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Förord 
 

Jag vill tacka ett antal pedagoger vid en skola i Boden som tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter av arbete i arbetslag. Ett tack går också till min handledare Maj-Britt Westerlund 

för hennes ovärderliga synpunkter under arbetets gång.  Jag vill också tacka mina opponenter 

samt examinator för den tid som varit. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka problem och möjligheter som uppstår när tre tidigare 

verksamheter med sina fristående yrkeskårer lokal- och verksamhetsintegreras i ett arbetslag i 

en skolenhet för grundskolans lägre åldrar. Yrkeskårerna är fritidspedagoger, förskollärare 

och lärare 1-7 år.  

 

Uppsatsen inleds med ett litteraturstudium av verksam- och yrkeshistoriks art samt av en 

sammanfattning av de försöksverksamheter i integration förskola-fritidshem-och skola som 

pågått i Sverige under de sista 35 åren.  Den empiriska studien är en fallstudie av ett 

arbetslags arbete (Växa i lärande), på en 6-9 års skola i Bodens kommun mellan åren 1998-

2004. Pedagogerna på skolan och en personalgrupp som saknade pedagog utbildning svarade 

på enkäten som innehöll såväl kvantitativa som kvalitativa frågor.  

 

Lärare, fritidspedagoger och outbildade medlemmar i arbetslaget gav ett betyg på en skala 

från 1,00-5,00, i sitt arbetslags verksamhetsmässiga funktion respektive de inbördes 

relationerna i arbetslaget. Medelvärdet för respektive yrkeskår var i närhet av 3,00 för 

samtliga utom en.. Förskollärarna gav ett något lägre betyg på den integrerade verksamheten 

samt på relationerna mellan de olika yrkeskategorierna. Förskollärarna var också den kategori 

som hade de största förväntningarna på Växa i lärande. De trodde att i denna lokal- och 

verksamhetsintegrerade skolverksamhet skulle tre yrkeskategorier arbeta tillsammans i ett 

samarbete på en mer individualiserad nivå med barnen än tidigare.  Men verkligheten blev 

något annat eftersom lokalerna inte var anpassade för denna integrerade verksamhet samt att 

yrkeskårerna hade svårt att samarbeta mot gemensamma verksamhetsmål.  

 

I uppsatsens diskussionsavsnitt belyses de hinder som uppstår i dessa verksamheter och 

förslag på lösningar ges, eftersom denna personal- och verksamhetsintegration har en framtid 

för sig.   
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1.0 Inledning 
 
I Ahrnes m.fl. bok: Det sociala landskapet, (1996) går det att läsa om de svårigheter som 

uppstår när skilda yrkesprofessioner blir ålagda av arbetsgivaren att samverka i arbetslag. 

Boken tog upp de omorganisationer som genomfördes inom ett flertal av landets landsting 

under 70- och 80 talet. Yrkeskategorier inom hem- och sjukvård fick nya arbetsuppgifter i 

förändrade arbetslag medan andra rationaliserades bort och försvann. Erfarenheterna från 

exempelvis psykiatrin eller barnhabiliteringen inom landstingen hade visat att organisering i 

s.k. team hade en kompetenshöjande påverkan på verksamheterna som otvivelaktigt var till 

stor fördel för patienterna (brukarna). Ansvaret över patienten sågs som ett gemensamt 

uppdrag för teamet och med hjälp av den breddade kunskapsbasen kunde vården 

effektiviseras och spetsas. Det fanns även negativa erfarenheter från landstingen men dessa 

redovisades ej lika öppet.  Liknande organisationsförändringar började aktualiseras i 

kommunerna i slutet på 1990-talet i enlighet med Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet m.m. ( Prop.1997/98:94- Växa i lärande).1  

 

Syftet med denna reform inom förskoleverksamheterna, skolbarnsomsorgen och 

grundskolorna var att mötet förväntades frigöra pedagogisk utvecklingskraft och ge nya 

förutsättningar för utveckling och lärande. Lek, omsorg, skapande och det temainriktade 

arbetssättet som var naturlig del i förskolepedagogiken skulle nu få ett genomslag i skolan.  

 

Från och med höstterminen 1998 började förskoleverksamheten för sexåringar och lågstadium 

att integreras till en gemensam verksamhet inom rektorsområden i Bodens kommun. 

Arbetslag bestående av fritidspedagoger (fp), förskollärare (fsk) och grundskollärare (lärare) 

bildades, i vissa fall utan att några förberedande åtgärder vidtagits förutom enstaka 

gemensamma träffar.2 För att möjliggöra detta gjordes skollokaler om under 

                                                 
1 Växa i lärande eller Växa-verksamhet eller Växa är en ny skolverksamhet för barn år 6-9 i svensk grundskola. Har införts 

stegvis i landets kommuner sedan regeringens beslut 1998 och ersätter den alla gamla former av 6-års grupper i förskola samt 

årskurs 1-3 i grundskolan. Verksamheten bedrivs i huvudsak i ombyggda skollokaler och personalen arbetar till viss del i 

arbetslag bestående av fritidspedagoger, förskollärare och lärare för grundskolans tidigare år (1-7).  

2 I denna uppsats står fp för fritidspedagog, fsk står för förskollärare och slutligen står lärare för 1-7 lärare, lärare för 

grundskolans tidiga år eller grundskollärare.    
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sommarmånaderna för att anpassas till denna nya barngrupp och yrkeskår. Arbetslagens 

primära uppgift i Bodens för- och grundskolor blev att under rektorernas ledning ansvara för 

den pedagogiska verksamheten i enlighet med föreskrifterna i de kommunala och de 

nationella styrdokumenten (läroplanerna). Verksamheterna styrs via kommunernas egna 

beslut, bindande rättspraxis och föreskrifter i nationella skollagen. Skollagen preciserar inte 

uttryckligen vilken utbildning personalen skall ha och ger därmed kommunerna ett visst 

tolkningsutrymme. Tanken är att det ska vara möjligt för kommunerna att organisera skolor 

och utforma verksamheter efter lokala behov och förutsättningar. Detta gäller även antalet 

barn per grupp, lokalernas utformning och storlek (Styrgruppens förslag, 2000, Ledning och 

administration i Bodens för- och grundskolor, Boden).  

 

Från och med höstterminen 1998 startade Växa i lärande ute i ett flertal av landets skolor och 

det var med någon form av förväntningar som man som personal började arbeta i denna 

verksamhet. Jag som skriver denna uppsats var en av dem eftersom jag har fritidspedagog 

utbildning. Efter ett och ett halvt år lämnade jag verksamheten för studier, men tanken gick 

tillbaka till dessa arbetslag i och med att uppsatsarbetet skulle starta under hösten 2003. Hur 

hade det gått för arbetslagen i denna integrerade verksamhet? Hur fungerade verksamheten 

verksamhetsmässigt sett läsåret 2003/2004 om man jämför med starten? Hur var relationerna 

mellan yrkeskategorierna 2003/2004? Dessa frågor och några till ville jag som 

uppsatsförfattare ställa till ett arbetslag som arbetade enligt arbetssättet Växa , men även 

undersöka vad det var som ledde fram till regeringens proposition 1997/98:94. Frågan som 

ställdes var också fanns det några försöksverksamheter och i så fall vilka erfarenheter hade de. 
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2.0 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka problem och möjligheter som uppstår när tre tidigare 

verksamheter med sina fristående yrkeskårer lokal- och verksamhetsintegreras i ett arbetslag i 

en skolenhet för grundskolans lägre åldrar.  

 

För att avgränsa och konkretisera syftet ställdes följande frågeställningar:  

• Vad har hänt med yrkesgruppernas inbördes relationer och den gemensamma 

verksamheten fram till och med januari 2004?  

• Har något har hänt med den enskilde pedagogens sätt att se på arbetssättet Växa i 

lärande under den tid som gått sedan arbetssättet infördes på denna skola.  

 
2.1 Disposition 
 

• Denna uppsats inleds i kapitel 1 med en historisk tillbakablick över förskole- och 

skolverksamheterna före 1996/97 års reform, samt de yrkeskårer som arbetat där. 

 

• I kapitel 2 redovisas resultaten från ett antal försöksverksamheter som stått som 

modell för den genomförda integrationen.  

 

• Uppsatsen empiriska del i kapitel 5 innehåller resultat från en enkätundersökning som 

utfördes på en skola inom ett rektorsområde i Bodens kommun. Enkäten delades ut 

och samlades in under januari 2004 i ett arbetslag bestående av förskollärare, 

fritidspedagoger och lågstadielärare.  

 

• I kapitel 6, diskussion, summeras resultatet från litteraturstudium om integration inom 

landets för- och grundskolor och de resultat som enkätundersökningen vid en skola 

inom Bodens kommun gav. 
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2.2 Metod och material  
 

2.2.1 Avgränsning och precisering av enkät 
 
Enkätens första del innehöll slutna onumrerade frågor med fasta svarsalternativ för att 

underlätta identifiering och bearbetning. Informanten fick markera sitt alternativ med ett kryss 

eller skriva in en siffra eller ett ord som svar på frågorna om kön, ålder, utbildning, antal år i 

yrket, antal anställningsår hos Bodens kommun samt vilket år började arbetstagaren arbeta i 

Växa vid denna skola. Syftet med dessa frågor var att identifiera om uppfattningen av hinder 

för verksamhetens utveckling och relationer i arbetslaget kunde uppfattas som olika beroende 

på vilken yrkeskategori svaranden tillhörde och/eller vilken erfarenhet och utbildning de hade.  

Enkäten innehöll ett antal kategorifrågor med variabler 1-5 på en axel med polerna mycket 

dåligt till mycket bra (se bilaga). Syftet med dessa var att redovisa svaren yrkesvis med hjälp 

av det medelvärde som gavs. I den senare delen av enkäten gavs informanterna en möjlighet 

att svara med egna ord på frågorna. Denna utformning av frågorna gjordes för att få reda på 

informanternas sätt att resonera eller reagera och att särskilja olika gruppers handlingsmönster 

(Patel & Davidson, 1994, Trost, 2001, Svenning, 2000). 

 
2.2.2 Genomförande, urval och sammanställning av enkät 
 
Enkätundersökningen, som är en fallstudie av en Växa i lärande verksamhet i Bodens 

kommun, genomfördes i början av 2004. Före utdelningen hade informationen om enkätens 

syfte och innehåll lämnats till arbetsledare/rektor för utvald skola. Den delades ut till samtliga 

förskollärare, fritidspedagoger och klasslärare som var anställda i Växa i lärande vid en skola i 

Boden och insamlingen skedde 2-3 veckor efter utdelningen. Informanterna informerades om 

att deltagandet var frivilligt och svaren skulle lämnas in anonymt. Enkätstudien avgränsades 

till den skola som ligger i nära anslutning till Bodens centrum. Rektorsområdet och dess 

skolor var vid tiden för undersökningen föremål för en omorganisation och en av områdets 

skolor för år 4-6 blev nedlagd från och med hösten 2005. 

 

Denna skola hade vid projektets start cirka 120 elever, som var i åldern 6-9 år. Förskolegrupp 

och årskurs 1 var från ht-1998 integrerade i samma lokaliteter i skolbyggnaden, uppdelade på 

två spår med ca 35 barn per spår. I dessa spår arbetade två förskollärare, två fritidspedagoger 

och en lärare per spår. Dessa arbetslag har nu avbrutit det ursprungliga ”Växa” samarbetet och 

splittrats och återgå till den gamla formen av samverkan. I januari 2004 var verksamheten 
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förlagd i skilda lokaler och informanterna arbetade numera uteslutande yrkesvis. I 

skolbyggnaden undervisade lärarna i sina ordinarie klassrum medan fritidshemmet är 

lokalintegrerat i tillbyggda lokaler inne i skolbyggnaden (omgjorda korridorer och tomma 

klassrum).  6-års verksamheten har fått flytta in i gamla förskolelokaler som finns i anslutning 

till skolgården. Fritids och skola har viss samverkan, exempelvis gymnastiklektioner och 

hjälplärarverksamhet. Men enligt uppgift förekom ingen samverkan mellan 6-årsgrupp och 

skola, utom vid planerad inskolningsverksamhet under vårterminen 2004.   

 
 
2.2.3 Bortfall i enkät 
 
Av totalt 13 utdelade enkäter besvarades 11 stycken och av dessa var några få inte komplett 

ifyllda. Det bortfall som registrerats presenteras tillsammans med varje enskild 

resultatredovisning, i ett försök att öka överskådligheten. Enkätsvaren är uppdelade i fyra 

delar/stycken under varje fråga. Varje del representerar var sitt yrke och en kolumn som jag 

valt att beteckna outbildade. Denna sista beteckning står för de enkäter som saknade svar på 

frågan om vilken utbildning som den svarande har genomgått med godkänd examen. Om 

frånvaro av svar visar på det faktum att personerna är outbildade eller om annan orsak finns 

till denna lucka väljer jag att inte spekulera i. I en av dessa enkäter hade informanten fyllt i 

antal år i yrket. En tänkbar förklaring till detta förhållande är att det råder brist på utbildad 

personal, vilket gör att outbildade kan ta vikariat på kortare tid utan att för den skull ha 

adekvat utbildning. Förutsättningen för det är att personen i fråga anses lämplig av rektor på 

den enskilda skolan. Frånvaro av svar på frågorna: vilket år började du i ”Växa…” på 

Parkskolan och vilken åldersgrupp tillhör du, fanns i tre enkäter. Denna frånvaro av svar kan 

tyda på att informanten var rädd att bli identifierad, men givetvis kan slarv vara en annan 

orsak och kanske finns det fler. 

 

2.1.4 Pålitlighet och överensstämmelse 
 
Enkäten åtföljdes av ett missiv som lästes upp muntligt och eventuella frågor besvarades vid 

utlämnandet av enkäten. Det förhållandet att samtliga informatörer garanterades anonymitet 

gör att de första fem frågorna redovisas i allmänna ordalag utan kommentarer. Om 

enkätundersökningen varit statistisk säkerhetsställd i den meningen att antalet informanter 

hade varit fler, skulle de första fem frågeställningarna ha redovisats på ett mer vetenskapligt 

sätt. Materialet är alltför litet för att man skall kunna få ett statistiskt rättvisande resultat, inte 
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heller kan man dra långtgående slutsatser. Undersökningens validitet kan, utifrån de 

undersökningsresultat som presenterats i form av en enkät diskuteras, men inte negligeras.  

 
Min tanke var att få en fingervisning om samarbetsformen som sådan men det urval som jag 

undersökte var kanske för litet för att man skall kunna dra några statistiska slutsatser. Ett 

större urval med fler skolor och fler informanter kan ge ett material som går att statistiskt 

säkerställa. Ett annat alternativ är att ställe en skolenhet av detta utseende mot en traditionell 

lågstadieskola med förskoleklass och studera jämförbara variabler. 

 

Ett tecken på att ett svarsalternativ inte differentierats tillräckligt kan vara om ett stort antal av 

de personer som fått en fråga svarar på samma sätt. Vid ett par av frågeställningarna kan detta 

förhållande ha spelat in eftersom några av informanterna svarat med något eller några få ord.  
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3.0 Historik 
 
I detta kapitel görs en historisk tillbakablick över de tre yrkeskårerna och verksamheternas 

historik. Detta görs för att läsaren skall förstå vad det är som förenar respektive skiljer de 

olika yrkeskårerna beträffande utbildning och verksamhet före det att integrationen infördes.  

 

3.1 Förskollärarutbildningen 
  
1909 startade systrarna Moberg en omsorgsverksamhet i Norrköping  efter ett mönster från de 

så kallade tyska kindergarten.3 Systrarna använde sig av Pestalozzi-Fröbels Haus pedagogik 

där tysken Fredrich Fröbel (1785-1852), grundare av den första tyska barnträdgården (1840), 

var den tongivande. Ett par år senare startades den första svenska utbildningen för svenska 

barnträdgårdslärarinnor av systrarna Moberg Det döptes till Fröbelinstitutet.4 till minne  av 

Fröbelpedagogikens grundare och låg i Norrköping. I mitten av 30-talet fanns fyra 

utbildningsanstalter för förskollärare som var grundade på privat initiativ och samtliga, stödde 

sig på den tyske barnpedagogen Fröbels teorier. Ett av dem var Margaretaskolan i Stockholm 

som senare ändrade namn till Fröbelseminariet. Dessa utbildningar var en tid de enda att 

tillgå, men i mitten av årtiondet började alternativa utbildningar att framträda. Bland dem kan 

nämnas södra KFUK:s Pedagogiska Institut och HSB:s Socialpedagogiska Seminarium vars 

förste rektor hette Alva Myrdal (Simmons-Christenson, 1977).  

 

Myrdal debatterade ivrigt under senare delen av 30-talet och i början av 40-talet för att 

fattigvårdsstämpeln skulle tas bort från barnkrubborna. Hon ville att staten skulle ta ansvar 

över småbarnsverksamheterna och öka deras status.  Staten tillsatte 1935 en 

befolkningskommission med anledning av det alltmer sjunkande nativitetstalen. En av de 

sakkunniga som togs in var författaren Alva Myrdal. Hon propagerade för en allmän förskola 

samt ett gemensamt pedagogisk innehåll för verksamheterna. Båda dessa synpunkter var 

starkt reformistiska men togs ändå med i utredningen. Myrdal hade en mycket vid syn på 

barnverksamheterna och efterlyste redan i början på 40-talet ett samarbete mellan personalen 

på förskolan, småskolan och hemmen. Alva Myrdal var en föregångare/visionär med sitt 

socialreformatoriska arbete för svensk barnomsorg (Ljungblad, 1979). 

  
                                                 
3 Tyskt ord som direkt översatt betyder: barnträdgård. 

4 Döpt efter grundaren av Fröbelpedagogiken - Friedrich Fröbel  
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1945 kom staten med anslag till seminarieutbildningarna och fyra år senare anslog riksdagen 

medel för byggande av ett förskoleseminarium i Luleå (Ibid.). 

 

Barnomsorgens utveckling åren mellan 1945 och 1960 gick väldigt sakta. Orsakerna till detta 

var flera än en, men enligt Simmons- Christenson (1987) fanns det starka konservativa krafter 

i regering och riksdag som inte ville att kvinnorna skulle arbeta utanför hemmet. 

Yrkesbenämningen förskollärare togs fram först 1955 i och med att Sveriges Förskollärares 

Riksförbund bildades ( Ljungblad, 1979)  

 

Det kom att ändå att dröja ända fram till åren 1962-64 innan staten genom Skolöverstyrelsen 

tog över huvudmannaskapet för samtliga seminarium. 1964 blev utbildningen reglerad in i 

minsta detalj när den ställdes direkt under Skolöverstyrelsen (Ibid.).  

 

1975 är det år då allmän förskola för alla barn reglerades enligt lag och ett betänkande över 

dess personal presenterades, Utbildning i samspel (SOU 1975:67). Personalen i förskolan 

skulle arbeta i arbetslag och ha en målinriktad verksamhet. Två år senare togs 

förskollärarutbildningen in i universitet- och högskoleorganisationen och antalet 

utbildningsplatser utökades (Ibid.). 

 

3.2 Fritidspedagogutbildningen 
 
1964 startade den första utbildningen av fritidspedagoger i Norrköping som en 

yrkesskoleutbildning. Efter 1970 års gymnasiereform blev denna utbildning en eftergymnasial 

utbildning, för att sedan vid högskolereformen 1975-77 bli en högskoleutbildning. Den är 

numera en 140 poängs universitets och högskoleutbildning, vilket är lika med lärarexamen för 

grundskolans tidigare år (Carlander, 1997). 

 

3.3 Lärarutbildningen 
 
Den första lärarutbildningen startade 1830, man gav den namnet: folkskollärarutbildning. Den 

utökades 1858 med den s.k. småskollärarutbildningen. 1956 startades den första riktiga 

lärarhögskolan, i Stockholm. Numera är lärarutbildningen på 140-220  universitets- och 

högskolepoäng och består av tre delar: del 1: allmänna utbildningsområdet, del 2: 

inriktningar, del 3: specialiseringar (https://portal.student.luth.se/stuka/).  
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Inriktningarna är uppdelade i sin tur i :  

- för de som vill arbeta i förskola, fritidshem och grundskolans tidigare år minst 140 poäng,  

- för de som vill arbeta i grundskolans senare år eller gymnasieskolan minst 180 poäng, 

– för de som vill arbeta i gymnasieskolan 180-220 poäng (https://portal.student.luth.se/stuka/).   

 
3.4 Förskolan och fritidshemmens historia under 1900-talet. 
 

I slutet av 1800-talet växte det fram verksamheter som barnkrubbor, barnträdgårdar och 

arbetsstugor som i huvudsak bekostades av välgörenhetsorganisationer eller genom privata 

donationer. Barnkrubborna var för de yngre barnen och arbetsstugorna för de yngsta 

skolbarnen. Dessa barn kom från fattiga hem eller var barn till ensamstående föräldrar. Dessa 

verksamheter kan sägas vara föregångare till vår tids förskola och fritidshem (Skolverket, 

2003). 

 

Under 1930 och 40-talet togs barns omsorg över av stat och kommun. I och med att barn- och 

omsorgsverksamheterna fick statsbidrag under 30-talet blev det stat och kommunerna som 

alltmer tog över ansvaret från privata stiftelser och kyrkliga samfund. Under 40-talet ändrades 

beteckningarna på dessa barnkrubbor och arbetsstugor till: daghem respektive fritidshem. 

Däremot blev namnet barnträdgård kvar ett tag för att sedan ändras till lekskola. Denna 

verksamhet kom senare för att kallas den allmänna obligatoriska sexårsverksamheten på 

förskola och deltidslekskola. Omfattningen av verksamheterna växte i och med det från att 

varit ganska liten till att bli obligatoriskt för alla sexåringar (Ibid.). 

 

Men behovet av arbetskraft i vårt land steg under 60-talet. Denna ökade efterfrågan skulle 

lösas med hjälp av arbetskraftsinvandring och riktade åtgärder för att få ut fler kvinnor på 

arbetsmarknaden. Den då sittande socialdemokratiska regeringen ansåg att en av åtgärderna 

var att utöka barnomsorgen. 1968 tillsattes en statlig kommission som fick i uppdrag att ta 

fram ett förslag om en ny barnomsorg. Utredningen fick namnet Barnstugeutredningen. (SOU 

1972:26, 27). Motsvarande utredning för skolbarnen, gjordes i utredningen: Barns fritid (SOU 

1974:53) och SIA-utredningen (SOU 1974:53). Dessa utredningar ledde fram till att ett flertal 

försöksverksamheter startades upp i landet med inriktning mot samverkan mellan skola och 

förskola (Ibid.).  
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Idag är kommunerna skyldiga att anvisa plats i förskoleklass till alla barn från 

och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Förskoleklassens verksamhet skall 

omfatta minst 525 timmar om året och skall stimulera varje enskilt barns utveckling och 

och lärande samt ligga till grund för den fortsatta skolgången. Förskoleklassen är oftast 

lokaliserad och organiserad i anslutning till grundskola, fritidshem och/eller förskola, det kan 

se olika ut beroende på vilken kommun man bor i (www.skolverket.se).  

 
3.5 Grundskolans historia från 1900-talets början och framåt 
 

I början av 1900-talet var folkskolan indelad i tre olika skolformer småskola, folkskola och 

den mindre folkskolan. Den sista skolformen var en sammanblandning eller ett mellanting 

mellan de båda andra skolformerna. Dessa skolors inre arbete präglades av mekanisk 

utantilläsning i vilket katekes och biblisk historia var de två dominerande ämnena. Detta var 

ett kvarvarande arv från den tid då kyrkan hade ansvaret över all undervisning.5 Men i och 

med 1919 års undervisningsplan reglerades skolans organisation och skolämnenas innehåll.6 

Man förändrade skolan även tidsmässigt genom att införa läsning på heltid i hela landet. 

Undervisningen blev i och med denna reform både målstyrd och resultatstyrd. Det sista 

innebar att elevernas prestationer kontrollerades noggrant och de elever som inte nådde dessa 

mål fick gå ännu ett år i samma klass. Men för de flesta elever var folkskolan sexårig med en 

anknytande realskola från och med årskurs 6 eller från årskurs 4. Det fanns även en högre 

folkskola som var en påbyggnad ovanpå folkskolans sex årskurser. Denna skola var tre eller 

fyra årig examensfri realskola med både teoretiska och praktiska kurser. Dessa skolor 

omvandlades under mellankrigstiden till kommunala mellanskolor med 

realexamensrättigheter. Detta parallellskolesystem kom att finnas kvar i ett flertal kommuner 

ända fram till 1962 års grundskolereform (Richardsson, 2004).  

 

Under 40-talet inleddes ett intensivt reformarbete speciellt inom det högre skolväsendet efter 

ett sekel av reformpaus. Man tillsatte utredningar som bland annat skulle se över skolans 

värdegrund, rekrytering till högre studier, lärarutbildningen samt det splittrade skolsystemet 

med olika anknytningar mellan folkskolan och högre skolor. 1948 kom förslaget om en 

enhetsskola och två år senare fattade riksdagen beslut om en nioårig enhetsskola. Grundskolan 

                                                 
5 Före 1847 års folkskolereform respektive 1867 års småskolereform. 

6 Denna läroplan brukar räknas som den svenska skolans allra första läroplan. 
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infördes 1962 och då fick vi vår första läroplan (Lgr 62) Nästa läroplan kom 1970 och 

huvudsyftet i den var att bredda grundskolans funktioner. Den senaste läroplanen trädde i 

kraft 1994 (LPO94) och anpassades -98 till att även omfatta förskoleklass och fritidshem. Till 

den obligatoriska skolan räknas sameskolan, specialskolan och särskolan. Den nioåriga 

grundskolan omfattar alla barn mellan sju och sexton år. Om det finns ett uttalat önskemål 

från föräldrarna kan barn få börja skolan redan vid sex års ålder (Ljungblad, 1979, 

www.Skolverket.se). 
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4.0 Försöksverksamheter och nya läroplaner 
 
För att det skall vara lättare att förstå varför integrerade skolverksamhet har införts som ett 

obligatorium i landets kommuner redovisas de största försöksprojekten vilka lär ha varit 

vägledande vid regeringens beslut 1997/98.  

 

4.1 Samverkansprojekt under 70-talet  
 
Under början av 70-talet startade olika försöksverksamheter och en av dem var Bäckeby-

projektet. Denna verksamhet pågick mellan läsåren 1971-1973 och var ett av de första 

försöken att främja samarbetet mellan förskola och lågstadium. Samarbetets innehåll var till 

största delen av den art att skolstarten skulle bli mer flexibel, vilket överensstämmer till viss 

del med de intentioner som finns idag (min anm.). Den pedagogiska samverkan hade tre 

former: gemensamma barn, gemensam skolförberedelse och gemensamma arbetsområden. 

Barnen undervisades av såväl förskollärare som lågstadielärare, medan lärarassistenter 

ansvarade för utevistelsen och vissa rättningsarbeten. När en elev i förskolegruppen visade sig 

mogen för läsning och räkning slussades denne till skolgruppen där han/hon togs emot av 

lågstadieläraren. På likartat sätt fick en omogen elev tidvis gå ner till förskolan och bedriva 

sin tid där, ”då det betraktades som nödvändigt”(Ljungblad,1979). 

 

Undervisningen planerades av lågstadielärarna men utfördes i vissa fall av förskollärare. 

Denna fördelning av pedagogiskt ansvar blev inledning till en konflikt mellan de båda 

yrkesgrupperna. Konflikten gick inte att lösa utan utmynnade i en grav splittring mellan 

yrkeskategorierna. Följden blev en delning av grupperna och verksamheten gick tillbaka till 

de ursprungliga traditionella förskolegrupperna och vanligt lågstadium (Ibid.).  

 

Enligt Ljungblad (1979) var en av orsakerna till att projektet sprack att personalgruppen hade 

glömt att diskutera verksamhetens övergripande mål före projektets start. Båda 

yrkesgrupperna trodde på förhand att deras ursprungliga verksamheter var i stort sätt 

likartade, så några problem att integrera dem kunde inte ses. När verksamheten hade startat 

och kommit en bit på vägen så började yrkesgrupperna föra hårda diskussioner av både 

pedagogisk och metodisk art. Arbetslaget kunde inte enas om ett gemensamt arbetssätt. 

Integrationen av verksamheterna blev enbart av individuell karaktär. Undervisningen skedde 

inte på lika villkor, utan genomfördes alltid av lågstadieläraren med förskolläraren som 
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assistentlärare. Förskollärarna började känna sig överflödiga eftersom lärarna tog över mer 

och mer av den gemensamma undervisningen. Så småningom blev följden att förskollärarna 

drog sig tillbaka in i egna lokaler tillsammans med ”sina” barn och samarbetet dog ut 

(Ljungblad, 1979). 

 

Det finns ett otal andra projekt som pågick under 70-talet bland dem var de två största  FÖL-

projektet 1972-78 och BUS-projektet1973-77 som båda blev väl dokumenterade av Gran, 

(1974) och Bring, (1978). Projekten gick ut på att ”stödja kontinuiteten i åldrarna kring 

skolstarten”(Ljungblad,1979). Dessa båda projekt omfattade verksamhetsformer och material, 

organisatorisk samverkan mellan förskolan och lågstadium samt social-psykologisk studie 

över barn med särskilt behov och stöd. Nio hinder för samverkan observerades, nämligen: 

olika timplan, skiftande gruppstorlekar och åldrar, olika lokalstorlekar, täta lärarbyten, 

varierande personaltäthet i förskola respektive lågstadium, ej likvärdig tystnadsplikt samt 

olika huvudmän. Men den största fördelen var att den bakomliggande ideologin var 

samstämmig med båda verksamheterna (Ibid.).  

 

Förskola 70 som redovisats av Malmqvist (1970) var ett annat projekt men med annorlunda 

inriktning eftersom det syftade till att undersöka en sänkning av åldern för skolplikt. I detta 

projekt undervisade förskolläraren tillsammans med lågstadieläraren i förskolan. 

Förskolebarnen fick sammanlagt sju veckotimmars undervisning per vecka resten av tiden 

fick förskolebarnen ägna sig åt traditionella förskoleaktiviteter.  

 

Sju år senare startade Öckeröprojektet med ungefär liknande inriktning som det förra. Det 

som var unikt med detta var att båda huvudmännen Socialstyrelsen och Skolöverstyrelsen 

deltog i projektet. Här handlade det om den första riktiga integrationen mellan lågstadium och 

förskola. Försöksverksamheten syftade till att barn 5-9 år skulle delta i en gemensam 

verksamhet.   Det skulle visa sig senare att Öckeröprojektet, Förskola 70, Föl-och Bus 

projekten och Bäckebyprojekten skulle bana väg för det som skulle införas i huvuddelen av 

landets kommuner i slutet på 90-talet (Ljungblad, 1979). 
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4.2 Staten och kommunerna förändrar verksamheterna under 1990-talet 
 

I början av 90-talet blev landets ekonomi hårt ansträngt orsakad av en alltmer stigande 

arbetslöshet och oro på valutamarknaden. Trots att stora satsningar på barnomsorgen hade 

gjorts under 90-talets första hälft klarade inte kommunerna att täcka det behov som fanns bl.a. 

beroende på höga födelsetal och kommunernas allt sämre ekonomi. Regeringen gav 1991 

läroplanskommitén direktiv att ta fram nya mål och riktlinjer för den förberedande 

skolverksamheten och kommunerna fich direktiv att de nu skulle aktivt arbeta för att  

verksamheterna i förskola och skola skulle närma sig varandra (Rönnerman,1993, Skolverket, 

2003).  

 

1996 valde regeringen att frysa statsbidragen till kommunerna vilket gjorde att ett arbete att 

reformera skola och barnomsorg gjordes i skuggan av en ekonomisk kris. Förskolan fick en 

egen läroplan (LPF) och skolans läroplan (LPO-94) reviderades och anpassades för att 

omfatta den nya verksamheten i förskoleklass och fritidshem. I och med den nya läroplanen, 

LPO 98, skapades en förutsättning för att en integration och samverkan mellan förskola, 

grundskola och skolbarnomsorg kunde starta. Verksamhetens innehåll skulle genomsyras av 

en pedagogisk helhet och kontinuitet i barns kunskapsutveckling från förskolan och upp till 

skolans år nio (Skolverket, 2003, Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass 

och fritidshem).  
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5.0 Samverkan över yrkesgränserna i Växa i lärande 
 

5.1 En skola i Boden  
 
Respondenterna i denna undersökning är jämt fördelat mellan kategorierna 20-39 år 

respektive 40-59 år, utom i ett fall där en av arbetstagarna markerade kategorin 60 år och 

däröver.   

 

Man kan se att på denna skola arbetar människor som har lång erfarenhet av arbete med barn. 

Fyra av informanter har arbetat över 10 år i yrket och fyra stycken hade till och med över 16 

års yrkeserfarenhet. Resterande tre hade mellan 5-10 års yrkesvana. Bland dessa informanter 

fanns anställda pedagoger som varit trogen samma arbetsgivare mellan 20-30 år. Övriga 

arbetstagare hade varit anställd hos Bodens kommun mellan 5-13 år Båda dessa resultat visar 

att personalgruppen i sin helhet tillhör den trogna skaran, som stannar hos samma arbetsgivare 

år efter år 

 

Det visade sig att det bara fanns tre informanter kvar i Växa sedan starten 1998 och en som 

kom in i arbetslaget 1999. De andra pedagogerna hade börjat tjänstgöra mellan åren 2000 

fram till höstterminen 2003. Det sägs också i ett par enkätsvar att personalomsättningen på 

denna skola har varit hög och att detta har påverkat verksamheten. 

 

På frågan om hur det kom sig att de började arbeta vid Växa på Parkskolan, var svaren i 

uppdelade i tre kategorier. Fritidspedagogerna fick söka tjänsterna i Växa. Den andra 

kategorin blev tillfrågad om de var intresserad av en vakant tjänst som förskollärare i 

arbetslaget. Informanterna med grundskollärarutbildning vill minnas att de fick foga sig i 

beslutet från skolchefen att Växa i lärande skulle starta hösten 1998 och att de skulle ingå i 

arbetslagen.  

  

Samtliga grundskollärare hade låga förväntningar på projektet eller så ansåg vissa av dem att 

förväntningarna sjönk så småningom till en låg nivå. Detta berodde uteslutande på hur 

”projektet las upp”. Förskollärarna sa sig ha ganska stora förväntningar på Växa inför starten, 

anledningen till det var att nu skulle pedagogerna få arbeta mer individualiserat med barn i 

åldersblandade grupper. De ansåg också att chansen fanns att ta till vara varandras 

kompetenser och lära av varandras yrkesroller. Fritidspedagogerna vill minnas att de var 
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positiva till Växa i lärande utom den pedagog som inte ingick i projektet från starten 1998. En 

av de outbildade var negativ till Växa, men i samma enkät svarade informanten att den blev 

”tvingad in i verksamheten”.  

3,5

2,53

3,08
3,5

1

2

3

4

5

Fritidspedagoger Förskollärare Lärare Outbildade

Mycket bra

Mycket dåligt

 
Fig. 1 Informanterna har svarat på frågan: Gradera på den femgradiga skalan med ett kryss hur du 

tycker att arbetslaget fungerade det första året, verksamhetsmässigt sett? Svaren räknades ihop till 

ett medelvärde, som visas i ovanstående figur.  

 

Av resultatet i fig. 1 kan utläsas att fritidspedagoger, lärare och outbildade var ganska nöjda 

med arbetslagets verksamhet under informantens första verksamhetsår. Medan förskollärarna 

gav verksamheten ett underbetyg i och med att medelvärdet för denna yrkeskategori blev till 

en summa av: 2,53 på en skala mellan 1,00 och 5,00. Detta utpräglade missnöje är inte att 

förringa eftersom denna yrkesgrupp innehöll den största delen av informanter som började 

arbeta i  Växa hösten 1998. 

 

En följdfråga ställdes i enkäten: om du satt ditt kryss mellan siffrorna 1-3 eller 4-5 på skalan i 

frågorna 6 och 7. Kan du lite utförligare förklara ditt ställningstagande? 

 

Svaren från de outbildade var att de ansåg att arbetslaget ”drog ej  åt samma håll”. De skriver 

också att intresset för samarbete uppfattade de som överlag mycket svagt. (Observera att 

dessa informanter har kommit in i Växa under verksamhetsåret 2003-2004). Grundskollärarna 

förklarade att problemet är att personalen inte hade någon schemalagd tid för gemensam 

planering. Följden blev att istället för att samarbeta och arbeta i en integrerad verksamhet, så 
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samverkade man .7 Vilket innebar att fritidspedagogerna kom in i klassrummet och tog med 

sig barn ur klassen enligt schema och ansvarade enbart för sin del av verksamheten. 

Verksamheten kunde exempelvis vara gymnastik i halvklass.  

En av förskollärarinformanterna svarade att vi måste få planeringstid varje dag inskrivet i 

arbetsschemat, som lärarna har, annars kommer inte samarbetet mellan kl. 8-13 att fungera. 

Samtliga fritidspedagoger valde att inte ge något svar på denna fråga. 
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Fig. 2 I denna figur ser man informanternas svar på frågan: …  hur du tycker att ditt arbetslag fungerar idag, 

verksamhetsmässigt sett? Svaren har givits ett medelvärde på en femgradig skala samt grupperats yrkesvis 

 

Kommentar till fig. 2: I denna figur kan man se att dagens verksamhet (läsåret 2003-2004) får 

ett betyg under 3,00 av förskollärarna, lärarna och de outbildade. Fritidspedagogerna verkar 

vara ganska nöjda med verksamheten i Växa som den ser ut idag och som den såg några år 

tidigare, eftersom de ger verksamheterna ett betyg över 3,00 (se fig. 1 och fig. 2). 

 

Även här ställdes en följdfråga till informanterna enligt följande: om en förändring skett 

jämfört med tidigare, vad har förändrats och vad har möjliggjort denna förändring?  

De outbildade informatörerna svarade att det finns ”inget gemensamt forum för Växa”. 

Lärarna svarade att det finns flera saker som förändrats exempelvis lokalernas utformning 

                                                 
7 Samverka är en lägre form av samarbete som innebär att man delar på ansvar och undervisning i en klass eller grupp genom 

att dela den i två eller flera grupper. Sedan tar pedagogerna, yrkesvis, ansvar över var sin grupp. Padagogerna har ingen insyn 

eller delaktighet i varandras arbete med dessa barngrupper.  Byte av barngrupp sker sedan efterhand för att samtliga barn i 

klassen skall få sin del av de båda undervisningarna. 
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samt att barnen inte går på fritids tillsammans med den personal de möter under skoldagen 

(fritidspersonalen) och framför allt så har helhetssynen på barnen försämrats. Gemensam tid 

för planering av verksamheten är nästan helt obefintlig. Till de positiva saker som hänt 

nämner lärarna att de anser att vi har lärt känna varandras verksamheter och kompetenser. 

Förskollärarinformanterna ansåg att till det positiva som hänt var att nya lokaler, ny 

personalsammansättning och samhörigheten mellan yrkeskategorierna hade förbättrats i och 

med Itis-projektet.8 Till det negativa hör att fortfarande finns bristen på planeringstid i 

schemat. Fritidspedagogerna ansåg att de täta rektorsbyten som förekommit under dessa år 

som verksamheten pågått, har varit en stor nackdel för hela verksamheten. Men till det 

positiva är de fortbildningar som personalen på skolan fått del av. 
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Fig. 3  I denna figur kan man se informanternas svar som redovisas som ett medelvärde, i lodräta staplar, 

yrkesvis. De svarade på frågan: gradera på en femgradig skala hur du uppfattade att relationerna var mellan de 

olika yrkeskategorierna under ditt första verksamhetsår. 

 

Kommentar till fig. 3: Tre av yrkeskårerna gav relationerna mellan yrkeskategorierna godkänt 

betyg. Utom förskollärarna som var missnöjda med relationerna på arbetsplatsen under sitt 

första verksamhetsår. Lärarna på denna skola skrev i enkäten att från och med ht-03 blev det 

ännu ett nytt arbetslag. Sedan starten har arbetslagens personal bytts ut varje läsår. Därför är 

det svårt att hinna arbeta ihop sig och bli enade.  

 
                                                 
8 Fortbildningsprojekt i fyrkantskommunerna i länet. 
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Fig. 4 Informanterna fick svara på frågan: hur tycker du att relationerna mellan de olika yrkeskategorierna är 

idag? Svaren skulle markeras på en femgradig skala. Ett medelvärde per yrkeskategori redovisas i ovanstående 

figur. 

 

 

Kommentar till fig.4: i denna figur ser man att här får dagens relationer i arbetslaget ett 

godkänt betyg av lärarkategorin. De övriga yrkeskårerna och de outbildade gav relationerna 

ett underbetyg.  

 

En följdfråga till föregående fråga löd: om en förändring i relationerna mellan 

yrkeskategorierna skett, vad har möjliggjort denna förändring? 

 

Lärarna svarade: För lite tid till planering och reflektion tillsammans med arbetslaget. 

Förskollärarna ansåg att Itis-projektet samt samverkan med klass 1 är två saker som 

möjliggjort en förändring. Då har vi personal på skolan lärt känna varandra bättre vid dessa 

kurser och studiedagar.  Fritidspedagogerna ansåg att de anser att samtliga yrkeskårer på 

denna skola har förlorat de naturliga kontakterna när Växa verksamheten upplöstes.  

 

Enkätens nästa fråga löd: tycker du att denna skolform är en verksamhet som har framtiden 

för sig som kan utvecklas eller anser du att verksamheten dras med problem som verkar svåra 

att lösa och i så fall vilka då? 
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Lärarna och förskollärarna ansåg att verksamheten borde ha framtiden för sig om man satsat 

på en väl genomtänkt start och gett personalen arbetslagsutbildning och tid till diskussioner 

om utformningen innan starten och inte som nu dvs. startat verksamheten först och ålagt 

personalen att lösa det praktiska under arbetets gång. Fritidspedagogerna ansåg också att 

denna skolform har framtiden för sig om rektorerna tar tag i verksamheten och skapar 

ordentliga förutsättningar.  Utöver detta bör en ordning i de olika arbetstidsavtalen skapas, 

avslutar fritidspedagoginformanterna.  

 

Näst sista frågan löd: Tycker du att du och dina arbetskamrater har haft eller har det stöd och 

hjälp som den bör ha av ledningsansvariga och politiker i Bodens kommun, eller är det något 

du saknat? 

 

De outbildade informanterna ansåg att det kändes som om de som arbetar i verksamheterna 

har mycket svagt stöd från ”högre ort”. Förskollärarna, fritidspedagogerna och lärarna gav 

följande svar: ”inom vårt område har denna skola hunnit med att ha fyra olika rektorer sedan 

starten. Detta har givetvis påverkat verksamheten. Det är mycket viktigt att ledaren har det 

pedagogiska ansvaret och att det är väl genomtänkt. Chefsrollen kräver ett gediget 

pedagogiskt kunnande. Hur skolutveckling sker är ett gemensamt ansvar för 

ledningsansvariga och pedagoger utifrån olika roller. De ansåg slutligen att det verkade inte 

finnas en  otillräcklig budget för att starta denna verksamhet. 
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6.0 Diskussion 
 

Den empiriska analysen avslutar denna uppsats och den utgår ifrån de resultat som jag fått 

fram vid mitt litteraturstudium samt av den empiriska undersökning jag gjort av ett arbetslags 

utveckling i Växa-verksamhet under fyra års tid på en skola i Boden. I resultatdiskussionen, 

sammanfattar och utvecklar jag enkätsvaren, litteraturstudiet och mina egna erfarenheter om 

arbetslagsarbete i 6-9 års verksamhet och jag vill understryka att detta är en bra arbetsform 

som har framtiden för sig, bara man kan undvika de fallgropar som finns.  

 
 
 
6.1 Konflikter på flera nivåer 
 
De senaste årens krav på decentralisering, målstyrning och effektivisering har ställt krav på 

pedagogerna inom kommun och landsting att aktivt tolka och möta dessa krav. Pedagogerna 

skall ta ett gemensamt ansvar för den nya verksamheten och utifrån sin egen kompetens skapa 

en gemensam värdegrund. Denna grund som i sin tur skall leda fram till nya mål och metoder 

för denna nya verksamhet. En ökad servicenivå erbjuds föräldrar och barnen eftersom en 

helhetssyn skall råda inom denna verksamhet och denna helhet skall följa barnen från det år 

de fyller sex år och vidare upp i det som förut kallades lågstadiet. En tydlig konflikt mellan å 

ena sidan mätbara resurser typ pengar och personal och å andra sidan den pedagogiskt 

verksamhetsutvecklingen kan här ses.   

 

Informanterna i denna uppsats skriver i sina enkätsvar att de anser att politiker och tjänstemän 

ska agera och ta samordnade beslut och påskynda denna integrerings- och integrationsprocess. 

Rektorerna får ansvaret att verkställa de politiska beslutensamt peka ut en färdriktning, 

pedagogerna i arbetslagen skall förena sig för att skapa den kollektiva kraften och politikerna 

skall skapa tydliga direktiv. Rektorerna skall även kunna driva på arbetet i arbetslagen i denna 

politiska viljeinriktning. Pedagogerna skall utifrån sina respektive utbildningar förenas i 

denna kollektiva kraft som kallas arbetslag och skapa en bättre skola. 

 

Enkäten visar att förskollärarna som hade höga förväntningar inför starten av Växa i lärande 

är den yrkesgrupp som är klart missnöjda med hur arbetslaget kom att fungera 
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verksamhetsmässigt sett under det första året och även fram till vårterminen 2004. Förbehållet 

var att 2004 hade det integrerade arbetslaget med dess verksamhet splittrats och förskollärarna 

arbetade nu ensamma i arbetslag i egna lokaler. Det senare förhållandet är anmärkningsvärt 

eftersom Bäckebyprojektet (1971-1973) redovisade ett liknande resultat enligt utvärderingen 

som redovisades av Ljungblad (1979). Enligt denna utvärdering var orsaken till splittring att 

Bäckebyarbetslaget inte kunde enas om ett gemensamt arbetssätt (pedagogik och metodik). 

Förskollärarna i den studerade skolan i Boden ansåg att bristen på schemalagd planeringstid 

var största felet till att den integrerade Växa-verksamheten avbröts.  

 

 Lärarna i bodenskolan svarade i enkäten att de var varken nöjda eller missnöjda med 

verksamheten under det första verksamhetsåret. De sa sig ha måttliga förväntningar på 

”projektet, som det las upp”. och var klart missnöjda med hur verksamheten såg ut vid 

enkätens ifyllande vårterminen 2004. Den obefintliga gemensamma planeringen ansågs vara 

ett av orsakerna till lärarnas missnöje samt att helhetssynen på barnen hade försämrats. 

 

Fritidspedagogerna och de outbildade var positiva till Växa i lärande innan de började arbeta i 

den integrerade verksamheten. Dessa yrkeskategorier svarade i enkäten att de ansåg att 

arbetslaget fungerade mer än medelbra (3,50 på den 5,00 maximerade skalan) under det första 

verksamhetsåret. Det finns ett förbehåll i det senare resultatet nämligen det förhållandet att de 

outbildade kom in i verksamheten sist av alla (2003) och denna grupp ansåg att arbetslaget 

som de kom in i, ”inte drog åt samma håll”. Denna grupp anser att de uppfattade intresset för 

en integrerad verksamhet som överlag mycket svag.  Den outbildade gruppen av informanter 

konstaterar slutligen att vt-2004 ”finns det inget forum för Växa”.  

 

6.2 Arbetslagen behöver stöd av kompetent ledare 
 
När man läser i Gunilla Fredrikssons studie (1993) får man veta att hon ser som en av de 

största orsakerna till arbetslagens misslyckanden är bristen av en pedagogisk ledning. En brist 

som även jag i min studie får fram. Det måste finnas en stark pedagogisk ledning som törs 

ändra på gamla traditionella organisationer Rektorerna måste gå in och organisera arbetet. 

Politikerna måste ta fram tydligare mål och former för Växa – verksamheterna.  Frihet kan 

istället för mångfald och utveckling skapa kaos och stagnation och i det här arbetssättet 

behövs det tydliga ramar och tydlig arbetsledning för att målen skall nås. För det var väl inte 
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så att målet med Växa i lärande var enbart av ekonomisk natur. Ett besparingsförslag, som det 

var: ”bråttom att starta upp”, enligt några enkätsvar. 

 

Från ledningshåll bör man stödja detta genom att göra som några föreslog i denna enkät: 

schemalägga 5 st. arbetsdagar i början av höstterminen då personalen enbart skall ägna sig åt 

planering. Under dessa dagar skall den pedagogiska ledaren ha och ta ansvar, fördela, 

delegera och aktivt delta i denna planering. Man kan se att historien upprepar sig, liknande 

scenarion utspelade sig i det arbetslag Gunilla Fredriksson studerat och jag finner att några av 

mina enkätsvar från Växa.. vid denna skola säger att de har haft ett flertal byten av rektorer 

under de senaste fyra åren.  Sanningen är den att man måste peka med hela handen och stödja 

och hjälpa verksamheten framåt, varje dag, om man är satt att vara pedagogisk ledare. Men 

sedan räcker det inte med det, har alla rektorer tillräcklig utbildning i pedagogiskt ledarskap, 

kan man fråga sig.  

 
6.3 Personalen måste ha rätt utbildning och samtliga måste vara           
motiverade 
 
I min enkätundersökning kan man se att av 11st. svar som erhölls har 9 st. informanter. 

högskoleutbildning och 8 av dem en erfarenhet av arbete med barn som sträcker sig mellan 6-

30 års arbete.(!) På den här skolan finns det en potentiell samlad kraft av väl utbildad personal 

jämfört med många andra skolor i kommunen. Men det gäller att ta vara på den kraften. Om 

jag inte minns fel så var det en av uppgifterna med Växa i lärande, då den första gången 

sjösattes 1998.  

 

Det går inte att komma ifrån att det finns historiska, ideologiska och traditionella skillnader 

mellan yrkesgrupper som arbetar med barn. Förskolans lärare består av högskoleutbildade 

förskollärare och gymnasieutbildade barnskötare, medan skolans lärare har alltid har haft en 

direkt riktad statlig kontrollerad högskole- och universitetsutbildning. Dessa olikheter i krav 

på förkunskaper kan förklara de sociala strategier som olika professionella grupper använder 

sig av. Detta gör att skolans folkskole- och grundskollärare har kunnat hävda sin 

professionella roll med större framgång eftersom det generella, exakta och tvärsäkra 

yrkeskunnandet värdesätts mer än det mer professionella flexibiliteten med de mer 

individuella barn- och föräldrarelaterade arbetssätten. Dessutom ger skollagen och läroplanen 

att den enskilde läraren kan välja ifall han vill samarbeta med barnomsorgens personal eller 

inte. Känner läraren att det finns ett behov att utveckla sin verksamhet, så kan han välja att 

 23



välja ett nytt arbetssätt, där samverkan med andra personalkategorier inom skolan ingår.Till 

det positiva måste framhållas att man som lågstadielärare var man ensam i sin klass före 

denna integration av verksamheterna. Nu kom man in i ett lagarbete som gjorde att man var 

fler runt barnen.  

 

Lågstadielärarnas och förskolepersonalens anställningsvillkor och arbetsförhållanden borde 

enligt Fredriksson (1993) ha ändrats så att båda parter stått på samma nivå innan integrationen 

infördes. Förändringsbenägna arbetstagare måste anställas till en sådan här integrerad 

verksamhet, anser jag. 

 

Felet som gjordes inom det av mig undersökta rektorsområdet var att man bara lät 

fritidspedagogerna söka dessa tjänster. Förskollärarna däremot blev ”erbjudna tjänster” och 

klasslärarna blev ”tillsagda att ställa upp” (citat ur enkäter).  

Man måste känna sig delaktig i början av en process och förstå vad man blir satt att göra 

annars finns en risk att man bromsar istället för att gasa. Denna brist på kompetens beskrev 

Fredriksson i sin bok redan 1979 och såg den som ett hinder för ett fungerande arbetslag.  

 

Min enkätstudie visar också att det har varit personal som har kommit och gått, under de år 

som verksamheten har pågått. Detta förhållande påverkar verksamheten, men om det fanns 

möjligheter att ge bättre introduktion av nyanställda kunde man kringgå denna fälla. Men det 

förutsätter att verksamheten är väl dokumenterad och tydlig.  

 
6.4 Yrkeshistorik, traditioner och kulturkrockar 
 
Dessa arbetslag skulle födas i skolenheter som funnits i sekler och där etablerade 

yrkesprofessioner har haft sitt revir utstakat sen lika lång tid tillbaka, finns det inte en viss risk 

att den etablerade gruppen blir den dominerande?  

 

Här möts två kulturer- förskolan och skolan. Hinder för en mer intensiv samverkan kan vara 

att förskollärare och lärare har olika synsätt på barn och ibland felaktiga föreställningar om 

varandras stadier. Förskollärare, fritidspedagoger har numera fått en gemensam utbildning 

och nya läroplaner har utvecklats just med tanke på att förskolans och den tidigare 

grundskolan arbetssätt skall närma sig varandra. I slutänden skall en fullständig integration 

ske och detta skall ske i skolan, inte i förskolans lokaler. Erfarenheter från 

försöksverksamheterna under 70-talet visar bland annat på möten mellan en akademisk 
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välcementerad ämneskultur (skolan) och en barncentrerad utvecklingskultur (barnomsorgen) 

behöver inte automatiskt leda till integration, snarare tvärtom. Den ena kulturen utövar ett 

hårdare tryck mot den andra och detta beläggs i försöksverksamheternas utvärderingar att det 

är den högre akademiska skolkulturen, med sin status, som är den starkare. Statusen är ett 

hinder, anser jag och förmodligen krävs det extraordinära omständigheter för att bryta ner 

denna hierarki. I alla fall i de äldre cementerade kulturerna. 

 

Den största skillnaden mellan 1-7 utbildade lärare och fritidspedagoger/förskollärare är att i 

traditionella ämnen (kärnämnen) inom skolan som svenska och matematik har de 

barncentrerade yrkeskårerna ingen eller högst bristfälliga kunskaper. Detta förhållande kan i 

sig medverka till att fritidspedagoger och förskollärare blir kunskapsmässigt (status) 

handikappade när de stiger in i skolans värld. Jag anser att ofta sättes ett likhetstecken mellan 

kunskap och status.  

 
6.5 Personalen måste ha samma avtal 
 
Jag har inte tittat på vilka avtal som reglerar Växa-verksamheten, utan jag nöjer mig med att 

konstatera att avtal 2000 mellan de fackliga förbunden: lärarförbundet och lärarnas 

riksförbund skulle innebära en förändring i alla lärarkategoriers arbetstidsavtal bl.a. med tanke 

på att alla pedagoger skulle i stort sett ha likadana arbetstidsavtal dvs. 40 timmars 

arbetsplatsbunden tid. Men avtalet mötte en massiv kritik från lärarhåll och en kompromiss 

antogs, vilket har gjort att alla pedagoger inte har samma avtal.(min anm.) Arbetstidsavtalet 

mellan fritidspedagoger och förskollärare på ena sidan är ett hinder för samverkan anser jag.    

 
6.6 Förslag på fortsatt forskning 
 
Jag finner att det finns klara tecken på att dörrar har stängts och verksamheten har gått tillbaka 

till den form som fanns före projektet Växa i lärande. Liknande erfarenheter skriver Lind om i 

sin bok (2000) Det finns några enkätsvar i vilket det sägs rent ut att: personalen numera har 

delat upp sig efter yrkestillhörighet, liknande erfarenheter hade man under de projekt som 

pågick under 1970-talet. Jag tror att felet ligger på systemnivå och systemegenskapernas 

ojämlikheter såsom: lönenivåer, utbildningskapital, uppdraget, styrdokumenten, 

ansvarsområden och undervisningsrätten. Dessa mekanismer borde undersökas och statistiskt 

beläggas genom en större undersökning som kartlägger samtliga rektorsområden i en hel 

kommun.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
FÖRSÄTTSBLAD TILL ENKÄTER: 
 

Bästa arbetstagare som arbetar i ”Växa i lärande” vid xxxx i Boden. 

 

Med syfte att få fram de förändringar som skett inom din yrkesprofession erbjuder jag dig att 

delta i denna enkät. Målsättningen med enkäten är att plocka fram de skillnader som har 

uppstått för din yrkesgrupp i ditt dagliga arbete.  Undersökningen skall även se på hur 

samarbetet mellan de olika yrkesprofessionerna på din skola har utvecklats sedan du tackade 

Ja och började arbeta i ”Växa i lärande” på xxxskolan. Enkäten ingår som en del i ett uppsats 

arbete vid Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap, Samhällskunskap-C, 2004-2005, 

Luleå tekniska universitet.  

 

Medverkan 

Om du vill medverka med ditt svar på följande enkät frågor, fyller du i frågorna som börjar på 

sidan 2 och sätter dem i det följande kuvertet som är frankerat och har adressen ifylld på 

framsidan. 

Sekretess 

Du lämnar in ditt svar anonymt förutom att vi vill att du noggrant fyller i uppgifter på 

utbildning, yrke, antal tjänsteår i yrket, antal tjänsteår inom kommunen samt antal tjänsteår i 

”Växa i lärande” på därför avsedda rader i början av svarsblanketten.. 

Frivillighet 

Allt deltagande är frivilligt men det är våran förhoppning att så många som möjligt deltar för 

att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt. 

Tack!// 

Lars Nilsson, studerande vid Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 

avd. samhällsvetenskap, Kurs 335, Samhällskunskap-C, mom. 4, Luleå tekniska universitet. 

tel.nr : 0921-14704, e-mail: larnil-0@student.ltu.se 
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Bilaga 2 
 
ENKÄT TILL FRITIDSPEDAGOG, FÖRSKOLLÄRARE OCH LÄRARE 
 
Ange med ett kryss vilket kön och åldergrupp som du tillhör: 
 
Man                  Kvinna 
 
0-20år   21-29 år    30-39 år    40-49 år    50-59 år    60 år eller äldre 
 
Vilken utbildning har du och när avslutade du den:…………………………( yrke och årtal) 
 
Hur länge har du arbetat åt Bodens Kommun: ……………… ( antal år) 
 
Vilket år började du i Växa i lärande på denna skola: ……………….(fyra siffror) 
 
OBS… Om mellanrummet mellan frågorna ej räcker för ditt svar så skriv på baksidan, glöm 
ej att du då numrerar ditt svar……Tack på förhand! 
 
1. Vilken typ av verksamhet lämnade du innan du började tjänstgöra i Växa i lärande på 

denna skola och vilka yrkeskategorier arbetade där? 

 

 

2. Kan du på en femgradig skala gradera hur väl dina yrkeskunskaper togs tillvara i den 

verksamhet som du lämnade innan du började i Växa i lärande på denna skola. 

Med ett kryss: 

                                     Mycket dåligt 1----------2----------3----------4----------5 Mycket bra 

 

Hur kom det sig att du fick en tjänst och började arbeta i Växa i lärande på denna skola? 

 

 

 

Vilka förväntningar hade du på Växa i lärande? 

 

 

 

5. Fanns det några klart skrivna mål eller riktlinjer på hur de olika yrkesprofessionernas 

kompetenser skulle tas tillvara för att hela arbetslaget skulle fungera? 
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6. Gradera på den femgradiga skalan med ett kryss hur du tycker att arbetslaget fungerade det 

första året, verksamhetsmässigt sett? 

 

                    Mycket dåligt 1----------2----------3----------4----------5 Mycket bra 

 

7. Gradera på en femgradig skala med ett kryss hur du uppfattade att relationerna mellan de 

olika yrkeskategorierna var under ditt första verksamhetsår i Växa i lärande på denna skola? 

 

                   Mycket dåligt 1----------2----------3----------4----------5 Mycket bra 

 

8. Om du satt ditt kryss i figurerna under frågorna 6 och 7. Kan du lite mer utförligt förklara 

ditt ställningstagande? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Känner du att ni är ett enat arbetslag som idag drar åt samma håll eller är det f.n. eller har 

det tidigare bildats/funnits- grupperingar, någon/några informella ledare eller andra former av 

fraktioner i detta arbetslag på denna skola? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Markera med ett kryss på nedan femgradiga skalan hur du tycker att ditt arbetslag i Växa i 

lärande fungerar i dag verksamhetsmässigt sett? 

 

                   Mycket dåligt 1----------2----------3----------4----------5 Mycket bra 
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11. Om en förändring skett jämfört med tidigare ( jfr fråga6 ), vad har förändrats och vad har 

möjliggjort denna förändring? 

 

 

 

 

 

 

 

12. Markera med ett kryss på nedanstående femgradiga skala hur du tycker att relationerna 

mellan de olika yrkeskategorierna är idag på din skola: 

                        Mycket dåligt 1----------2----------3----------4----------5 Mycket bra 

 

13. Om en förändring i relationerna mellan yrkeskategorierna skett (jfr fråga 7), vad tycker du 

har möjliggjort denna förändring? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Om ingen förändring skett eller om du anser att relationerna alltid varit bra, kan du ge ett 

par förslag på vad som kan göras för att relationerna mellan yrkeskategorierna skall bli ännu 

bättre? 
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15. Tycker du att denna skolform(Växa i lärande) har framtiden för sig och kan utvecklas 

eller anser du att verksamheten dras med problem som är svåra att lösa och i så fall hur skall 

verksamheten utvecklas eller vilka är problemen och hur löses de? 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tycker du att du och dina arbetskamrater har haft eller har det stöd och hjälp som behövs 

för att verksamheten skall fungera av ledningsansvariga och politiker i Bodens kommun och 

om ej är det något du saknat? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Har du någon gång känt att det funnits delar av din yrkeskompetens som du inte fått 

möjlighet att använda dig av eller utveckla under din tid på denna skola? 
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