bildningsnämnden, 2003) menar att alla resurser som finns  i ett arbetslag ska tillva‐
ratas.  
 
En majoritet av  förskollärarna ansåg att planeringstiden  i arbetslaget var  jämnt  för‐
delat,  samtidigt upplevde en majoritet av grundskollärarna och  fritidspedagogerna 
att den  inte var det. Här kan man  fundera på varför majoriteten av  förskollärarna 
hade den uppfattningen med  tanke på  att de har  samma  avtal  som  fritidspedago‐
gerna? En anledning kan vara hur arbetslagens organisation och uppbyggnad ser ut. 
Det kan vara så att det enbart är  förskollärare och  fritidspedagoger som  ingår  i ett 
arbetslag, eller att det enbart är  förskollärare som arbetar  tillsammans  i arbetslaget.  
Detta  kan därför  bidra  till  att planeringstiden uppfattas  som  jämnt  fördelad  i  och 
med att det enbart ingår yrkeskategorier med samma avtal. Om det ingår förskollä‐
rare,  fritidspedagoger och grundskollärare  i  arbetslaget  ser  fördelningen  av plane‐
ringstimmarna annorlunda ut mellan medlemmarna. Avtalen mellan de olika yrkes‐
kategorierna  ser  olika  ut  enligt  HÖK  05  (www.lararforbundet.se)  och  ÖLA  00 
(www.skl.se) vilket vi också fick många kommentarer om  i vår enkätundersökning. 
Fördelningen av planeringstid upplevdes som  icke  jämlik av flertalet fritidspedago‐
ger och grundskollärare eftersom de förmodligen ingår i arbetslag som består av alla 
yrkeskategorierna. Av  intervjuerna  fick  vi  fram  att  grundskollärare  ansåg  att  för‐
skollärarna och  fritidspedagogerna hade  för  lite planeringstid med  tanke på att de 
skulle planera till både skola och fritidsverksamhet. Vi kan även tolka av intervjure‐
sultatet  att majoriteten  anser  avtalen  som  icke  jämlika vad gäller  framförallt  löner 
och planeringstider. Vi har förståelse för att detta kan skapa missnöje då fritidspeda‐
goger och förskollärare endast har 6 timmars planeringstid per vecka samtidigt som 
grundskollärarna har  sin  förtroende  tid utöver den ordinarie planeringstiden. Med 
detta menar vi inte att grundskollärarna har för mycket planeringstid, det vi vill peka 
på är att fritidspedagogerna och förskollärarna bör ha mer planeringstid för att pla‐

http://www.lararforbundet.se
http://www.skl.se
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nera den pedagogiska verksamheten som de har i uppdrag att utföra före, under och 
efter skoltid. 
  
När det gäller skillnader på arbetslagsarbete förr mot idag så har vi tolkat resultatet 
på så sätt att fritidspedagogerna och förskollärarna haft och har det tuffast vad gäller 
integrering in i skolans verksamhet. Fritidspedagogerna själva anser att de själva har 
anpassat sig väl in i skolan. Våra funderingar kring detta är om de då gett avkall på 
delar av sin egen yrkesidentitet. Detta stärks av Axiös (2001) studie att det framförallt 
är  förskollärarna  och  fritidspedagogerna  som  fått  anpassa  sig  till  skolans  förhåll‐
ningssätt och kultur. Vad gäller förskollärarna tolkar vi precis som Axiö att de själva 
anser sig ha haft en fördel vad gäller arbetslagsarbete eftersom de sedan tidigare har 
arbetslagstanken inarbetad.  
 
Resultatet visar  tydligt på att alla  i undersökningen anser att de utvecklas positivt 
genom att  ingå  i arbetslag. Vi håller med Axiö  (2001) om det positiva  i att se saker 
från nya synvinklar och  från andras perspektiv  för att vidga och  fördjupa ens eget 
tänkande som i sin tur leder till utveckling. 
 
När vi intervjuade märkte vi att det var svårt för de intervjuade att svara på frågan 
om de upplevde att alla i arbetslaget hade lika inflytande. Vi förstår att det är en svår 
fråga  som antagligen kräver noga eftertanke med  långa och  invecklade  svar. Trots 
det faktum att frågan är svår och komplex så tolkar vi det som om det är lite si och så 
med  lika  inflytande  för de olika yrkeskategorierna  i arbetslagen  inom  skolans  tidi‐
gare år.  
 
Slutligen en kort diskussionssammanfattning: 
 

• Att alla inte kan delta på arbetslagsmöten i samma utsträckning tyder inte på 
lika  inflytande eftersom då man  inte är där kan man  inte påverka. Däremot 
var deltagandet och frånvaron på arbetslagsmötena  jämnt fördelat mellan yr‐
keskategorierna, vilket vi tolkar som jämlikt.  

• Att majoriteten vågar säga vad de tycker i arbetslaget tyder på lika inflytande. 
Om man  får göra  sin  röst hörd  så har alla möjlighet att  ta  ställning  till vad 
man tycker och därigenom skapas en diskussion där alla deltar på lika villkor.  

• Att det blir missförstånd på grund av de olika yrkeskategoriernas kulturer och 
traditioner är inte överraskande eftersom det kan bli en kulturkrock på grund 
av skilda bakgrunder och erfarenheter. Vår förhoppning är att vi  i framtiden 
kommer att övervinna missförstånd och motsättningar eftersom dagens lärar‐
utbildning ger alla lärare samma utgångspunkt och möjlighet att samarbeta på 
lika villkor.  

• Att fritidspedagoger och förskollärare tidigare var tvungna att hävda sin roll i 
skolan tyder inte på att det var jämlikt. Om det nu är jämlikt idag så finns det 
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dock en antydan  till rangordning bland skolans personal och det får  inte oss 
att tänka på jämlikhet, tvärt om!  

• Det är mycket intressant att förskollärarna och grundskollärarna upplever att 
fritidspedagogerna  och  förskollärare  har  haft  och  har  det  tuffast  vad  gäller 
samverkan, medan  fritidspedagogerna  själva upplever  sin  situation  som bra 
och väl anpassad. Vår tolkning av detta utgår  ifrån att synsättet på fritidspe‐
dagogernas situation handlar om tankesätt och värderingar. 

• De olika avtalen för respektive yrkeskategori skapar missnöje och upplevs inte 
som  jämlika. Det  var  framförallt  olikheterna  i  antal  planeringstimmar  som 
upplevdes som orättvisa. 

• Vår grundtanke med arbetslagsarbete i skolornas verksamhet är att alla lärare 
oberoende av inriktning ska få möjlighet att se barnen hela dagen. Med detta 
menar vi att alla lärare i arbetslaget ska kunna delta i alla delar av skoldagen 
med  utgångspunkt  från  individuella  kompetenser. Om  all  personal  är med 
under  hela  dagen,  bidrar  det  till  att  barnen  ser  på  skolans  personal  på  ett 
jämlikt  sätt och gör  inte  skillnad på vem  som  är  lärare  eller  fritidspersonal. 
Även skapas en respekt inför varandras kompetenser och en förståelse för alla 
delar inom skolan verksamhet. Detta ska förhoppningsvis sudda ut alla gamla 
fördomar och ge all personal på skolan en möjlighet att befinna sig på samma 
plattform. 

 

5.2 Validitet och reliabilitet 
När det gäller utformningen av undersökningen använde vi oss av både enkäter och 
intervjuer. Vi utformade  intervjuerna med pedagogerna  i avsikt att styrka enkätun‐
dersökningen och vidareutveckla de resultat som kom fram i enkätundersökningen.  
 
Vi valde att använda oss av ja och nej alternativ i enkäten. När vi sammanställde en‐
käten upptäckte vi att det borde ha funnits fler svarsalternativ på vissa frågor, då en 
del skrivit dit egna alternativ till svar. Vi lämnade även ut enkäterna på en skola där 
vi hade vår VFU och upptäckte att den skapade diskussioner mellan pedagogerna. Vi 
hade skrivit ett brev i anslutning till enkäten att den skulle besvaras enskilt men då vi 
upptäckte att den diskuterades befarar vi att en del pedagoger kan ha varit  influe‐
rade av andra när de besvarade den.  
 
Intervjuerna tydliggjorde hur delar av enkäten uppfattats vilket i vår mening stärker 
tillförlitligheten i vår undersökning . Även intervjuerna anser vi vara tillförlitliga då 
vi använde oss av inspelning, samt att vi innan intervjuerna noga gick igenom hur vi 
skulle gå tillväga när vi utförde dem. Vi ställde frågorna i samma ordning. Varje in‐
tervju  skrevs ut ordagrant  som  rådata  från bandinspelningarna. En  inspelning  föll 
bort på grund av tekniska problem vilket medförde att intervjun skrevs ner omedel‐
bart ur minnet direkt efter genomförd  intervju. Detta gör att den  intervjun  inte har 
samma tillförlitlighet som de andra. 
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5.3 Framtida forskning 
När det gäller  framtida  forskning  funderar vi över vad som kommer att hända när 
nya avtal och den nya garantilönen kommer att träda i kraft. Hur kommer det att på‐
verka  jämlikheten i arbetslagen? I den nya lärarutbildningen är arbetslagstänkandet 
en  självklarhet, men  hjälper det  att  införa  lika  lön  och  likvärdigt  tänkande  för  att 
bleka bort en tradition och kultur som har sina rötter flera hundra år tillbaka? Med 
tanke på att alla lärarstudenter i dag läser på den nya lärarutbildningen som har för 
avsikt att alla lärare skall kunna samarbeta på lika villkor, så funderar vi på om och 
hur detta kan påverka allas  lika  inflytande  i  skolans verksamhet. Vad kommer att 
hända med de olika yrkesidentiteterna då alla lärare formas i samma ram? Kan detta 
medföra att alla i arbetslagen får lika inflytande på bekostnad av dagens olika yrkes‐
rollers identiteter, kompetenser och erfarenheter?  
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Bilaga 1 
 
Enkät  
Kryssa för det alternativ som stämmer. 
 
1. Vilken utbildning har du? 
fsk   fp   lärare  annan  
 
2. Vilka yrken ingår i ditt arbetslag? 
fsk   fp   lärare  annan  
 
3. Finns det tillfällen du inte kan delta i arbetslagsmöten trots att du 
är på jobbet? 
ja   nej  
 
Om ja, berätta varför du inte kan delta 
 
  
 
 
 
 
 
4. Har ert arbetslag någon som blivit tilldelad rollen som officiell ar-
betslagsledare? 
ja   nej  
 
Om ja, vilken yrkesroll har arbetslagsledaren 
fsk   fp   lärare  annan  
 
5. Anser du att det finns en inofficiell ledare i ditt arbetslag? 
ja   nej  
 
Om ja, vilket yrkesroll har han/ hon? 
fsk   fp   lärare  annan  
 
6. Känner du att du kan säga vad du tycker och vill under ett 
arbetslagsmöte? 
ja   nej  
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Bilaga 1 
 
7. Har du någon gång känt dig orättvist behandlad av ditt arbetslag i 
egenskap av din yrkesroll? 
ja    nej  
 
8. Anser du att du har arbetsuppgifter som inte stämmer överens 
med din yrkesroll? 
ja   nej  
 
9. Känner du att planeringstiden i ditt arbetslag är jämnt fördelat i 
förhållande till era arbetsuppgifter? 
ja   nej  
 
10. Har du möjlighet att arbeta ostört under din planeringstid? 
ja   nej  
 
Om nej, vad är det som stör dig? 
 
 
 
11. Anser du att du utvecklas positivt genom att ingå arbetslag? 
ja   nej  
 
12. Skriv gärna om du har kommentarer eller reflektioner kring 
enkätfrågorna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att ni svarat på enkäten! 
Carina och Frida 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagoger 
 
1. Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 
 
2. Vilka yrken ingår i ditt nuvarande arbetslag? 
 
3. Har du tidigare ingått i andra arbetslag? 
 
4. Finns det tillfällen då du inte kan delta i arbetslagsmöten trots att du är på skolan? 

- Berätta varför. 
 
 5. Har ert arbetslag någon som blivit tilldelad rollen som ledare?  

- Vilken yrkesroll har ledaren? 
- Varför valdes just denne? 
- Vad har ledaren för ansvarsområden? 
- Anser du att det behövs en ledare? 

 
6. Upplever du att det finns en inofficiell ledare i ert arbetslag? 

- Vilken yrkesroll har ledaren? 
- Hur kommer det sig att det är just denne som blivit ledare? 
- Hur upplever du detta? 

 
Om  inte  arbetslaget  har  en  officiell  eller  inofficiell  ledare. Anser du  att det  skulle 
behövas en ledare? Berätta hur du tänker? 
 
7. Känner du att du kan säga vad du tycker och tänker under ett arbetslagsmöte? 

- Har du upplevt samma sak hela din verksamma tid i arbetslag? 
- Hur kommer det sig tror att det är så? 

 
8. Har du någon gång upplevt att du blivit orättvist behandlad av någon  i eller av 
ditt arbetslag i egenskap av din yrkesroll? 

- Om ja, berätta! 
 
9. Är det skillnad på arbetslagsarbetet idag och för några år sedan? 

- Berätta hur du upplever skillnaderna! 
 
10.  Anser  du  att  du  har  arbetsuppgifter  som  inte  stämmer  överens  med  din 
yrkesroll? 

- Berätta! 
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Bilaga 2 
 
11. Känner du att planeringstiden  i ditt arbetslag är  jämnt  fördelat  i  förhållande  till 
era arbetsuppgifter? 

- Berätta! 
 
12. Vad anser du om de olika yrkeskategoriernas avtal? 
 
13. Anser du att du utvecklas positivt genom att ingå i ett arbetslag? 

- Berätta! 
 

14. Upplever du att alla i ert arbetslag har lika inflytande? Berätta! 
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Bilaga 3 
Hej! 

 
Tack för att ni vill svara på vår enkät, det är mycket uppskattat av 

oss! 
 

Vi heter Carina Öman och Frida Strandberg och läser sista terminen 
på lärarutbildningen här i Luleå. Syftet med vårat examensarbete är 

att vi vill undersöka jämlikheten i arbetslag mellan de olika 
yrkeskompetenserna i skolans tidigare år. 

 
Vi vill att ni besvarar enkäten enskilt. Enkäten är anonym, det enda vi 
vill veta är vilken utbildning ni har. Den kommer att delas ut på flera 
olika skolor i kommunen. Ingen skola, arbetslag eller enskild person 

kommer att nämnas i vårt examensarbete. 
 

Om ni undrar över något så är ni välkomna att ringa. 
Frida 070-xxxxxxx 
Carina 070-xxxxxxx 

 
I enkäten benämns förskollärare som fsk, fritidspedagog som fp och 

med ”annan” menar vi annan utbildning än fsk, fp eller lärare. 
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