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1. Sammanfattning 
 
Bakgrunden till valet av ämne har haft att göra med att jag tror att attityderna till samverkan och 
samarbete har stor och avgörande roll för förnyelsen av och initiativtagandet till skolans 
utveckling. 
 
Mitt syfte och min frågeställning har varit att belysa attityder, mellan pedagoger för barn i 
6-årsåldern till 12-årsåldern, till samverkan och samarbete och genom analyser av svaren få ett 
dokumenterat attitydkompendium. Detta skulle då kunna vara grunden för att skapa bra 
förutsättningar för samverkanslösningar i skolans värld. Dessutom har det också varit intressant 
att se vilka möjliga samverkanskonstellationer det finns samt att se vilka som fungerar bättre 
och vilka som fungerar sämre. Som metod har jag använt mig av en enkät som delats ut till 
förskollärare, fritidspedagoger och lärare på fyra olika skolor. 
 
Då jag endast fått tillbaka 1/5 av svaren från undersökningsgruppen så har jag inte kunnat 
besvara min huvudfråga om attityder bland pedagoger. Däremot har jag ur ett socialpsykolo-
giskt perspektiv kunnat göra antaganden och därigenom konstatera eventuella och tänkbara 
orsaker som påverkar olika attityder. Jag har då antagit att de som svarat på enkäten har haft en 
positiv attityd antingen till samverkan och samarbete eller till enkätens frågeställning. Och om 
så inte har varit fallet så har de svarande haft en professionell attityd som tagit överhanden över 
eventuella negativa attityder till de två ovannämnda objekten (samverkan och enkäten). De som 
då inte har svarat på enkäten har av mig - ur ett socialpsykologiskt perspektiv - antagits inte ha 
en positiv attityd till samverkan eller till enkäten. Ej heller ha haft en professionell attityd som 
tagit överhanden över de negativa attityderna. Däremot har jag i undersökningen kunnat 
konstatera att det finns många olika samverkanskonstellationer där temaarbete var något som 
de svarande tyckte fungerat bra. Medan samverkan mellan olika arbetsenheter var en samver-
kan som fungerat sämre. 
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2. Förord 
 
Jag skulle först vilja tacka alla de som svarade på min enkät och gjorde det möjligt för mig att 
påbörja mitt examensarbete genom att bearbeta de inkomna svaren. 
 
Jag skulle sedan vilja tacka er alla som på ett eller annat sätt känner er delaktiga i att jag till slut 
kunde slutföra och knyta ihop arbetet till det som ni just nu håller i er hand. Ingen nämnd ingen 
glömd. 
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3. Inledning och bakgrund 
 
Bakgrunden till mitt val av arbete kan härledas till flera olika fristående händelser och förete-
elser. 
 
Från början när jag påbörjade utbildningen hade jag i tanken att göra ett arbete om någonting 
som rörde skolan, förskolan och fritids. Jag förundrades över att det var så lite samarbete mellan 
dessa enheter och att det förekom så mycket negativa åsikter från de olika arbetsgrupperna 
gentemot de andra arbetsgrupperna. Man såg på - enligt min uppfattning - de andra gruppernas 
pedagogiska metoder och förhållningssätt med misstroende och som hinder för gemensamma 
arbetslag. 
 
Senare - ungefär mitt i utbildningen - började jag mer och mer förundras över hur skolan skulle 
ta emot alla 6-åringar som till läsåret 97/98 skall vara inskrivna i skolan. Framför allt när jag 
märkte att den allmänna föreställningen om hur detta skulle ske; att föra ner skolan en ålders-
grupp och låta 6-åringarna konfronteras och bemötas i 7-åringarnas begreppsvärld. Att - som 
jag - se möjligheterna till ett framtida arbetslag mellan förskollärare och lärare var inte det 
första dessa tänkte på. Jag antar att det beror på det som jag benämnt i stycket ovan, där man såg 
de olika kompetenserna som hinder. 
 
I den här perioden av utbildningen fick jag göra praktik hos en (Birgitta Ansefelt) av de i 
Katrineholm mest drivande och förespråkande för, dels en åldersintegrerad undervisning och 
dels ett integrerat arbetssätt med samverkan både uppåt (mellanstadiet) och nedåt (förskolan) 
samt med fritidsverksamheten under skoltid. Detta medförde att vi diskuterade mycket av mina 
två ovannämnda undringar och tankar därom. Ur dessa diskussioner mynnade då mitt intresse 
och uppfattning om attityder fram. Framför allt insåg jag då vilken stor del en människas attityd 
spelar när hon eller han går in i ett samarbete. Det som blev den avgörande faktorn för den 
insikten var när Birgitta berättar om - på frågeställningar om hur man når resultat i samverkan 
och hur hon själv ser på samverkan - att hon har uppfattningen, där det är helhetsresultatet som 
avgör om det är ett bra samarbete. D.v.s. att hon t o m kan avhålla sig från att driva sina tankar 
och teorier till förmån för ett samarbete som kortsiktigt kanske innebär att endast 1/10 del av 
ursprunget om hennes ide, men att det ändå ur ett helhetsperspektiv är ett steg framåt i ut-
vecklingen. Man kan se det som; att får jag plats med 1/10 del varje år så har jag på längre sikt 
(10 år) uppnått mina mål och samtidigt varit mån om att ha ett fungerande samarbete där jag har 
fått förmånen att utveckla mina ursprungstankar och idéer genom mängden av infallsvinklar 
och reflektioner från mina samarbetspartner. 
 
Efter dessa tre perioder så hade jag bestämt mig för att göra en undersökning om attityder i 
olika samverkans- och samarbetskonstelationer. 
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4. Syfte och målsättning 
 
Syftet med examensarbetet har varit att synliggöra attityder bland pedagoger, för barn i åldern 
6-12 år, till samarbete och samverkan sinsemellan och mellan olika arbetsenheter. 
 
Målet med undersökningen är att sammanställningen skall kunna skapa en förståelse hos var 
och en av oss om hur vi fungerar och agerar i samarbete och samverkan. Kanske kan den på så 
sätt skapa bra förutsättningar för lösningar på problem inom skolans värld, som i sin tur skapar 
ett ökat engagemang och en ökad tillfredsställelse för både barn och vuxna. Kan det vi idag ser 
som hinder till samverkan och samarbete möjligen i morgon, med den ökade insikten och 
förståelsen, istället ses som möjligheter? 
 
Ett mål är också att se vilka möjliga samverkans- och samarbetskonstellationer det finns samt 
vilka av dessa som fungerar bättre och vilka som fungerar sämre. 
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5. Litteraturöversikt 
 
Den litteratur jag har valt att läsa har i grunden varit för att få egen inspiration och andras åsikter 
om attityder till samarbete och samverkan. Litteraturen har nödvändigtvis inte enbart varit 
specificerad och relaterat till den urvalsbegränsning som jag har valt att göra i min undersök-
ning utan har också kunnat relatera till attityder och samverkan i ett större perspektiv. Jag ger 
nedan en kort beskrivning på de böcker som jag refererar till och som direkt återfinns i min 
undersökning. 
 
Det första litteraturvalet jag gjorde var för att fördjupa mig i de rent socialpsykologiska 
orsakerna och sambanden till människors attityder. Detta har jag då gjort genom att studera 
”Attityder” ur Leon Manns bok Socialpsykologi (1972) (se diskussion 9.1 sid 34). 
 
En annan litteratur som jag har synat är en tidigare rapport ur FoU:s rapport 50 Stabilitet och 
förändring i skolan (1984) av Björn Sandström och Mats Ekholm där jag fokuserade mig på 
”Samarbetets betydelse för stabilisationen” och som handlar om samverkan mellan lärare (se 
diskussion 9.2 sid 36). 
 
Det förekommer också referenser till samverkan och samarbete inom Lpo -94:s riktlinjer mot 
viss jämförelse med Lgr -80 om det som tenderar mina frågeställningar och svar därav. 
 
Dessutom refererar jag till Christer Ferms bok Demokrati i praktiken (1993), En handbok för 
lärare om samverkan med elever och föräldrar. Där jag återger för Ferms teori om samband 
mellan tid och samverkan. 
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6. Metod 
 

6.1 Undersökningsgrupp 
 
Jag har begränsat min undersökning till att gälla dem som arbetar med barn från 
6-årsverksamhet och upp till åk 6. Arbetssätten och yrkeskategorin kan variera beroende på i 
vilket område och i vilken enhet man arbetar. 
 
De som har hand om 6-årsverksamhet är i normala fall förskollärare. De som har hand om 
barnen utanför den lektionsbundna tiden är i normala fall fritidspedagoger. De som har barnen i 
skolan från 7-årsåldern (åk 1) till 9-årsåldern (åk 3) är i normala fall lågstadielärare. De som har 
barnen i skolan från 10-årsåldern (åk 4) till 12-årsåldern (åk 6) är i normala fall mellanstadie-
lärare. 
 
Numera utbildas lärarna till att vara lärare i intervallet åk 1 till och med åk 7 (eller i intervallet 
åk 4 till och med åk 9) och istället ha en fördjupad kunskap i svenska och samhällsorienterade 
ämnen eller i matematik och naturorienterande ämnen. Därför kan det i undersökning finnas de 
som har olika utbildning, vilket jag dock inte har gått in för att få fram i min undersökning. 
 
Jag har mer eller mindre slumpmässigt valt ut de fyra områden och enheter varifrån under-
sökningsgruppen härstammar. Två av Barn- och Ungdomsenheterna är enheter där jag har gjort 
min praktik som lärarstuderande. En enhet finns i grannkommunen och den fjärde enheten är 
den som finns närmast mitt eget boende. De fyra Barn- och Ungdomsenheterna är kort följande: 
 
Nävertorpsskolans B&U i Katrineholm; arbetar både åldersintegrerat och åldershomogent 
Övergår fullt ut under läsåret 96/97 till att vara en åldersintegrerad enhet. 
 
Sanbäckensskolans B&U i Katrineholm; arbetar åldershomogent, men har påbörjat en ålders-
integrerad klass. Inget uttalat om att enheten skall sträva mot åldersintegrering. 
 
Jurslaskolans B&U i Jursla (Norrköpings kommun); arbetar sedan många år ålderintegrerat. 
 
Sävstaskolans B&U i Vingåker; arbetar åldershomogent, men som Barnskola där 6-åringarna i 
stor utsträckning är integrerade med 7-åringarna (åk. l). 
 

6.2 Undersökningsmetod 
 
Jag har valt att ställa frågor i enkätform (se bilaga 11.2). Enkäten har sedan delats ut till 
intervjupersoner i fyra olika Barn- och Ungdomsenheter (se bilaga 11.1). 
 
Jag har valt att arbeta med öppna frågeställningar såsom jämfört med slutna frågor med ett visst 
antal givna svarsalternativ med motiveringen att var och ens personliga attityd till samverkan 
och samarbete, tror jag, skulle framträda tydligare då. 
 
Från början gav jag de berörda intervjupersonerna tre veckors tid att besvara frågorna. När den 
tiden hade gått så blev jag tvungen att ge ytterligare två veckors respit då jag endast hade fått in 
en bråkdel av alla enkäter. Den ökade respiten meddelades till respektive områdeschef. 
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7. Resultat 
 
Resultatet av utskicket av enkäten har varit mindre bra. Jag har fått tillbaka 20 st svar utav 120 
utlämnade enkäter. Utav dessa 20 svar är det 10 st som är klasslärare, 5 st som är förskolelärare, 
4 st som är fritidspedagoger och en som är kategori annan lärare. När det gäller arbetsform så är 
det 8 st av klasslärarna som arbetar åldersintegrerat och 2 st som arbetar åldershomogent, en på 
varje stadium. 
 
Av de 8 st åldersblandade klasslärarna är det 4 st som arbetar med årskurs 4-6 och 4 st med 
årskurs 1-3. Den lärare som går under kategorin ”Annan lärare” arbetar i såväl åldershomogena 
som åldersintegrerade klasser samt på både låg- och mellanstadiet. I två utav fallen har svaren 
presenterats gemensamt utan två förskolelärare respektive två fritidspedagoger. 
 
Alla förskollärare arbetar med 6 års verksamhet och i olika former av integreringar med en 
klasslärare. Alla fritidspedagoger arbetar i olika integreringar med klasslärare. Svaren i enkäten 
är direkt nedtecknade och ordagrant citerade från de svarande. 
 

7.1 Generell frågeställning i fråga 1 
 
Har du någon form av erfarenhet när det gäller samverkan och samarbete: 
 
7.1.1 Svar till fråga 1a 
 
1a. Mellan olika ämnen? Om så är fallet, mellan vilka ämnen då och hur ofta? Varför mellan 
just dessa ämnen och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? 
Varför? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: No, Sv, Bild och form, Gymnastik, Oä mm Kompetens och 
arbetsfördelning. Fungerar bra pga. god planering. 
 
Förskollärare tre: Gymnastik och slöjd. 
 
Förskollärare fyra: Inget svar under den punkten. 
 
Förskollärare fem: Jag har bytt lärare varje år och samarbetar nu med en fjärde. Samarbetet 
har varit olika beroende på vem jag har arbetat med. Huvudtanken är dock att varje barn ska 
mötas på den nivå som hon/han just då befinner sig på. Samarbetet nosar på alla skolans ämnen. 
Exempelvis: Musik - morgonsamling. Oä - utflykter, natur och tid. Svenska - språksamlingar 
--> läsinlärning. Bild - skapardagar (blandade smågrupper). 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Gymnastik, Oä, Bild och form, Forskning mm. Kompetens och 
arbetsfördelning. Bra, vi har tagit tid till planering. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
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Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt i både låg- 
och mellanstadiet: Alla ämnen. All verksamhet och mellan olika stadier (låg - förskolan mest). 
För helhetssynen på barns utveckling och deras verksamhet. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Oä/Sv som är naturligt då man t.ex. 
läser om rymden. Man skriver, läser och lär sig fakta. Sv/Mu/Oä Då man har sång och musik till 
olika tema områden. Vi gjorde t.ex. en årstidsmusikal föregående år. Jag tycker att det är 
självklart och naturligt att samverka mellan ämnen. Verkligheten är ju inte indelad i olika 
ämnen. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Sv/Mu/Bild/Slöjd. Samarbete i 
samband med musikaler ungefär en gång/läsår. Vi har arbetat med: Sång och musik (mu). 
Manus, drama, teater, muntligt framförande (sv). Kulisser, rekvisita, affischer (bild). Scen-
kläder (textilslöjd). 
 
Valet av dessa ämnen beror ofta på rent praktiska lösningar samt på intresserade kollegor. Det 
är ofta en eller två drivande personer med speciella intressen för det man arbetar med. Dessa 
kommer ofta med idéerna. Tid för gemensam planering behövs. Det fungerar bäst om man även 
är två vuxna i undervisningssituationerna. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samarbete med mellanstadielärare 
har pågått sedan 1982. Samarbetet har bl.a. inneburit att mellanstadieläraren en förmiddag i 
veckan har tjänstgjort i lågstadieklass och lågstadielärare har motsvarande tid tjänstgjort i 
mellanstadieklass. På eftermiddagen har mellan- och lågstadielärare tillsammans arbetat i 
”storklass”, genom åren i variationer alltifrån 1-6 till 3-6. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: På lågstadiet har vi de flesta 
ämnena själva. Men samverkan sker lite med t.ex. slöjdlärare och musiklärare. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Oä - slöjd 60 min/vecka. Bra, 
positiv inställning. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Oä - slöjd, Oä - bild, Oä - musik. 
Regelbundet. Det känns naturligt med den anknytningen. Det fungerar bra, pga. ett självklart 
samband. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Sv - oä (No, So) dagligen. 
Naturligt vid eget arbete, man läser bearbetar och redovisar vad man har kommit fram till. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Slöjd, Oä och matte. I hu-
vudsak personkemin. Arbetet fungerade med genomgångar tillsammans med slöjdläraren. Vi 
arbetade självgående i två grupper och i var sitt klassrum. Vi tillverkade världskarta och följde 
sedan ”världsomseglingen” med egentillverkade båtar. Vi har också tillverkat mattestavar och 
använt dem i det praktiska arbetet, till stor glädje för eleverna och andra övriga. 
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Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: På mellanstadiet är nästan all 
undervisning en blandning av ämnen. Vi jobbar efter verkligheten som ju är högst ämnes-
blandad. Bra. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ang. samarbete och samverkan 
med annan åldersblandad klass på lågstadiet, vill jag hänvisa till svar från klasslärare tre. Detta 
samarbete har pågått sedan vi tillsammans startade (med åtta elever i åk 1) vår första ålders-
blandade verksamhet för många år sedan och där de första eleverna idag hunnit börja sina 
högskolestudier. Ang. samarbete och samverkan med annan åldersblandad klass på mellan-
stadiet har detta varit möjligt de senaste tre åren. Då jag tidigare har varit ensam med ålders-
integrerad undervisning på mellanstadiet. Samarbetet är tyvärr idag begränsat pga. liten 
förståelse vid schemaläggning från skolledningshåll. När parallellklassen enbart bestod av åk. 4 
elever var de näst intill integrerade med ”min” 4-6:a. Så barnen lärde sig att samarbeta och 
saknade sedan detta samarbete då de blev egna klasser. Idag samarbetar vi kontinuerligt i 
No-undervisningen, då vi har teman över flera veckor och ofta bildar klassblandade grupper. 
Vid introduktion och avslutning har vi ofta storklass, 45 elever. Eleverna känner sig trygga med 
klasslärarna vilket bl.a. visar sig om någon av oss är borta. Vi har också gjort vissa utflykter och 
exkursioner tillsammans. Sv och Ma är också ämnen vi ibland samarbetat i med gott resultat. 
 
Samarbete med åldershomogena klasser har visat sig vara svårare att genomföra, antagligen 
beroende på olika syn på lärarroll, kunskap, elever och tolkning av Lgr - 80. 
 
7.1.2 Svar till fråga 1b. 
 
1b. Vid olika temaarbeten? Om så är fallet, i vilka teman då och hur ofta? Varför i just dessa 
teman och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Trafik, Natur, Drama mm. 3 timmar/vecka. Bra pga. fungerande 
arbetslag. 
 
Förskollärare tre: Inget svar under den punkten. 
 
Förskollärare fyra: Språk. Bornholmsmodellen varje dag för att underlätta läs- och skrivin-
lärning. Bra. Personalen ser resultat. 
 
Förskollärare fem: Vill bestämma temaarbeten efter barngruppens behov. En klass behöver 
t.ex. jobba på sina relationer och då spelar vi teater och sätter upp en musikal. En annan klass 
behöver kanske naturupplevelser. I övrigt jobbar vi med det traditionella: jag, tid, årstid, våra 
traditioner mm. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Ja, trafik, sv/drama mm 3 tim/vecka. Bra, vi är ett fungerande 
arbetslag + att vi tar tid till planering. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
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Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: Generellt - men mest i Oä och friluftsverksamhet. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Se fråga 1a samt några ytterligare 
teman såsom: Vår föda Vårt samhälle Natur och djur osv. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Temaarbete om valet. Var tredje 
(fjärde) år i början av höstterminen. Själva temat bestämmer förstås hur ofta man kan genom-
föra detta. Det kändes som ett absolut måste med anledning av riksdagsval. Eleverna bildar 
egna partier med egna partiprogram, håller torgmöten och anordnar debatter. Arbetet avslutas 
med ett riktigt skolval. Arbete har fungerat mycket bra. Det kräver noggrann planering. Många 
vuxna inblandade. En person med speciella intressen för detta tema fungerar som inspira-
tionskälla och är den drivande personen i arbetslaget. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1a. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: T.ex. sagor, vatten natur osv. 
Igång var 14:e dag. 2 klasser + 2 sexårsgrupper. Barnen delas i 2 huvudgrupper, 6-åringar och 
åk 1, samt åk 2 och 3. Vårt nuvarande tema, sagor tyckte vi var lämpligt att dela upp så. Har haft 
andra grupperingar vid andra teman. Det fungerar väldigt bra. (2 klasslärare, 2 fritidspedagoger, 
2 förskollärare). 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Ett huvudtema varje läsår. T.ex. 
Rymden, människokroppen, istiden eller luft - vatten - jord. 60 min/vecka. Enligt Oä - plan. 
Bra. Barnen valde intresseområden. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Lågstadielärare/slöjdlärare. 
Lågstadielärare/musiklärare. Två kompetenser möts och gör en hel insats i vissa temaarbeten 
t.ex. i Oä. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Vi har en plan med temaarbeten 
som vi försöker följa. Lpo -94 är styrinstrument. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Svenska författare, klassiker, 
Norden, släktforskning, sagor. Vi har dessa områden i våran svenska plan. Lätt att arbeta när vi 
kan välja intresseområde. Underlättar förberedelser när vi delar upp arbetet. Spontana vinster. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ex ANT, författare, miljön mm. 
Bra. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
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7.1.3 Svar till fråga 1c. 
 
1c. Mellan olika arbetsenheter. Om så är fallet, mellan vilka enheter då och hur ofta? Varför just 
mellan dessa enheter och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet funge-
rade? Varför? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Dagligen i någon form mellan förskolelärare/fritidspedagog/lärare. 
Politiskt beslut att arbeta så. Bra, har arbetat ihop oss. 
 
Förskollärare tre: Fritids/6-årsverksamhet/jag/lärare. 
 
Förskollärare fyra: Mellan 6-årsgrupperna där det är gemensamma sångsamlingar, utflykter 
och andra aktiviteter. Bra att alla 6-åringar känner till varandra innan skolstarten. Roligt att 
träffas både barn och personal. Fungerar bra och det är svårt med mera samarbete inom 
tidsintervallet 08.15-11.15. Resterande tid fungerar vi som fritids. 
 
Förskollärare fem: Vi träffas och utbyter erfarenheter med den andra skolan i centralorten. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Förskola - Fritids - Skola. Dagligen. Politiskt beslut. Bra, vi har ett 
bra arbetsklimat. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
 
Fritidspedagog fyra: Skola - Fritidshem. Samlad skoldag med Fa i halvklass. Bra - God vilja, 
efter 10 år + personkemi. 95-96 mer samarbete i skolsalen, t.ex. Dator, Engelska i mindre 
grupp, läsning, matte, musik idrott, rättning av böcker samt också rastverksamhet. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: Enligt schema, flera gånger/vecka. Svårt att få det att fungera friktionsfritt pga. 
tidsbrist och möjligheter till naturlig samvaro. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Samarbete mellan 6- och 7-åringar. 
Nu i åk 2 har vi samarbetat med parallellklasser i temat om Vår föda och även i praktisk 
matematik. Samarbetet har varit lite besvärligt nu i åk 2, men det är pga. att några elever inte 
alls går ihop. Men flera grupper fungerar jättebra. Samarbetet vuxna emellan är mycket gott. Vi 
har också samarbetat med min förra klass som nu är en åk 5:a. Vi har haft läsgrupper, skrivit 
sagor, haft musik tillsammans mm. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Lågstadiet - mellanstadiet (hela 
skolan). Temaarbete i svenska under en längre period, 80 min/vecka. Vi samarbetade en 
lågstadielärare och en mellanstadielärare och en grupp elever från åk 1-6. Vi ville utöka 
samarbetet mellan de olika stadierna. Överbrygga klyftan mellan stadierna. Lära känna både 
personal och elever från de andra klasserna. Det var svårt att hitta den tid som behövdes för 
gemensam planering. Tyvärr blev det ibland så att lärarna planerade enskilt och sedan möttes i 
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klassrummen och körde sina respektive ”race”. Det blir inte mycket samarbete men det är i alla 
fall ett steg på vägen mot samverkan. Det är också positivt att få vara två lärare samtidigt i 
elevgruppen. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1 a. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1b. Temagrupperna 
består av två arbetsenheter. Vi arbetar i samma hus. Gemensamma planeringskonferenser. 
Kvällstid, en gång i månaden för hela huset. Vi har varit i samma hus i snart två år och i år 
fungerar samarbetet. Bra. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Någon gång/termin för hela stadiet. 
T.ex. tomte lunch till jul eller musikal med alla treor på skolan där alla hjälps åt. Hela stadiet. 
Trevligt. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1b. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Stormöte en gång i månaden. 
Julpyssel inför julmarknad. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Endast vid enstaka tillfällen. 
Erfarenheten alltför bristfällig. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ja. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
 
7.1.4 Svar till fråga 1d 
 
1d. I annan form av samverkan och samarbete än i de tre ovanstående? Om så är fallet, i vilken 
form då och hur ofta? Varför i just denna form och i den omfattningen? Hur skulle du vilja 
beskriva att arbetet fungerade? Varför? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Inget svar under den punkten. 
 
Förskollärare tre: Inget svar under den punkten. 
 
Förskollärare fyra: Med fritids där vi arbetar över avdelningarna, öppnar och stänger samt tar 
hand om varandras barn. Samarbetar även med grann fritids. Där vi har olika aktiviteter för 
skolbarnen och 6-åringar som blandas på fritids. Allt kan bli bättre, men fungerar tillfreds-
ställande utifrån lokaler och avstånd. 
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Förskollärare fem: Ett visst samarbete med fritids. Som använder samma lokaler som vi under 
barnskoletiden har haft tillgång till mellan 08.00-13.00. En av fritidspersonalen är knuten till 
vår klass. Hon dukar med dukbarnen och sitter med och äter vid ett av tre bord. En förmiddag i 
veckan tar hon 6-åringarna medan jag t.ex. bakar, snickrar eller liknande med en liten grupp. 
Hon hjälper även till med lästräning. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Nej, inte under de senaste två åren som vi utgått ifrån och där vi 
började arbeta under den - för oss - nya organisationen. 
 
Fritidspedagog tre: Jag har samarbetat med en klasslärare i taget. Jag är med klassen alla 
timmar utom två, då vi har planering på fritids. Under delningstimmarna har jag FA med halva 
klassen. Vi (Fri - Kl) har en timme planering tillsammans. 
 
Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Vi samarbetar i storsjungsgrupper, 
där alla elever i skolan är med. Då sjunger vi tillsammans i gymnastiksalen cirka tre gånger per 
termin. Vi har även en vårpromenad i dessa grupper, samt olika aktivitetsdagar. I dessa grupper 
finns barn från åk 1-åk 6. Vi vuxna har ansvar för varsin grupp. Mycket roligt och givande 
samarbete. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Inom arbetslaget. Förberedelse 
och planering; 1 tim/vecka under dagtid samt 1 gång/månad på kvällstid. Genomförande; 
åldersblandade grupper 12 veckotimmar. Två lärare på grupper om 30-35 elever. Detta är ett 
sätt att arbeta i arbetslag. Vi ville hitta en bra lösning för att arbeta med åldersblandade grupper. 
Vi tyckte det var viktigt att behålla de åldershomogena klasserna som grundstomme i vårt 
arbete. Det är väldigt viktigt med gemensam planering samt att kunna vara två lärare i grup-
perna. Samarbetet fungerade mycket bra. Personerna i arbetslaget var mycket olika som 
personer men med samma grundsyn på elever, undervisning etc. Vi lyfte fram våra personliga 
kompetenser inom t.ex. musik, matematik och svenska (läsning och fri skrivning). Iden till att 
arbeta på detta sätt kom från oss och inte ”uppifrån”. Det är ett av skälen till att det fungerade så 
bra. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1 a. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samverkan i en arbetsenhet med 
alla lärare. Fungerar ibland inte så bra. Vi träffas för sällan eller har olika uppfattningar. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Tillsammans med förskolan. 
6-åringarna besöker skolan. Vi har gemensamma naturdagar då faddrarna tar hand om blivande 
klasskamrater. Brukar fungera bra. Alla är intresserade. 
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Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Jag har erfarenhet av samverkan 
mellan förskolan och skolan. Bra för att se helheten (barnets utveckling). Fungerar bra - men 
fodrar noggrann planering och fortlöpande utvärdering. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Några av de planlagda ar-
betsområdena är med samarbete mellan klasserna på mellanstadiet. Ex hembygdsforskning, 
miljö mm. Läraren läser in sig på ett område och håller sedan föredrag i de olika klasserna. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Lika illa. Se svar fråga 1c. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Gemensam planering för 
mellanstadiet. Utarbetande av metoder och material till undervisningen. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
 
7.1.5 Svar till fråga 2. 
 
2. Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som har fungerat mycket bra, 
enligt din uppfattning? En kort beskrivning. Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan? 
Varför tror du det fungerade så? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Alla tema arbeten. Vi fick göra det vi hade störst kunskap i. Bra 
arbetsfördelning och lagom stora elevgrupper. 
 
Förskollärare tre: Mellan de fyra olika klasserna i årskurs 1. 
 
Förskollärare fyra: 6-årsgruppen. Arbetar med Bornholmsmodellen där jag har en del av två. 
Gemensamt intresse och övertygelse att det främjar barnen. 
 
Förskollärare fem: När vi för 1½ år sedan satte upp vår minimusikal om tid och vi fick vårt 
”stökigaste” barn - just då - att vara presentatör och han gjorde det bra. Vi vuxna delade 
arbetsuppgifterna lika, men också efter vad vi kan. Läraren spelade bättre än mig. Jag hade 
mera tid med barnens rekvisita arbete. Varje barn framförde något efter deras förutsättning. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Alla tema - arbeten. Vi fick arbeta med det vi var mest kompetenta 
för. Bra arbetsfördelning och inte för stora elevgrupper. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
 
Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: När rollfördelningen är tydlig och klar eller/och lärarna känner varandra väl. 
(Ex. musik - lektioner, utflykter). 
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Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Samarbetet i tema. Ex när vi förra 
året genomförde en årstidsmusikal med 6- och 7-åringar. Det gick bra pga. att vi var tre vuxna, 
en förskollärare, en lågstadielärare och en fritidspedagog. Min roll var främst musikdelen. 
Förskolläraren och fritidspedagogen den mesta rekvisitan. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Se fråga 1d. Jag fungerar ofta 
som idéspruta. Jag är också ganska drivande. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samarbetet mellan 1-6 har i alla år 
fungerat mycket bra. Diskussion har givetvis förekommit, dock aldrig negativ sådan. Samar-
bete har dessutom fr.o.m. 1983 skett med förskollärare. Positivt! Fr.o.m. 1994 arbetar jag i ett 
arbetslag- förskola, fritids och skola = totalintegration - Heldagskola. Det är mycket positivt, 
men kan naturligtvis utvecklas ytterligare. Mål: Att ge alla barn en skolstart som är anpassad 
efter varje barn utvecklingsnivå. Att ge alla barn med heldagsomsorg möjlighet att ha sin 
hemvist i en byggnad med samma vuxna omkring sig hela dagen. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Vår arbetsenhet. Klasslärare, 
fritidspedagog och förskollärare. Vi arbetar nära varandra och fungerar bra tillsammans. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Oä - slöjd. Hjälplärare. Roligt och 
intressant. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samverkan i arbetslag lågstadium - 
förskola - fritids fungerar ofta väldigt bra - därför att man då får en helhetssyn på barnen. Det 
ställer dock höga krav på de vuxna och en god planering. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Vi gjorde ett bra tema om ANT, 
där vi hade lektioner i varandras klasser. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Norden. Valde ett land. Alla 
fick sin önskan. Roligt att berätta för hela mellanstadiet vid fyra olika tillfällen. Helt olika 
bemötande och spontana aha upplevelser. Samma stoff, men ack så olika mottagande. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
 
7.1.6 Svar till fråga 3. 
 
3. Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som inte har fungerat, enligt din 
uppfattning? En kort beskrivning. Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan? Varför tror 
du det fungerade så? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Nej 
 
Förskollärare tre: Att det ges för lite tid till att skapa samarbete är det som påverkar att det inte 
blir bra. 
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Förskollärare fyra: Samverkan med skolan. Slå huvudet i väggen. Slagit huvudet i väggen. Vi 
(6-årsverksamhet och skolan) får ingen tid för gemensam planering för att skapa samverkan. 
 
Förskollärare fem: När klockan är 13.00 vore det önskvärt om vi vuxna hade möjlighet att 
stanna upp och utvärdera dagen. Som det är nu så rusar jag med mina små till taxin medan det 
städas färdigt i rummet (fritids ska snart äta mellanmål), jag skall äntligen ta en kort rast, sedan 
rusar alla vi iväg till nästa möte. En känsla av avundsjuka från fritids på oss förskolelärare i 
Barnskolan. Varför vet jag inte? Lönen är ju dålig! Önskvärt vore om ”övrig personal”, inte 
bara lärarna, kunde detta mera i arbetsgrupperna när det gäller för hela skolan. Bra om vi kunde 
lära känna varandra lite mera privat och öka förståelsen för varandra. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Nej. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
 
Fritidspedagog fyra: Ingen planering tillsammans och dålig kommunikation. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: När ansvarsfrågan (för lektionen) varit oklar (ex musiklektion). Orsak: ej 
tydliggjort innan. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Vårt samarbete med nuvarande 
parallell pga. mycket stökiga elever. Min roll är då bara att vara ”polis” och det är så trist. Det 
blir lite konstruktivt. Därför vilar vi med samarbetet just nu. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: En önskan om samarbete 
mellan olika klasslärare och andra lärare på en större skola där inga fungerande arbetslag 
existerar. Lärarna i samma årskurs träffas en timme varje vecka. Det blir snarare information 
och utbyte av idéer än samarbete och samverkan. Organisationsproblem, för många lärare 
inblandade, salar som ligger lång ifrån varandra, schema tekniska problem, dåligt med biut-
rymmen i anslutning till lektionssalarna. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samverkan mellan lågstadieklasser 
(det är historia idag, men var tufft när det pågick). Orsak? min teori: bl.a. Olika uppfattning om 
lärarrollen. - Olika uppfattning om barns behov. Olika kunskapssyn. Olika tolkning av Lgr -80. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se fråga 1d. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Arbetslaget. Lärare. Osäkerhet hos 
kollegan att klara av alla elever. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Lågstadiet - mellanstadiet fungerar 
dåligt. Olika syn på barnen. Ingen rutin på samplanering av t ex tema. Olika arbetstider. 
Bristande intresse. 
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Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ibland är det lite tungrott att få 
igen samarbetet när schemat är ett hinder. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
 
7.1.7 Svar till fråga 4 
 
4. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är lätt eller enklare att finna 
samverkan och samarbete? Vilka är det och varför är det så i dessa anser du? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Vi har aldrig diskuterat svårigheterna utan arbetat efter möjlighe-
terna. 
 
Förskollärare tre: Allt funkar om man vill ta sig tid. 
 
Förskollärare fyra: Det måste finnas tid för samarbete och det finns det inte nu! 
 
Förskollärare fem: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Vi har aldrig diskuterat hindren utan arbetat utifrån möjligheterna. 
Vi är inte rädda för möjligheterna. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
 
Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: Se svar fråga 3. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Jag tror att man kan samarbeta i allt. 
Jag kan inte se vad det skulle vara som inte gick. Hinder kan vara lokaler, personalbrist mm, 
men hinder är till för att komma över. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: T.ex. mu - sv - bild - slöjd, so - 
no - sv - bild. Det känns naturligt att samverka mellan bl.a. dessa ämnen pga. den helhetssyn 
som bör genomsyra undervisningen. Jag tycker det är viktigt att integrera olika ämnen. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: I den verksamhet jag är, spelar inte 
ämnen, teman någon roll. I åldersgruppen 6-9 år provar vi allt, och 4-6 läraren och jag har 
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provat ma, sv, idrott, NO och engelska. Samtliga ämnen har fungerat. I övrigt kan jag inte uttala 
mig. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: No-ämnen samt historia. Barnen 
kan där forska själva. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: I Oä. Man kan blanda in en massa 
olika ämnen där, och även ha många vuxna inblandade i skolan. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Svenska, Oä, bild. Eget arbete 
är bra för det innehåller ofta olika arbetsmoment för att skapa en produkt. Så är det även i 
arbetslivet. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Litteratur, SANT, internatio-
nalisering, geografi och historia. Det känns naturligt och lättillgängligt. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Det går att samarbeta i alla 
ämnen. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
 
7.1.8 Svar till fråga 5. 
 
5. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är omöjligt eller näst intill 
omöjligt och svårt att finna samverkan och samarbete? Vilka är det och varför är det så i dessa 
anser du? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Nej! 
 
Förskollärare tre: Allt funkar om man vill ta sig tid. 
 
Förskollärare fyra: Inget svar. 
 
Förskollärare fem: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Nej. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
 

 20



Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: Eventuellt lektioner av typ språkundervisning med styrda genomgångar. Vid 
eget arbete kan man vara flera, men själva upplägget bör helst ligga på en. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Se fråga 4. 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Det är svårt att finna samverkan 
mellan t.ex. idrott och de övriga skolämnena. Det beror kanske på att idrotten på något sätt är 
självgående. Det kan även gälla andra ämnen där lärarna har många olika klasser och då kan det 
vara svårt att hitta tid till planering och genomförande. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 4. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Allt är möjligt. Även i engelska 
idrott m.fl., men sker kanske inte lika ofta. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar. 
 
Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Nej. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
 
7.1.9 Svar till fråga 6. 
 
6. Tycker du att samverkan och samarbetet har underlättats av den nya läroplanen? Om så är 
fallet, vilka är då orsakerna till det anser du? Om så inte är fallet, vilka är orsakerna till det anser 
du? Om ni inte har hunnit prova samarbete med Lpo -94 som styrmedel vad har då varit orsaken 
till det anser du? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Förskollärare ett och två: Inget svar. 
 
Förskollärare tre: Det kommer att bli ett bra samarbete med det nya avtalet och ”arbetslag” 
 
Förskollärare fyra: Inget svar. 
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Förskollärare fem: Inget svar: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Fritidspedagog ett och två: Vi har ej tagit del av hela läroplanen. 
 
Fritidspedagog tre: Inget svar. 
 
Fritidspedagog fyra: Inget svar. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och 
mellanstadiet: Kanske. Men fortfarande saknas TID. 
 
Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Vi håller på att få fortbildning i Lpo 
-94 och är fullt upptagna av praktiskt arbete kring kursplanen/utvecklingssamtal mm. Samar-
betet fortsätter som för om åren - d.v.s. rätt bra i alla fall! 
 
Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Svårt att avgöra om den nya 
arbetsplanen underlättar samarbete. Jag är utbildad under Lgr -80 och redan då insåg vi på 
lärarhögskolan vikten av att få arbeta i arbetslag. Vi strävade mot en helhetssyn och mot en 
integrering av olika ämnen. Så har jag också arbetat under flera år. Det känns som om arbetet 
med Lpo -94 riskerar att göra oss ämnesfixerade och det känns som ett steg bakåt. All tid för att 
införa nya läroplanen ägnas åt arbete med kursplaner och mål och egentligen ingen tid alls 
ägnas åt att utveckla arbetet i arbetslag. 
 
Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Jag tror på Lpo -94. Den faller mig 
helt i smaken och jag tycker att jag har arbetet med dess inriktning under ett antal år. 
 
Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Ja. Samverkan mellan olika 
yrkeskategorier. 
 
Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Ja. Undersöka och fördjupa 
kunskapen. 
 
Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Jag tror att 1-7 och 4-9-klasser 
(eller 1-9-klasser) kommer att underlätta samarbete. Helt enkelt för att lärare tvingas till 
gemensam planering. 
 
Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Samarbetet har inte underlättats 
speciellt genom Lpo -94, men inte heller försvårats. Däremot ger verkligheten hinder genom att 
ekonomin ger ofta stora grupperingar, vilket försvårar samarbete. 
 
Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Det skulle kännas tomt om 
man inte utifrån sig själv kände glädje i att dela arbetet med arbetskamrater. Personligen känns 
det som att Lpo -94 inte är angeläget om att man naturligt kan mötas i arbetslag. För min egen 
del är det skönt att målen och strävansmålen finns uppdaterade. 
 

 22



Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ingen skillnad. Även Lgr -80 
gav utrymme för så mycket samarbete som man ville ha. 
 
Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a. 
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8. Analys av enkätsvaren 
 
Då många av dem som svarat på enkäten har givit generella svar så kan det vara svårt att 
klargöra och tydligt hänvisa till om svaret man har givit är svar på t.ex. fråga la eller 1b, eller 
där någon besvarat alla frågorna på en gång i sammanhängande text. Därför ges också ett 
generellt analyserande och en generell slutsats över dessa delfrågor och svaren av dem. 
 

8.1 Analys av fråga 1 
 
De svar jag har fått in, tyder på att alla de svarande har och är iblandade i olika samverkans- och 
samarbetsintegreringar i skolan. 
 

8.2 Analys av fråga 2 
 
På den mera specificerade frågan om någon samverkan eller något samarbete som har fungerat 
mycket bra så visar det på att det finns två generella områden som de svarande tycker har 
fungerat mycket bra. Dessa är: 
 
1. Temaarbeten 
2. Arbetslaget, d.v.s. samarbetet mellan de olika arbetsenheterna (skola-förskola-fritids samt 

också lågstadium-mellanstadium). 
 
Anledningen till att det har fungerat mycket bra i dessa två kategorier är, ifråga om temaarbeten 
framförallt beroende på att man har haft en bra arbetsfördelning. Man har delat upp de olika 
arbetsgöromålen efter kunskapen hos den enskilde individen och inte efter utbildning. Dess-
utom har dessa temaarbeten genererat i positiva reaktioner hos eleverna som arbetat efter sin 
egen begreppsnivå, där bl.a. samma stoff givit mångskiftande redovisningar och innehåll. 
 
Vid samarbete inom arbetslaget beror det generellt på att man har haft en bra rollfördelning - 
där man bl.a. fördelat arbetet efter kompetens, arbetat nära varandra, och tid till gemensam 
planering. 
 

8.3 Analys av fråga 3 
 
På frågan om samarbete som inte fungerar så svarar de flesta, att de tycker att samarbetet inte 
fungerar bra i samverkan med andra vuxna och mellan olika arbetsenheter. Detta beror då - 
enligt samtliga som också besvarat delfrågan ”Varför tror du det fungerade så?” - på att det inte 
finns tid eller att det inte ges tid till att samverka och planera gemensamt. Dels också på 
schematiska hinder. 
 

8.4 Analys av fråga 4 
 
Här var det ganska lätt att urskilja de olika ståndpunkterna. Cirka hälften har helt enkelt svarat 
att det går att samarbeta och samverka i allt. Resterande har tyckt att det är lättare i antingen 
olika ämneskombinationer eller olika teman. Ingen har svarat att det inte finns någon lättare 
form av samverkan. 
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8.5 Analys av fråga 5 
 
På frågan om det är någon som ser något samarbete som omöjligt eller näst intill omöjligt har de 
svarande svarat att de inte ser några hinder för samverkan alls. Någon har till och med svarat 
”Nej”! En annan har svarat att det eventuellt kan finnas hinder i språkundervisning. En tredje 
att det är svårt att finna samverkan mellan idrott och andra ämnen. Vilket motsägs genast av att 
en fjärde har svarat: ”Allt är möjligt. Även i engelska, idrott m.fl., men sker kanske inte lika 
ofta”. De som inte svarat under den här punkten kan ju ha vilken åsikt som helst men en del av 
dem har, i den tidigare frågan om ett samarbete som har varit lätt, svarat att det går att samverka 
i allt. Vilket då skulle kunna tolkas som att de inte ser några samarbeten som är omöjliga. 
 

8.6 Analys av fråga 6 
 
Man ser här en klar tendens om vilken yrkesgrupp som den nya läroplanen vänder sig till - 
vilket förmodligen alla andra gamla läroplaner också gjort. Utav förskollärarna och fritidspe-
dagogerna är det sex av nio som inte svarat alls och två som talar om att de inte har tagit del av 
den, samt en som svarat att: ”Det kommer att bli ett bra samarbete med det nya avtalet och 
‘arbetslag’”. Vilket kanske kan tolkas som att det nya avtalet är i linje med vad Lpo -94 
förespråkar. Alla lärarna har tagit del av Lpo. Däremot är det lite olika åsikter i svaren då 
merparten ändå tycker att Lpo -94 underlättar samverkan medan två tycker att det försvårar 
samverkan. Den tredje kategorin av svar är att de ännu är osäkra på om Lpo -94 underlättar 
samverkan. 
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9. Diskussion 
 
Den låga svarsfrekvensen minskar värdet av enkäten såtillvida att de attityder som den 
avspeglar inte kan påstås vara representativa för lärarkåren. Således måste jag konstatera att 
min första fråga om attityder bland lärare inte kan besvaras. Däremot går det med en social-
psykologisk utgångspunkt diskutera om eventuella och tänkbara orsaker som påverkar olika 
attityder, vilket jag nedan ämnar göra. Jag kan dock dra slutsatser om mellan vilka ämnen, vid 
vilka teman och mellan vilka arbetsenheter samverkan och samarbete äger rum samt när den 
äger rum. 
 

9.1 Ur ett socialpsykologiskt perspektiv 
 
För att ge läsaren en inblick i den socialpsykologiska grundteorin om attityder så kommer jag 
att styrka diskussionen om attityderna genom korta förklaringar och citat hämta ur Leon Manns 
bok Socialpsykologi ur avsnittet som handlar om attityder. Det första man frågar sig är då. Vad 
innebär det att ha en attityd? Enligt Mann (sid 148) så innebär det följande: 
 

”Att ha en attityd betyder benägenhet att inför ett socialt objekt reagera på ett givet 
konsekvent sätt. En attityd innebär att motiv väcks och handlingsberedskap mobi-
liseras hos individen för att han skall kunna närma sig eller undvika objektet.” 

 
Dessa attityder har sedan tre olika komponenter som påvisas av Mann på sidan 148: 
 

”Det finns många attityder och många psykiska processer ingår i uttrycken för dem. 
Man skiljer traditionellt mellan tre attitydkomponenter: den kognitiva, den affek-
tiva och den beteendemässiga.” 

 
Den kognitiva attityden består av föreställningen om objektet, d.v.s. man känner inte för t.ex. 
att samarbeta, därför att man inte tror det ger något konkret eller att man har en negativ bild 
eller inställning till den som samarbetet skall bedrivas med. 
 
Den affektiva attityden består av den emotionella känslan gentemot objektet, d.v.s. man är rädd 
för att inleda t.ex. ett samarbete. Denna attityd är den som är svårast att påverka på grund av att 
den är djupast rotad av de tre. 
 
Den beteendemässiga attityden består av en benägenhet att regera på ett visst sätt gentemot 
objektet och därav också handla på ett förutbestämt sätt. D.v.s. man har en handlingsberedskap 
när det kommer upp situationer där samarbete påtalas. Denna handlingsberedskap yttrar sig då i 
att man talar om vad man tycker om samarbete och helst också handlar därefter. 
 
Det vi ska komma ihåg av dessa tre olika attitydkomponenter är att de oftast är beroende av 
varandra och att det är svårt att dela upp dessa komponenter i enskilda attityder. D.v.s. har man 
en negativ bild eller uppfattning av t.ex. samverkan i någon av dessa attitydkomponenter så har 
man en konsekvent attityd i resterande komponenter. Mann förklarar detta mera vetenskapligt 
på sidan 149: 
 

”Uppdelningen av en enda attityd i dess skilda komponent leder till ett antal frågor 
om attitydens struktur. Är komponenterna konsekventa inbördes? Det är rimligt att 
anta att komponenterna måste överensstämma eftersom de alla är knutna till samma 
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objekt som man måste ta i tu med på ett enhetligt sätt. Den person som har en ne-
gativ övertygelse rörande fluor (‘det är i själva verket råttgift’) kommer också att ha 
negativa känslor och visa fientliga beteendereaktioner.” 

 
För att avsluta dessa komponenter om attityder så tänker jag citera och låta er ta del av Manns 
egna slutsatser om attityder och hur man förändrar dem eller hur de uppkommer från sidan 178: 
 

”Den viktigaste slutsatsen … är att attityder inte uppkommer och inte heller för-
ändras på grund av en enda, likformig princip. Man måste beakta alla de problem 
som nämnts i diskussionen: attitydernas strukturella egenskaper, deras funktionella 
underlag och arten av det sociala inflytande som bär ansvaret för att en attityd från 
början uppstår och fortsätter att bestå.” 

 
Med Manns teorier i tankarna så kan de tänkbara orsakerna till varför de som svarat på enkäten 
och vilken attityd de speglar möjligtvis enligt min slutsats vara följande: Det kan antas vara 
rimligt att de svarande överlag har positiva attitydkomponenter och att de förutom till objektet 
samarbete även har positiva attitydkomponenter till andra objekt som återfinns i anknytning till 
samarbete, såsom t.ex. objekten individ, tidpunkt och mötesplats. 
 
När det gäller attityden hos dem som inte har svarat så är det två faktorer som spelar in i 
anledningen till att de inte svarat på enkäten. Den första anledningen är då motsatsen till de 
antaganden om tänkbara orsaker till attitydkomponenternas konsekvens som de svarande har 
uppvisat. Enligt mitt antagande om Manns teorier så är det tänkbart att de som ej har svarat på 
enkäten har minst en negativ attitydkomponet till objektet samarbete. Men det kan också 
antagas att annan orsak till de utelämnade svaren skulle kunna vara minst en negativ attityd-
komponent till något annat objekt som återfinns i anknytning till samarbete. Det kan heller inte 
uteslutas att objektet skulle kunna vara frågeställningarna, vilket jag redogör för nedan. 
 
I detta resonemang och antagande vare sig det gäller de svarande eller de som ej har svarat så 
går det givetvis ej heller att utröna vilka eller vilken av de tre attitydkomponenterna som är 
dominerande 
 
Den andra tänkbara anledningen till de uteblivna svaren skulle enligt min slutsats kunna vara att 
det har framkommit från en del av dem som inte har svarat att de har upplevt det svårt och 
jobbigt att enkäten bestod av öppna och dynamiska frågeställningar som då i sin tur krävde 
öppna och dynamiska svar. De röster som har nått mig om detta har överlag handlat om att man 
inte har ansett sig ha tid att svara på dessa frågeställningar. Däremot skulle de ha kunnat tänka 
sig att de skulle ha haft tid till att besvara slutna och statiska frågeställningar där svaren skulle 
ha bestått av givna svarsalternativ. Eftersom detta endast är hypotetiska antaganden kan jag inte 
bemöta dem på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och väljer därför att inte tycka något ifall 
det skulle vara tänkbart att svarsprocenten skulle ha varit högre med den typen av frågeställ-
ningar. Men de är dock intressanta ur det rent socialpsykologiska perspektivet när man skall 
underminera tänkbara orsaker till motstånd och hinder i en enkätundersökning. 
 

9.2 Ur ett jämförande perspektiv med tidigare undersökning 
 
När det gäller min litteraturöversikt om tidigare undersökningar så hittade jag i Skolöversty-
relsens utbildningsforsknings FoU-rapport 50 Stabilitet och förändring i skolan av Björn 
Sandström och Mats Ekholm 1984 ett stycke på sidan 99 som heter Samarbetets betydelse för 
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stabilisationen och som tar upp ett slutsatsresonemang av författarna om samarbete mellan 
lärare. 
 
När jag läste och tog del av Sandström & Ekholms undersökning blev jag intresserad av att se 
om denna undersökning sedan skulle kunna ställas mot min undersökning i en jämförelse. 
Fanns det likheter mellan de två undersökningarna om samverkan och samarbete eller hade de 
förändrats under de senaste 12 åren? Jag börjar med att först återge Sandströms och Ekholms 
slutsatsresonemang i sin helhet för att ge läsaren en korrekt bild av författarnas slutsatser. 

 
”Bland lärare förekommer samarbete, vilket framför allt sker inom ämnesgrupper 
eller mellan klasslärare som undervisar i parallella klassavdelningar. En femtedel 
av dem som svarat på lärarenkäten uppger att samarbete sällan förekommer. Det 
samarbete, som man anger är de mest frekventa, syftar i första hand till att under-
lätta det egna lärararbetet men också till att utveckla undervisningen. De bedöm-
ningar av samarbete som lärarna gjorde i samtalen och enkäterna stryks av våra 
direkta iakttagelser. Under vår tillvaro på skolorna har vi sammantaget sett sam-
arbete förekomma relativt sällan. Huvuddelen av lärarna på skolorna har valt att 
planera undervisningen utanför skollokalerna och utan medverkan från andra lä-
rare. Undervisningen har bedrivits som enmansuppdrag. De tillfällen när vi sett 
lärare arbete tillsammans med ledning av elevernas arbete eller tillsammans in-
formera eleverna fakta, är synnerligen sällsynta. Samarbete mellan lärarna har 
framför allt bestått i att man samrått om gemensamma provläggningar, överlägg-
ningar om kursinnehåll och studietakt i varandras klassavdelningar samt om hur de 
fåtaliga exemplen på gemensamhetsdagar skulle kunna läggas upp. Samarbete av 
spontan art kring det som utgör de viktigaste dragen i undervisningsarbetet har varit 
sällsynt. Samarbete som skett inom organisatoriskt välreglerade former, som 
elevrådskonferenser, huvudlärarkonferenser, klasskonferenser m.m. har före-
kommit i sedvanlig utsträckning, vilket innebär att klasslärare och ämneslärare 
deltagit i detta mer reglerade samarbete cirka 5-10 gånger per termin. 
--- 
Samarbetet, som vi tycker oss ha uppfattat det, får i stor utsträckning en struktur-
bekräftande funktion. Det samarbete som förekommer sker framförallt inom den 
traditionella ordningen och förstärker denna. 
--- 
Det vardagliga samarbetets innehåll har vi sällan sett vara kopplat till de gemen-
samma målen för skolans arbete. Det kretsade nästan uteslutande kring de snävare 
kursplanemålen. Samarbetet mellan lärarna på de tre skolorna har snarare förstärkt 
de åtskiljaktiga krafterna inom skolans vuxenkollektiv än brutit ner dem. Lärarnas 
starka upptagenhet av det dagliga arbetets rytm och rutiner fjärmar dem från att 
brygga över ämnesgränserna och få dem att ägna sig åt mer långsiktigt plane-
ringsarbete, i vilket de inrutade ämnena får fler beröringspunkter med varandra. På 
de tre skolor vi iakttagit har inga intressen verkat för att lösa upp den mycket fasta 
segmenteringen, ja rent av fragmenteringen, som existerar och som bidrar till att 
göra elevernas tillvaro och kunskapsbildning sönderhackad. 
 
Våra reflektioner om samarbetets karaktär och starka strukturbekräftande funktion 
utgör inte främst en kritik av lärarnas arbete. De kritiska reflektionerna riktas mer 
mot organisatoriska förhållanden, vilka också har rötter i ledningsproblem i skolan. 
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Att samarbetet i så liten utsträckning gäller skolans mer övergripande målfrågor 
tror vi beror på att organisationen ‘lärt sig’ att dessa frågor tas upp i sådana sam-
manhang som ligger utanför det vardagliga arbetet. Diskussioner och debatter om 
mer övergripande (och för elevens utveckling mycket viktiga) frågor fördes på våra 
iakttagna skolor - som på så många andra skolor - i frivillighetens tecken, t.ex. i 
form av en bokcirkel. Organisationen ‘lär sig’ härigenom att betrakta arbetet med 
målfrågor som en smula lyxigt och man skolar in varandra i en tillvaro som blir 
organisatoriskt mer och mer ohälsosam.” 

 
Trots att jag finner den ovannämnda diskussion och slutsats som Sandström och Ekhlom 
angivit som intressant så får jag finna mig i att slutsatsen om en eventuell jämförelse är: att det 
inte går att göra en korrekt jämförelse mellan min undersökning och Sandström & Ekhloms 
(1984) undersökning. Då jag i min undersökning endast fått svar från 1/5 av de tillfrågade. 
 
Däremot så finner jag Sandström och Ekholms slutsats intressant och relevant i det av mig 
uppsatta målet med undersökningen; att sammanställningen på något sätt skulle kunna ligga till 
grund för förståelser och framtida förutsättningar till lösningar och problem om och med 
samverkan och samarbete. Jag vill därför inte avstå från att publicera detta stycke, trots att det 
kan tyckas vara irrelevant att ta med i undersökningen eftersom frågeställningen har fallit och 
omintetgjort ett av undersökningsmålen. 
 

9.3 Om samverkan och samarbete 
 
Alla de svarande har erfarenheter från samverkan och samarbete såväl mellan som inom de 
olika arbetsenheterna samt mellan olika ämnen och teman vilket ligger helt i linje med Lpo 
-94:s riktlinjer där det bl.a. i Mål och riktlinjer står: 
 

”Alla som arbetar i skolan skall: samverka för att göra skolan till en god miljö för 
lärande.” 

 
Samt de riktlinjer och mål som Lpo -94 tar upp under punkten 2.5 Skola - förskola - skol-
barnomsorg: 
 

”Skolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan och 
skolbaromsorgen för att stödja barnens allsidiga utveckling. För de barn som ännu 
inte har börjat skolan skall samarbete särskilt inriktas på att underlätta skolstarten 
genom ett nära samarbete med den skolförberedande verksamheten. Samarbetet 
skall utgå från de riksgiltiga och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 
verksamhet.” 

 
Skillnaden med Lgr -80 kan tyckas vara hårfin men man skall dock komma ihåg att den stora 
skillnaden är att det i Lpo -94 står skall där det i Lgr -80 står bör. I ovanstående mål och 
riktlinjer i Lgr -80 står det följande på sidan 24: 
 

”De som arbetar i förskola och grundskola bör ta del av innehåll och arbetssätt i 
varandras skolformer. Genom studiebesök, gemensamma konferenser och/eller 
arbete inom den andra skolformen bör man främja en samstämmighet i synen på 
arbetssätt och barns utveckling.” 
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Vilket innebar att pedagogerna - och då framför allt lärarna, vars styrdokument var Lgr -80 - 
inte hade krav på sig att inleda ett samarbete med t.ex. förskolan, fritids eller ens någon kollega 
på samma stadie. Positivt är då det faktum att vi idag i undersökningen ser att alla fritidspe-
dagoger och förskollärare, förutom att de har erfarenheter ifråga om temaarbeten också har, 
någon form av erfarenhet ifrån ämnesintegreringar mellan skola - förskola - fritids. Under-
sökningen visar att lärare-fritidspedagoger-förskollärare kompletterar varandra som pedagoger 
för att på så sätt nå så många elever och deras olika inlärningskanaler som möjligt. Eller som 
Klasslärare sex (arbetar åldersintegrerat på lågstadiet) väljer att uttrycka det: ”Två kompetenser 
möts och gör en hel insats …” 
 
Jag har dessutom tidigare uttalat mig om att samverkan till ämnen och teman ofta förekommer, 
men inte något om dess omfattning. Jag finner dock att det är omöjligt att undanhålla något 
ämne eller något temaarbete, då hela åtta ämnen är representerade vid minst ett tillfälle i 
undersökningen och där det ultimata svaret är: ”Alla ämnen.” Representationen för tema 
samverkan är mer än 20 olika teman. Dessa liksom övrig samverkan äger rum året om och i 
olika konstellationer. 
 
Som slutsats kan jag också finna att samarbetet mellan de olika arbetsenheterna är bra beroende 
på just den breda viljan hos de svarande att samarbeta över de olika arbetsenheterna och synen 
på varandra som kompletterande pedagoger. Samt att de svarande i undersökningen mer än väl 
uppfyller mål och riktlinjer ur Lpo -94 om vad som gäller för samverkan mellan olika arbets-
enheter såväl som inom samma arbetsenhet. 
 
9.3.1 Primär orsak till bättre respektive sämre samverkan 
 
När man studerar några olika samverkans- och samarbetskonstellationer så ser man att det är 
några som fungerar bättre respektive sämre. Det man bl.a. ser är att samverkan kring temaar-
bete, är en samverkan som enligt undersökningen fungerar bra. Medan samverkan mellan olika 
arbetsenheter är en samverkan som har fungerat sämre. Hur tillvida att dessa skulle kunna vara 
generella för alla fritidspedagoger, förskollärare och lärare vågar jag inte yttra mig om. Men de 
svarande har uppgivit att huvudorsaken till den samverkan som fungerat dåligt har varit bristen 
på tid. 
 
Medan de som uppgivit orsaken till samverkan som fungerat bra har nämnt att det berott på en 
positiv inställning till samarbetet, ett bra arbetslag, en god personkemi, barn som fått valt 
intresseområden, spontana vinster, att det får ta tid i planeringen mm. Betänker man sedan att 
temaarbeten ofta är upplagda så att de är fristående från schemat och den normala ”mallen”. 
Där temat istället fungerar i hela perioder utan tidspress som hindrar reflektioner, fördjupningar 
och bekräftelser. Eller att dessa tre ovannämnda faktorer är också viktiga för att vi genom att 
prioritera tiden skall kunna få ”en god personkemi” som ligger till grund för ”ett bra arbets-
lag”. Vilket dessutom Christer Ferm nämner som en viktig punkt för en lyckad samverkan i 
Demokrati i praktiken. Visserligen påtalar han detta i en punkt om samverkan med elever, men 
denna tanke är inte synonymt med att enbart gälla samverkan med elever utan för samverkan 
överlag: 
 

”En lyckad samverkan kräver att man rent organisatoriskt har sett till att det finns 
tid att mötas och att hålla dialogen levande. Rutiner i form av regelbundna möten 
måste skapas och behöver inte alls bli tråkiga. Det beror helt på vad man fyller dem 
med.” 
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Som slutsats kan jag då konstatera att de svarande överlag anser tid vara den viktigaste orsaken 
till både ett bra samarbete och ett sämre samarbete, i vilken form det än må vara. 
 
9.3.2 Sekundär orsak till bättre respektive sämre samverkan 
 
Något som skulle kunna antas vara en sekundär orsak till bättre respektive sämre samverkan 
kan vara just den inställningen som Birgitta - min handledare - påvisar när hon delvis avstår - 
helt professionellt - från sin linje till förmån för ett långsiktigt och varaktigt samarbete. Samt 
den diskussionsteori som jag har med anledning av Manns (1972) attitydkomponenter och 
förhållandet till dessa (se 9.1). 
 
Om det förhåller sig så att det kan vara svårt att verka positivt gentemot samverkan om en av de 
tre attitydkomponenterna är negativ till objektet. Så måste vi kanske - likt Birgitta - som 
professionella yrkesutövare också kunna vara just professionella i vår inställning till samverkan 
och samarbete. 
 
Min slutsats av mitt antagande om en möjlig sekundär orsak till bättre respektive sämre 
samverkan blir då att det svarande i undersökningen - där alla svarat att de har ett väl fungerat 
samarbete - antingen har positiva attitydkomponenter till samarbete eller också en profession-
alism som övergriper eventuella negativa attitydkomponenter till samarbete. Medan de som 
inte har svarat på enkäten kan antagas - i en slutsats - att de då inte har någon positiv attityd-
komponent eller att de saknar den professionella inställning till objektet. 
 

9.4 Om syfte, mål och vidare forskning 
 
Syftet med denna undersökning var att detta dokument skulle kunna komma att användas som 
ett underlag för oss alla inblandade i skolan - förskolan - fritids om förståelsen för olika 
attityder av pedagoger till samverkan och samarbete. Detta skulle leda till huvudmålet med 
undersökningen där underlaget i enkäten då skulle kunna utgöra en bred förståelse för faktorer 
som spelar in i alla slags samarbeten och i all samverkan. 
 
Trots att jag inte kan ge representativa attityder om samverkan och samarbete så finner jag ändå 
som slutsats att detta dokument kan ge en bild och ett underlag att utgå ifrån för att vi skall 
närma oss varandra med förståelse och på så sätt skapa möjligheter för varaktiga och breda 
lösningar inom skolan i framtiden. 
 
Dels grundar jag mitt resonemang på den tidigare undersökningen och resultaten därom. Där 
författarna Sandström & Ekhlom (1984) får oss att inse att det som de svarande ansåg vara 
samarbete i stort egentligen handlade om: ”… elevrådskonferenser, huvudlärarkonferenser, 
klasskonferenser, bokcirklar …” eller: ”… att man samrått om gemensamma provläggningar, 
överläggningar om kursinnehåll och studietakt i varandras klassavdelningar …” 
 
Samt att jag också grundar mitt resonemang på de rent socialpsykologiska slutsatserna som jag 
kommer fram till i undersökningen. Där de tre olika attitydkomponenterna och förhållandet till 
objektet är av stor vikt för attityden till samarbetet eller samverkan. 
 
I en framtida forskning så skulle jag tycka det vara intressant att på samma målgrupp undersöka 
hur de uppfattade enkäten och anledningen till varför de svarade eller inte svarade. Detta skulle 
kunna ge en genuinare och tydligare bild av (eller tydligare gränslinje mellan) attityden till 
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(mellan) objektet enkät, och till (mellan) objektet samverkan, än det som jag idag bara kan göra 
antaganden om. 
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11. Bilagor 
 

11.1 Presentation av arbetet till intervjupersonerna 
 
Enkät angående ett specialarbete om attityder till samverkan och samarbete 
 
Hej! Jag heter Perra Jansson och går min sista termin på grundskollärarlinjen 1-7 Sv/So vid 
högskolan i Gävle-Sandviken. Jag undrar om du skulle vilja hjälpa mig med mitt special- 
(examens-) arbete genom att besvara frågorna i denna enkät? 
 
Jag har valt att göra en undersökning av attityder som finns inom skolan värld till olika former 
av samverkan och samarbete. 
 
Målet med undersökningen är att sammanställningen skall kunna skapa en förståelse hos var 
och en av oss om hur vi fungerar och agerar i ett samarbete och en samverkan. Kanske kan det 
på så sätt skapa bra förutsättningar för helhetslösningar inom skolans värld, som skapar ett ökat 
engagemang och en ökad tillfredsställelse för både barn och vuxna. Det som vi idag ser som 
hinder till samverkan och samarbete kan vi förhoppningsvis imorgon, med den ökade insikten 
och förståelsen, istället se som möjligheter! 
 
Jag har begränsat min undersökning till att gälla dem som arbetar med barn från 6-årsverk-
samhet och upp till åk 6. Arbetssätten kan variera beroende på i vilket område och i vilken enhet 
man arbetar. 
 
Med samverkan och samarbete avser jag alla tillfällen då det är två eller flera personer som är 
ansvariga för planeringen och arbetet. Oavsett om det sker inom samma arbetslag, yrkeskate-
gori, avdelning osv., eller över gränserna mellan dem 
 
För att hinna med efterarbetet av enkäten är jag tacksam om svaren finns på respektive 
expedition senast fredagen den 1 mars. Jag hämtar personligen enkäterna på respektive skola 
eller får dem på annat överenskommet sätt. 
 

11.2 Frågeformulär 
 
Frågor om samverkan och samarbete 
 
Svaren till enkäten kan du skriva antingen på baksidan av varje sida, eller på ett separat papper. 
Om du väljer att skriva svaren på ett separat papper så glöm inte att ange och säga något om 
arbetsform. 
 
Markera någon yrkeskategori, förslagsvis med X eller understruket: 
 
Förskolelärare 
Fritidspedagog 
Klasslärare 
Annan lärare (spec, ämnes o.dyl.) 
 
Kort beskrivning av arbetsform: 
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Har du någon form av erfarenhet när det gäller samverkan och samarbete: 
 
1a. Mellan olika ämnen? 

Om så är fallet, mellan vilka ämnen då och hur ofta? 
Varför mellan just dessa ämnen och i den omfattningen? 
Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför? 
 

1b. Vid olika temaarbeten? 
Om så är fallet, i vilka teman då och hur ofta? 
Varför i just dessa teman och i den omfattningen? 
Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför? 
 

1c. Mellan olika arbetsenheter 
Om så är fallet, mellan vilka enheter då och hur ofta? 
Varför just mellan dessa enheter och i den omfattningen? 
Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför? 
 

1d. I annan form av samverkan och samarbete än i de tre ovanstående? 
Om så är fallet, i vilken form då och hur ofta? 
Varför i just denna form och i den omfattningen? 
Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför? 
 

2. Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som har fungerat mycket bra, 
enligt din uppfattning? En kort beskrivning. 
Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan? 
Varför tror du det fungerade så? 
 

3. Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som inte har fungerat, enligt 
din uppfattning? En kort beskrivning. 
Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan? 
Varför tror du det fungerade så? 
 

4. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är lätt eller enklare att finna 
samverkan och samarbete? 
Vilka är det och varför är det så i dessa anser du? 
 

5. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är omöjligt eller näst intill 
omöjligt och svårt att finna samverkan och samarbete? 
Vilka är det och varför är det så i dessa anser du? 
 

6. Tycker du att samverkan och samarbetet har underlättats av den nya läroplanen? 
Om så är fallet, vilka är då orsakerna till det anser du? 
Om så inte är fallet, vilka är orsakerna till det anser du? 
Om ni inte har hunnit prova samarbete med Lpo -94 som styrmedel vad har då varit or-
saken till det anser du? 

 
Tack för hjälpen! 
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1. Sammanfattning


Bakgrunden till valet av ämne har haft att göra med att jag tror att attityderna till samverkan och samarbete har stor och avgörande roll för förnyelsen av och initiativtagandet till skolans utveckling.


Mitt syfte och min frågeställning har varit att belysa attityder, mellan pedagoger för barn i 6-årsåldern till 12-årsåldern, till samverkan och samarbete och genom analyser av svaren få ett dokumenterat attitydkompendium. Detta skulle då kunna vara grunden för att skapa bra förutsättningar för samverkanslösningar i skolans värld. Dessutom har det också varit intressant att se vilka möjliga samverkanskonstellationer det finns samt att se vilka som fungerar bättre och vilka som fungerar sämre. Som metod har jag använt mig av en enkät som delats ut till förskollärare, fritidspedagoger och lärare på fyra olika skolor.


Då jag endast fått tillbaka 1/5 av svaren från undersökningsgruppen så har jag inte kunnat besvara min huvudfråga om attityder bland pedagoger. Däremot har jag ur ett socialpsykologiskt perspektiv kunnat göra antaganden och därigenom konstatera eventuella och tänkbara orsaker som påverkar olika attityder. Jag har då antagit att de som svarat på enkäten har haft en positiv attityd antingen till samverkan och samarbete eller till enkätens frågeställning. Och om så inte har varit fallet så har de svarande haft en professionell attityd som tagit överhanden över eventuella negativa attityder till de två ovannämnda objekten (samverkan och enkäten). De som då inte har svarat på enkäten har av mig - ur ett socialpsykologiskt perspektiv - antagits inte ha en positiv attityd till samverkan eller till enkäten. Ej heller ha haft en professionell attityd som tagit överhanden över de negativa attityderna. Däremot har jag i undersökningen kunnat konstatera att det finns många olika samverkanskonstellationer där temaarbete var något som de svarande tyckte fungerat bra. Medan samverkan mellan olika arbetsenheter var en samverkan som fungerat sämre.


2. Förord


Jag skulle först vilja tacka alla de som svarade på min enkät och gjorde det möjligt för mig att påbörja mitt examensarbete genom att bearbeta de inkomna svaren.


Jag skulle sedan vilja tacka er alla som på ett eller annat sätt känner er delaktiga i att jag till slut kunde slutföra och knyta ihop arbetet till det som ni just nu håller i er hand. Ingen nämnd ingen glömd.


3. Inledning och bakgrund


Bakgrunden till mitt val av arbete kan härledas till flera olika fristående händelser och företeelser.


Från början när jag påbörjade utbildningen hade jag i tanken att göra ett arbete om någonting som rörde skolan, förskolan och fritids. Jag förundrades över att det var så lite samarbete mellan dessa enheter och att det förekom så mycket negativa åsikter från de olika arbetsgrupperna gentemot de andra arbetsgrupperna. Man såg på - enligt min uppfattning - de andra gruppernas pedagogiska metoder och förhållningssätt med misstroende och som hinder för gemensamma arbetslag.


Senare - ungefär mitt i utbildningen - började jag mer och mer förundras över hur skolan skulle ta emot alla 6-åringar som till läsåret 97/98 skall vara inskrivna i skolan. Framför allt när jag märkte att den allmänna föreställningen om hur detta skulle ske; att föra ner skolan en åldersgrupp och låta 6-åringarna konfronteras och bemötas i 7-åringarnas begreppsvärld. Att - som jag - se möjligheterna till ett framtida arbetslag mellan förskollärare och lärare var inte det första dessa tänkte på. Jag antar att det beror på det som jag benämnt i stycket ovan, där man såg de olika kompetenserna som hinder.


I den här perioden av utbildningen fick jag göra praktik hos en (Birgitta Ansefelt) av de i Katrineholm mest drivande och förespråkande för, dels en åldersintegrerad undervisning och dels ett integrerat arbetssätt med samverkan både uppåt (mellanstadiet) och nedåt (förskolan) samt med fritidsverksamheten under skoltid. Detta medförde att vi diskuterade mycket av mina två ovannämnda undringar och tankar därom. Ur dessa diskussioner mynnade då mitt intresse och uppfattning om attityder fram. Framför allt insåg jag då vilken stor del en människas attityd spelar när hon eller han går in i ett samarbete. Det som blev den avgörande faktorn för den insikten var när Birgitta berättar om - på frågeställningar om hur man når resultat i samverkan och hur hon själv ser på samverkan - att hon har uppfattningen, där det är helhetsresultatet som avgör om det är ett bra samarbete. D.v.s. att hon t o m kan avhålla sig från att driva sina tankar och teorier till förmån för ett samarbete som kortsiktigt kanske innebär att endast 1/10 del av ursprunget om hennes ide, men att det ändå ur ett helhetsperspektiv är ett steg framåt i utvecklingen. Man kan se det som; att får jag plats med 1/10 del varje år så har jag på längre sikt (10 år) uppnått mina mål och samtidigt varit mån om att ha ett fungerande samarbete där jag har fått förmånen att utveckla mina ursprungstankar och idéer genom mängden av infallsvinklar och reflektioner från mina samarbetspartner.


Efter dessa tre perioder så hade jag bestämt mig för att göra en undersökning om attityder i olika samverkans- och samarbetskonstelationer.


4. Syfte och målsättning


Syftet med examensarbetet har varit att synliggöra attityder bland pedagoger, för barn i åldern 6-12 år, till samarbete och samverkan sinsemellan och mellan olika arbetsenheter.


Målet med undersökningen är att sammanställningen skall kunna skapa en förståelse hos var och en av oss om hur vi fungerar och agerar i samarbete och samverkan. Kanske kan den på så sätt skapa bra förutsättningar för lösningar på problem inom skolans värld, som i sin tur skapar ett ökat engagemang och en ökad tillfredsställelse för både barn och vuxna. Kan det vi idag ser som hinder till samverkan och samarbete möjligen i morgon, med den ökade insikten och förståelsen, istället ses som möjligheter?


Ett mål är också att se vilka möjliga samverkans- och samarbetskonstellationer det finns samt vilka av dessa som fungerar bättre och vilka som fungerar sämre.


5. Litteraturöversikt


Den litteratur jag har valt att läsa har i grunden varit för att få egen inspiration och andras åsikter om attityder till samarbete och samverkan. Litteraturen har nödvändigtvis inte enbart varit specificerad och relaterat till den urvalsbegränsning som jag har valt att göra i min undersökning utan har också kunnat relatera till attityder och samverkan i ett större perspektiv. Jag ger nedan en kort beskrivning på de böcker som jag refererar till och som direkt återfinns i min undersökning.


Det första litteraturvalet jag gjorde var för att fördjupa mig i de rent socialpsykologiska orsakerna och sambanden till människors attityder. Detta har jag då gjort genom att studera ”Attityder” ur Leon Manns bok Socialpsykologi (1972) (se diskussion 9.1 sid 34).


En annan litteratur som jag har synat är en tidigare rapport ur FoU:s rapport 50 Stabilitet och förändring i skolan (1984) av Björn Sandström och Mats Ekholm där jag fokuserade mig på ”Samarbetets betydelse för stabilisationen” och som handlar om samverkan mellan lärare (se diskussion 9.2 sid 36).


Det förekommer också referenser till samverkan och samarbete inom Lpo -94:s riktlinjer mot viss jämförelse med Lgr -80 om det som tenderar mina frågeställningar och svar därav.


Dessutom refererar jag till Christer Ferms bok Demokrati i praktiken (1993), En handbok för lärare om samverkan med elever och föräldrar. Där jag återger för Ferms teori om samband mellan tid och samverkan.


6. Metod


6.1 Undersökningsgrupp


Jag har begränsat min undersökning till att gälla dem som arbetar med barn från 6-årsverksamhet och upp till åk 6. Arbetssätten och yrkeskategorin kan variera beroende på i vilket område och i vilken enhet man arbetar.


De som har hand om 6-årsverksamhet är i normala fall förskollärare. De som har hand om barnen utanför den lektionsbundna tiden är i normala fall fritidspedagoger. De som har barnen i skolan från 7-årsåldern (åk 1) till 9-årsåldern (åk 3) är i normala fall lågstadielärare. De som har barnen i skolan från 10-årsåldern (åk 4) till 12-årsåldern (åk 6) är i normala fall mellanstadielärare.


Numera utbildas lärarna till att vara lärare i intervallet åk 1 till och med åk 7 (eller i intervallet åk 4 till och med åk 9) och istället ha en fördjupad kunskap i svenska och samhällsorienterade ämnen eller i matematik och naturorienterande ämnen. Därför kan det i undersökning finnas de som har olika utbildning, vilket jag dock inte har gått in för att få fram i min undersökning.


Jag har mer eller mindre slumpmässigt valt ut de fyra områden och enheter varifrån undersökningsgruppen härstammar. Två av Barn- och Ungdomsenheterna är enheter där jag har gjort min praktik som lärarstuderande. En enhet finns i grannkommunen och den fjärde enheten är den som finns närmast mitt eget boende. De fyra Barn- och Ungdomsenheterna är kort följande:


Nävertorpsskolans B&U i Katrineholm; arbetar både åldersintegrerat och åldershomogent Övergår fullt ut under läsåret 96/97 till att vara en åldersintegrerad enhet.


Sanbäckensskolans B&U i Katrineholm; arbetar åldershomogent, men har påbörjat en åldersintegrerad klass. Inget uttalat om att enheten skall sträva mot åldersintegrering.


Jurslaskolans B&U i Jursla (Norrköpings kommun); arbetar sedan många år ålderintegrerat.


Sävstaskolans B&U i Vingåker; arbetar åldershomogent, men som Barnskola där 6-åringarna i stor utsträckning är integrerade med 7-åringarna (åk. l).


6.2 Undersökningsmetod


Jag har valt att ställa frågor i enkätform (se bilaga 11.2). Enkäten har sedan delats ut till intervjupersoner i fyra olika Barn- och Ungdomsenheter (se bilaga 11.1).


Jag har valt att arbeta med öppna frågeställningar såsom jämfört med slutna frågor med ett visst antal givna svarsalternativ med motiveringen att var och ens personliga attityd till samverkan och samarbete, tror jag, skulle framträda tydligare då.


Från början gav jag de berörda intervjupersonerna tre veckors tid att besvara frågorna. När den tiden hade gått så blev jag tvungen att ge ytterligare två veckors respit då jag endast hade fått in en bråkdel av alla enkäter. Den ökade respiten meddelades till respektive områdeschef.


7. Resultat


Resultatet av utskicket av enkäten har varit mindre bra. Jag har fått tillbaka 20 st svar utav 120 utlämnade enkäter. Utav dessa 20 svar är det 10 st som är klasslärare, 5 st som är förskolelärare, 4 st som är fritidspedagoger och en som är kategori annan lärare. När det gäller arbetsform så är det 8 st av klasslärarna som arbetar åldersintegrerat och 2 st som arbetar åldershomogent, en på varje stadium.


Av de 8 st åldersblandade klasslärarna är det 4 st som arbetar med årskurs 4-6 och 4 st med årskurs 1-3. Den lärare som går under kategorin ”Annan lärare” arbetar i såväl åldershomogena som åldersintegrerade klasser samt på både låg- och mellanstadiet. I två utav fallen har svaren presenterats gemensamt utan två förskolelärare respektive två fritidspedagoger.


Alla förskollärare arbetar med 6 års verksamhet och i olika former av integreringar med en klasslärare. Alla fritidspedagoger arbetar i olika integreringar med klasslärare. Svaren i enkäten är direkt nedtecknade och ordagrant citerade från de svarande.


7.1 Generell frågeställning i fråga 1


Har du någon form av erfarenhet när det gäller samverkan och samarbete:


7.1.1 Svar till fråga 1a


1a. Mellan olika ämnen? Om så är fallet, mellan vilka ämnen då och hur ofta? Varför mellan just dessa ämnen och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: No, Sv, Bild och form, Gymnastik, Oä mm Kompetens och arbetsfördelning. Fungerar bra pga. god planering.


Förskollärare tre: Gymnastik och slöjd.


Förskollärare fyra: Inget svar under den punkten.

Förskollärare fem: Jag har bytt lärare varje år och samarbetar nu med en fjärde. Samarbetet har varit olika beroende på vem jag har arbetat med. Huvudtanken är dock att varje barn ska mötas på den nivå som hon/han just då befinner sig på. Samarbetet nosar på alla skolans ämnen. Exempelvis: Musik - morgonsamling. Oä - utflykter, natur och tid. Svenska - språksamlingar --> läsinlärning. Bild - skapardagar (blandade smågrupper).

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Gymnastik, Oä, Bild och form, Forskning mm. Kompetens och arbetsfördelning. Bra, vi har tagit tid till planering.

Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt i både låg- och mellanstadiet: Alla ämnen. All verksamhet och mellan olika stadier (låg - förskolan mest). För helhetssynen på barns utveckling och deras verksamhet.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Oä/Sv som är naturligt då man t.ex. läser om rymden. Man skriver, läser och lär sig fakta. Sv/Mu/Oä Då man har sång och musik till olika tema områden. Vi gjorde t.ex. en årstidsmusikal föregående år. Jag tycker att det är självklart och naturligt att samverka mellan ämnen. Verkligheten är ju inte indelad i olika ämnen.

Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Sv/Mu/Bild/Slöjd. Samarbete i samband med musikaler ungefär en gång/läsår. Vi har arbetat med: Sång och musik (mu). Manus, drama, teater, muntligt framförande (sv). Kulisser, rekvisita, affischer (bild). Scenkläder (textilslöjd).

Valet av dessa ämnen beror ofta på rent praktiska lösningar samt på intresserade kollegor. Det är ofta en eller två drivande personer med speciella intressen för det man arbetar med. Dessa kommer ofta med idéerna. Tid för gemensam planering behövs. Det fungerar bäst om man även är två vuxna i undervisningssituationerna.


Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samarbete med mellanstadielärare har pågått sedan 1982. Samarbetet har bl.a. inneburit att mellanstadieläraren en förmiddag i veckan har tjänstgjort i lågstadieklass och lågstadielärare har motsvarande tid tjänstgjort i mellanstadieklass. På eftermiddagen har mellan- och lågstadielärare tillsammans arbetat i ”storklass”, genom åren i variationer alltifrån 1-6 till 3-6.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: På lågstadiet har vi de flesta ämnena själva. Men samverkan sker lite med t.ex. slöjdlärare och musiklärare.

Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Oä - slöjd 60 min/vecka. Bra, positiv inställning.

Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Oä - slöjd, Oä - bild, Oä - musik. Regelbundet. Det känns naturligt med den anknytningen. Det fungerar bra, pga. ett självklart samband.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Sv - oä (No, So) dagligen. Naturligt vid eget arbete, man läser bearbetar och redovisar vad man har kommit fram till.

Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Slöjd, Oä och matte. I huvudsak personkemin. Arbetet fungerade med genomgångar tillsammans med slöjdläraren. Vi arbetade självgående i två grupper och i var sitt klassrum. Vi tillverkade världskarta och följde sedan ”världsomseglingen” med egentillverkade båtar. Vi har också tillverkat mattestavar och använt dem i det praktiska arbetet, till stor glädje för eleverna och andra övriga.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: På mellanstadiet är nästan all undervisning en blandning av ämnen. Vi jobbar efter verkligheten som ju är högst ämnesblandad. Bra.

Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ang. samarbete och samverkan med annan åldersblandad klass på lågstadiet, vill jag hänvisa till svar från klasslärare tre. Detta samarbete har pågått sedan vi tillsammans startade (med åtta elever i åk 1) vår första åldersblandade verksamhet för många år sedan och där de första eleverna idag hunnit börja sina högskolestudier. Ang. samarbete och samverkan med annan åldersblandad klass på mellanstadiet har detta varit möjligt de senaste tre åren. Då jag tidigare har varit ensam med åldersintegrerad undervisning på mellanstadiet. Samarbetet är tyvärr idag begränsat pga. liten förståelse vid schemaläggning från skolledningshåll. När parallellklassen enbart bestod av åk. 4 elever var de näst intill integrerade med ”min” 4-6:a. Så barnen lärde sig att samarbeta och saknade sedan detta samarbete då de blev egna klasser. Idag samarbetar vi kontinuerligt i No-undervisningen, då vi har teman över flera veckor och ofta bildar klassblandade grupper. Vid introduktion och avslutning har vi ofta storklass, 45 elever. Eleverna känner sig trygga med klasslärarna vilket bl.a. visar sig om någon av oss är borta. Vi har också gjort vissa utflykter och exkursioner tillsammans. Sv och Ma är också ämnen vi ibland samarbetat i med gott resultat.


Samarbete med åldershomogena klasser har visat sig vara svårare att genomföra, antagligen beroende på olika syn på lärarroll, kunskap, elever och tolkning av Lgr - 80.


7.1.2 Svar till fråga 1b.


1b. Vid olika temaarbeten? Om så är fallet, i vilka teman då och hur ofta? Varför i just dessa teman och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Trafik, Natur, Drama mm. 3 timmar/vecka. Bra pga. fungerande arbetslag.


Förskollärare tre: Inget svar under den punkten.

Förskollärare fyra: Språk. Bornholmsmodellen varje dag för att underlätta läs- och skrivinlärning. Bra. Personalen ser resultat.

Förskollärare fem: Vill bestämma temaarbeten efter barngruppens behov. En klass behöver t.ex. jobba på sina relationer och då spelar vi teater och sätter upp en musikal. En annan klass behöver kanske naturupplevelser. I övrigt jobbar vi med det traditionella: jag, tid, årstid, våra traditioner mm.

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Ja, trafik, sv/drama mm 3 tim/vecka. Bra, vi är ett fungerande arbetslag + att vi tar tid till planering.


Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: Generellt - men mest i Oä och friluftsverksamhet.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Se fråga 1a samt några ytterligare teman såsom: Vår föda Vårt samhälle Natur och djur osv.


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Temaarbete om valet. Var tredje (fjärde) år i början av höstterminen. Själva temat bestämmer förstås hur ofta man kan genomföra detta. Det kändes som ett absolut måste med anledning av riksdagsval. Eleverna bildar egna partier med egna partiprogram, håller torgmöten och anordnar debatter. Arbetet avslutas med ett riktigt skolval. Arbete har fungerat mycket bra. Det kräver noggrann planering. Många vuxna inblandade. En person med speciella intressen för detta tema fungerar som inspirationskälla och är den drivande personen i arbetslaget.


Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1a.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: T.ex. sagor, vatten natur osv. Igång var 14:e dag. 2 klasser + 2 sexårsgrupper. Barnen delas i 2 huvudgrupper, 6-åringar och åk 1, samt åk 2 och 3. Vårt nuvarande tema, sagor tyckte vi var lämpligt att dela upp så. Har haft andra grupperingar vid andra teman. Det fungerar väldigt bra. (2 klasslärare, 2 fritidspedagoger, 2 förskollärare).


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Ett huvudtema varje läsår. T.ex. Rymden, människokroppen, istiden eller luft - vatten - jord. 60 min/vecka. Enligt Oä - plan. Bra. Barnen valde intresseområden.

Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Lågstadielärare/slöjdlärare. Lågstadielärare/musiklärare. Två kompetenser möts och gör en hel insats i vissa temaarbeten t.ex. i Oä.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Vi har en plan med temaarbeten som vi försöker följa. Lpo -94 är styrinstrument.

Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Svenska författare, klassiker, Norden, släktforskning, sagor. Vi har dessa områden i våran svenska plan. Lätt att arbeta när vi kan välja intresseområde. Underlättar förberedelser när vi delar upp arbetet. Spontana vinster.

Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ex ANT, författare, miljön mm. Bra.

Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.


7.1.3 Svar till fråga 1c.


1c. Mellan olika arbetsenheter. Om så är fallet, mellan vilka enheter då och hur ofta? Varför just mellan dessa enheter och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Dagligen i någon form mellan förskolelärare/fritidspedagog/lärare. Politiskt beslut att arbeta så. Bra, har arbetat ihop oss.

Förskollärare tre: Fritids/6-årsverksamhet/jag/lärare.

Förskollärare fyra: Mellan 6-årsgrupperna där det är gemensamma sångsamlingar, utflykter och andra aktiviteter. Bra att alla 6-åringar känner till varandra innan skolstarten. Roligt att träffas både barn och personal. Fungerar bra och det är svårt med mera samarbete inom tidsintervallet 08.15-11.15. Resterande tid fungerar vi som fritids.

Förskollärare fem: Vi träffas och utbyter erfarenheter med den andra skolan i centralorten.

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Förskola - Fritids - Skola. Dagligen. Politiskt beslut. Bra, vi har ett bra arbetsklimat.


Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Skola - Fritidshem. Samlad skoldag med Fa i halvklass. Bra - God vilja, efter 10 år + personkemi. 95-96 mer samarbete i skolsalen, t.ex. Dator, Engelska i mindre grupp, läsning, matte, musik idrott, rättning av böcker samt också rastverksamhet.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: Enligt schema, flera gånger/vecka. Svårt att få det att fungera friktionsfritt pga. tidsbrist och möjligheter till naturlig samvaro.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Samarbete mellan 6- och 7-åringar. Nu i åk 2 har vi samarbetat med parallellklasser i temat om Vår föda och även i praktisk matematik. Samarbetet har varit lite besvärligt nu i åk 2, men det är pga. att några elever inte alls går ihop. Men flera grupper fungerar jättebra. Samarbetet vuxna emellan är mycket gott. Vi har också samarbetat med min förra klass som nu är en åk 5:a. Vi har haft läsgrupper, skrivit sagor, haft musik tillsammans mm.


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Lågstadiet - mellanstadiet (hela skolan). Temaarbete i svenska under en längre period, 80 min/vecka. Vi samarbetade en lågstadielärare och en mellanstadielärare och en grupp elever från åk 1-6. Vi ville utöka samarbetet mellan de olika stadierna. Överbrygga klyftan mellan stadierna. Lära känna både personal och elever från de andra klasserna. Det var svårt att hitta den tid som behövdes för gemensam planering. Tyvärr blev det ibland så att lärarna planerade enskilt och sedan möttes i klassrummen och körde sina respektive ”race”. Det blir inte mycket samarbete men det är i alla fall ett steg på vägen mot samverkan. Det är också positivt att få vara två lärare samtidigt i elevgruppen.

Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1 a.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1b. Temagrupperna består av två arbetsenheter. Vi arbetar i samma hus. Gemensamma planeringskonferenser. Kvällstid, en gång i månaden för hela huset. Vi har varit i samma hus i snart två år och i år fungerar samarbetet. Bra.


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Någon gång/termin för hela stadiet. T.ex. tomte lunch till jul eller musikal med alla treor på skolan där alla hjälps åt. Hela stadiet. Trevligt.


Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1b.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Stormöte en gång i månaden. Julpyssel inför julmarknad.


Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Endast vid enstaka tillfällen. Erfarenheten alltför bristfällig.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ja.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.

7.1.4 Svar till fråga 1d

1d. I annan form av samverkan och samarbete än i de tre ovanstående? Om så är fallet, i vilken form då och hur ofta? Varför i just denna form och i den omfattningen? Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Inget svar under den punkten.


Förskollärare tre: Inget svar under den punkten.


Förskollärare fyra: Med fritids där vi arbetar över avdelningarna, öppnar och stänger samt tar hand om varandras barn. Samarbetar även med grann fritids. Där vi har olika aktiviteter för skolbarnen och 6-åringar som blandas på fritids. Allt kan bli bättre, men fungerar tillfredsställande utifrån lokaler och avstånd.

Förskollärare fem: Ett visst samarbete med fritids. Som använder samma lokaler som vi under barnskoletiden har haft tillgång till mellan 08.00-13.00. En av fritidspersonalen är knuten till vår klass. Hon dukar med dukbarnen och sitter med och äter vid ett av tre bord. En förmiddag i veckan tar hon 6-åringarna medan jag t.ex. bakar, snickrar eller liknande med en liten grupp. Hon hjälper även till med lästräning.

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Nej, inte under de senaste två åren som vi utgått ifrån och där vi började arbeta under den - för oss - nya organisationen.

Fritidspedagog tre: Jag har samarbetat med en klasslärare i taget. Jag är med klassen alla timmar utom två, då vi har planering på fritids. Under delningstimmarna har jag FA med halva klassen. Vi (Fri - Kl) har en timme planering tillsammans.

Fritidspedagog fyra: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: Inget svar.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Vi samarbetar i storsjungsgrupper, där alla elever i skolan är med. Då sjunger vi tillsammans i gymnastiksalen cirka tre gånger per termin. Vi har även en vårpromenad i dessa grupper, samt olika aktivitetsdagar. I dessa grupper finns barn från åk 1-åk 6. Vi vuxna har ansvar för varsin grupp. Mycket roligt och givande samarbete.


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Inom arbetslaget. Förberedelse och planering; 1 tim/vecka under dagtid samt 1 gång/månad på kvällstid. Genomförande; åldersblandade grupper 12 veckotimmar. Två lärare på grupper om 30-35 elever. Detta är ett sätt att arbeta i arbetslag. Vi ville hitta en bra lösning för att arbeta med åldersblandade grupper. Vi tyckte det var viktigt att behålla de åldershomogena klasserna som grundstomme i vårt arbete. Det är väldigt viktigt med gemensam planering samt att kunna vara två lärare i grupperna. Samarbetet fungerade mycket bra. Personerna i arbetslaget var mycket olika som personer men med samma grundsyn på elever, undervisning etc. Vi lyfte fram våra personliga kompetenser inom t.ex. musik, matematik och svenska (läsning och fri skrivning). Iden till att arbeta på detta sätt kom från oss och inte ”uppifrån”. Det är ett av skälen till att det fungerade så bra.


Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 1 a.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samverkan i en arbetsenhet med alla lärare. Fungerar ibland inte så bra. Vi träffas för sällan eller har olika uppfattningar.


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Tillsammans med förskolan. 6-åringarna besöker skolan. Vi har gemensamma naturdagar då faddrarna tar hand om blivande klasskamrater. Brukar fungera bra. Alla är intresserade.


Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Jag har erfarenhet av samverkan mellan förskolan och skolan. Bra för att se helheten (barnets utveckling). Fungerar bra - men fodrar noggrann planering och fortlöpande utvärdering.

Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Några av de planlagda arbetsområdena är med samarbete mellan klasserna på mellanstadiet. Ex hembygdsforskning, miljö mm. Läraren läser in sig på ett område och håller sedan föredrag i de olika klasserna.

Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Lika illa. Se svar fråga 1c.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Gemensam planering för mellanstadiet. Utarbetande av metoder och material till undervisningen.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.


7.1.5 Svar till fråga 2.


2. Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som har fungerat mycket bra, enligt din uppfattning? En kort beskrivning. Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan? Varför tror du det fungerade så?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Alla tema arbeten. Vi fick göra det vi hade störst kunskap i. Bra arbetsfördelning och lagom stora elevgrupper.


Förskollärare tre: Mellan de fyra olika klasserna i årskurs 1.

Förskollärare fyra: 6-årsgruppen. Arbetar med Bornholmsmodellen där jag har en del av två. Gemensamt intresse och övertygelse att det främjar barnen.


Förskollärare fem: När vi för 1½ år sedan satte upp vår minimusikal om tid och vi fick vårt ”stökigaste” barn - just då - att vara presentatör och han gjorde det bra. Vi vuxna delade arbetsuppgifterna lika, men också efter vad vi kan. Läraren spelade bättre än mig. Jag hade mera tid med barnens rekvisita arbete. Varje barn framförde något efter deras förutsättning.

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Alla tema - arbeten. Vi fick arbeta med det vi var mest kompetenta för. Bra arbetsfördelning och inte för stora elevgrupper.


Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: När rollfördelningen är tydlig och klar eller/och lärarna känner varandra väl. (Ex. musik - lektioner, utflykter).


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Samarbetet i tema. Ex när vi förra året genomförde en årstidsmusikal med 6- och 7-åringar. Det gick bra pga. att vi var tre vuxna, en förskollärare, en lågstadielärare och en fritidspedagog. Min roll var främst musikdelen. Förskolläraren och fritidspedagogen den mesta rekvisitan.

Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Se fråga 1d. Jag fungerar ofta som idéspruta. Jag är också ganska drivande.


Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samarbetet mellan 1-6 har i alla år fungerat mycket bra. Diskussion har givetvis förekommit, dock aldrig negativ sådan. Samarbete har dessutom fr.o.m. 1983 skett med förskollärare. Positivt! Fr.o.m. 1994 arbetar jag i ett arbetslag- förskola, fritids och skola = totalintegration - Heldagskola. Det är mycket positivt, men kan naturligtvis utvecklas ytterligare. Mål: Att ge alla barn en skolstart som är anpassad efter varje barn utvecklingsnivå. Att ge alla barn med heldagsomsorg möjlighet att ha sin hemvist i en byggnad med samma vuxna omkring sig hela dagen.

Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Vår arbetsenhet. Klasslärare, fritidspedagog och förskollärare. Vi arbetar nära varandra och fungerar bra tillsammans.

Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Oä - slöjd. Hjälplärare. Roligt och intressant.

Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samverkan i arbetslag lågstadium - förskola - fritids fungerar ofta väldigt bra - därför att man då får en helhetssyn på barnen. Det ställer dock höga krav på de vuxna och en god planering.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Vi gjorde ett bra tema om ANT, där vi hade lektioner i varandras klasser.

Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Norden. Valde ett land. Alla fick sin önskan. Roligt att berätta för hela mellanstadiet vid fyra olika tillfällen. Helt olika bemötande och spontana aha upplevelser. Samma stoff, men ack så olika mottagande.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.


7.1.6 Svar till fråga 3.


3. Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som inte har fungerat, enligt din uppfattning? En kort beskrivning. Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan? Varför tror du det fungerade så?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Nej


Förskollärare tre: Att det ges för lite tid till att skapa samarbete är det som påverkar att det inte blir bra.

Förskollärare fyra: Samverkan med skolan. Slå huvudet i väggen. Slagit huvudet i väggen. Vi (6-årsverksamhet och skolan) får ingen tid för gemensam planering för att skapa samverkan.


Förskollärare fem: När klockan är 13.00 vore det önskvärt om vi vuxna hade möjlighet att stanna upp och utvärdera dagen. Som det är nu så rusar jag med mina små till taxin medan det städas färdigt i rummet (fritids ska snart äta mellanmål), jag skall äntligen ta en kort rast, sedan rusar alla vi iväg till nästa möte. En känsla av avundsjuka från fritids på oss förskolelärare i Barnskolan. Varför vet jag inte? Lönen är ju dålig! Önskvärt vore om ”övrig personal”, inte bara lärarna, kunde detta mera i arbetsgrupperna när det gäller för hela skolan. Bra om vi kunde lära känna varandra lite mera privat och öka förståelsen för varandra.

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Nej.


Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Ingen planering tillsammans och dålig kommunikation.

___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: När ansvarsfrågan (för lektionen) varit oklar (ex musiklektion). Orsak: ej tydliggjort innan.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Vårt samarbete med nuvarande parallell pga. mycket stökiga elever. Min roll är då bara att vara ”polis” och det är så trist. Det blir lite konstruktivt. Därför vilar vi med samarbetet just nu.


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: En önskan om samarbete mellan olika klasslärare och andra lärare på en större skola där inga fungerande arbetslag existerar. Lärarna i samma årskurs träffas en timme varje vecka. Det blir snarare information och utbyte av idéer än samarbete och samverkan. Organisationsproblem, för många lärare inblandade, salar som ligger lång ifrån varandra, schema tekniska problem, dåligt med biutrymmen i anslutning till lektionssalarna.

Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Samverkan mellan lågstadieklasser (det är historia idag, men var tufft när det pågick). Orsak? min teori: bl.a. Olika uppfattning om lärarrollen. - Olika uppfattning om barns behov. Olika kunskapssyn. Olika tolkning av Lgr -80.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se fråga 1d.


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Arbetslaget. Lärare. Osäkerhet hos kollegan att klara av alla elever.

Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Lågstadiet - mellanstadiet fungerar dåligt. Olika syn på barnen. Ingen rutin på samplanering av t ex tema. Olika arbetstider. Bristande intresse.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ibland är det lite tungrott att få igen samarbetet när schemat är ett hinder.

Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.


7.1.7 Svar till fråga 4


4. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är lätt eller enklare att finna samverkan och samarbete? Vilka är det och varför är det så i dessa anser du?

___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Vi har aldrig diskuterat svårigheterna utan arbetat efter möjligheterna.

Förskollärare tre: Allt funkar om man vill ta sig tid.

Förskollärare fyra: Det måste finnas tid för samarbete och det finns det inte nu!

Förskollärare fem: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Vi har aldrig diskuterat hindren utan arbetat utifrån möjligheterna. Vi är inte rädda för möjligheterna.

Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: Se svar fråga 3.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Jag tror att man kan samarbeta i allt. Jag kan inte se vad det skulle vara som inte gick. Hinder kan vara lokaler, personalbrist mm, men hinder är till för att komma över.


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: T.ex. mu - sv - bild - slöjd, so - no - sv - bild. Det känns naturligt att samverka mellan bl.a. dessa ämnen pga. den helhetssyn som bör genomsyra undervisningen. Jag tycker det är viktigt att integrera olika ämnen.

Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: I den verksamhet jag är, spelar inte ämnen, teman någon roll. I åldersgruppen 6-9 år provar vi allt, och 4-6 läraren och jag har provat ma, sv, idrott, NO och engelska. Samtliga ämnen har fungerat. I övrigt kan jag inte uttala mig.

Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar.


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: No-ämnen samt historia. Barnen kan där forska själva.


Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: I Oä. Man kan blanda in en massa olika ämnen där, och även ha många vuxna inblandade i skolan.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Svenska, Oä, bild. Eget arbete är bra för det innehåller ofta olika arbetsmoment för att skapa en produkt. Så är det även i arbetslivet.

Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Litteratur, SANT, internationalisering, geografi och historia. Det känns naturligt och lättillgängligt.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Det går att samarbeta i alla ämnen.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.


7.1.8 Svar till fråga 5.


5. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är omöjligt eller näst intill omöjligt och svårt att finna samverkan och samarbete? Vilka är det och varför är det så i dessa anser du?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Nej!

Förskollärare tre: Allt funkar om man vill ta sig tid.

Förskollärare fyra: Inget svar.

Förskollärare fem: Inget svar.

___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Nej.

Fritidspedagog tre: Inget svar.

Fritidspedagog fyra: Inget svar.

___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: Eventuellt lektioner av typ språkundervisning med styrda genomgångar. Vid eget arbete kan man vara flera, men själva upplägget bör helst ligga på en.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Se fråga 4.


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Det är svårt att finna samverkan mellan t.ex. idrott och de övriga skolämnena. Det beror kanske på att idrotten på något sätt är självgående. Det kan även gälla andra ämnen där lärarna har många olika klasser och då kan det vara svårt att hitta tid till planering och genomförande.

Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Se svar fråga 4.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar.


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar.


Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Inget svar.


Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Allt är möjligt. Även i engelska idrott m.fl., men sker kanske inte lika ofta.


Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Inget svar.


Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Nej.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.

7.1.9 Svar till fråga 6.


6. Tycker du att samverkan och samarbetet har underlättats av den nya läroplanen? Om så är fallet, vilka är då orsakerna till det anser du? Om så inte är fallet, vilka är orsakerna till det anser du? Om ni inte har hunnit prova samarbete med Lpo -94 som styrmedel vad har då varit orsaken till det anser du?


___________________________________________________________________________


Förskollärare ett och två: Inget svar.


Förskollärare tre: Det kommer att bli ett bra samarbete med det nya avtalet och ”arbetslag”

Förskollärare fyra: Inget svar.


Förskollärare fem: Inget svar:


___________________________________________________________________________


Fritidspedagog ett och två: Vi har ej tagit del av hela läroplanen.

Fritidspedagog tre: Inget svar.


Fritidspedagog fyra: Inget svar.


___________________________________________________________________________


Annan lärare; arbetar med blandat åldershomogent och åldersintegrerat samt låg- och mellanstadiet: Kanske. Men fortfarande saknas TID.


Klasslärare ett; arbetar åldershomogent på lågstadiet: Vi håller på att få fortbildning i Lpo -94 och är fullt upptagna av praktiskt arbete kring kursplanen/utvecklingssamtal mm. Samarbetet fortsätter som för om åren - d.v.s. rätt bra i alla fall!


Klasslärare två; arbetar åldershomogent på mellanstadiet: Svårt att avgöra om den nya arbetsplanen underlättar samarbete. Jag är utbildad under Lgr -80 och redan då insåg vi på lärarhögskolan vikten av att få arbeta i arbetslag. Vi strävade mot en helhetssyn och mot en integrering av olika ämnen. Så har jag också arbetat under flera år. Det känns som om arbetet med Lpo -94 riskerar att göra oss ämnesfixerade och det känns som ett steg bakåt. All tid för att införa nya läroplanen ägnas åt arbete med kursplaner och mål och egentligen ingen tid alls ägnas åt att utveckla arbetet i arbetslag.

Klasslärare tre; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Jag tror på Lpo -94. Den faller mig helt i smaken och jag tycker att jag har arbetet med dess inriktning under ett antal år.


Klasslärare fyra; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Ja. Samverkan mellan olika yrkeskategorier.


Klasslärare fem; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Ja. Undersöka och fördjupa kunskapen.


Klasslärare sex; arbetar åldersintegrerat på lågstadiet: Jag tror att 1-7 och 4-9-klasser (eller 1-9-klasser) kommer att underlätta samarbete. Helt enkelt för att lärare tvingas till gemensam planering.

Klasslärare sju; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Samarbetet har inte underlättats speciellt genom Lpo -94, men inte heller försvårats. Däremot ger verkligheten hinder genom att ekonomin ger ofta stora grupperingar, vilket försvårar samarbete.


Klasslärare åtta; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Det skulle kännas tomt om man inte utifrån sig själv kände glädje i att dela arbetet med arbetskamrater. Personligen känns det som att Lpo -94 inte är angeläget om att man naturligt kan mötas i arbetslag. För min egen del är det skönt att målen och strävansmålen finns uppdaterade.

Klasslärare nio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Ingen skillnad. Även Lgr -80 gav utrymme för så mycket samarbete som man ville ha.


Klasslärare tio; arbetar åldersintegrerat på mellanstadiet: Hänvisas till svaren i fråga 1a.


8. Analys av enkätsvaren


Då många av dem som svarat på enkäten har givit generella svar så kan det vara svårt att klargöra och tydligt hänvisa till om svaret man har givit är svar på t.ex. fråga la eller 1b, eller där någon besvarat alla frågorna på en gång i sammanhängande text. Därför ges också ett generellt analyserande och en generell slutsats över dessa delfrågor och svaren av dem.


8.1 Analys av fråga 1


De svar jag har fått in, tyder på att alla de svarande har och är iblandade i olika samverkans- och samarbetsintegreringar i skolan.


8.2 Analys av fråga 2


På den mera specificerade frågan om någon samverkan eller något samarbete som har fungerat mycket bra så visar det på att det finns två generella områden som de svarande tycker har fungerat mycket bra. Dessa är:


1. Temaarbeten


2. Arbetslaget, d.v.s. samarbetet mellan de olika arbetsenheterna (skola-förskola-fritids samt också lågstadium-mellanstadium).


Anledningen till att det har fungerat mycket bra i dessa två kategorier är, ifråga om temaarbeten framförallt beroende på att man har haft en bra arbetsfördelning. Man har delat upp de olika arbetsgöromålen efter kunskapen hos den enskilde individen och inte efter utbildning. Dessutom har dessa temaarbeten genererat i positiva reaktioner hos eleverna som arbetat efter sin egen begreppsnivå, där bl.a. samma stoff givit mångskiftande redovisningar och innehåll.


Vid samarbete inom arbetslaget beror det generellt på att man har haft en bra rollfördelning - där man bl.a. fördelat arbetet efter kompetens, arbetat nära varandra, och tid till gemensam planering.


8.3 Analys av fråga 3


På frågan om samarbete som inte fungerar så svarar de flesta, att de tycker att samarbetet inte fungerar bra i samverkan med andra vuxna och mellan olika arbetsenheter. Detta beror då - enligt samtliga som också besvarat delfrågan ”Varför tror du det fungerade så?” - på att det inte finns tid eller att det inte ges tid till att samverka och planera gemensamt. Dels också på schematiska hinder.


8.4 Analys av fråga 4


Här var det ganska lätt att urskilja de olika ståndpunkterna. Cirka hälften har helt enkelt svarat att det går att samarbeta och samverka i allt. Resterande har tyckt att det är lättare i antingen olika ämneskombinationer eller olika teman. Ingen har svarat att det inte finns någon lättare form av samverkan.


8.5 Analys av fråga 5


På frågan om det är någon som ser något samarbete som omöjligt eller näst intill omöjligt har de svarande svarat att de inte ser några hinder för samverkan alls. Någon har till och med svarat ”Nej”! En annan har svarat att det eventuellt kan finnas hinder i språkundervisning. En tredje att det är svårt att finna samverkan mellan idrott och andra ämnen. Vilket motsägs genast av att en fjärde har svarat: ”Allt är möjligt. Även i engelska, idrott m.fl., men sker kanske inte lika ofta”. De som inte svarat under den här punkten kan ju ha vilken åsikt som helst men en del av dem har, i den tidigare frågan om ett samarbete som har varit lätt, svarat att det går att samverka i allt. Vilket då skulle kunna tolkas som att de inte ser några samarbeten som är omöjliga.

8.6 Analys av fråga 6


Man ser här en klar tendens om vilken yrkesgrupp som den nya läroplanen vänder sig till - vilket förmodligen alla andra gamla läroplaner också gjort. Utav förskollärarna och fritidspedagogerna är det sex av nio som inte svarat alls och två som talar om att de inte har tagit del av den, samt en som svarat att: ”Det kommer att bli ett bra samarbete med det nya avtalet och ‘arbetslag’”. Vilket kanske kan tolkas som att det nya avtalet är i linje med vad Lpo -94 förespråkar. Alla lärarna har tagit del av Lpo. Däremot är det lite olika åsikter i svaren då merparten ändå tycker att Lpo -94 underlättar samverkan medan två tycker att det försvårar samverkan. Den tredje kategorin av svar är att de ännu är osäkra på om Lpo -94 underlättar samverkan.


9. Diskussion


Den låga svarsfrekvensen minskar värdet av enkäten såtillvida att de attityder som den avspeglar inte kan påstås vara representativa för lärarkåren. Således måste jag konstatera att min första fråga om attityder bland lärare inte kan besvaras. Däremot går det med en socialpsykologisk utgångspunkt diskutera om eventuella och tänkbara orsaker som påverkar olika attityder, vilket jag nedan ämnar göra. Jag kan dock dra slutsatser om mellan vilka ämnen, vid vilka teman och mellan vilka arbetsenheter samverkan och samarbete äger rum samt när den äger rum.


9.1 Ur ett socialpsykologiskt perspektiv


För att ge läsaren en inblick i den socialpsykologiska grundteorin om attityder så kommer jag att styrka diskussionen om attityderna genom korta förklaringar och citat hämta ur Leon Manns bok Socialpsykologi ur avsnittet som handlar om attityder. Det första man frågar sig är då. Vad innebär det att ha en attityd? Enligt Mann (sid 148) så innebär det följande:

”Att ha en attityd betyder benägenhet att inför ett socialt objekt reagera på ett givet konsekvent sätt. En attityd innebär att motiv väcks och handlingsberedskap mobiliseras hos individen för att han skall kunna närma sig eller undvika objektet.”

Dessa attityder har sedan tre olika komponenter som påvisas av Mann på sidan 148:


”Det finns många attityder och många psykiska processer ingår i uttrycken för dem. Man skiljer traditionellt mellan tre attitydkomponenter: den kognitiva, den affektiva och den beteendemässiga.”

Den kognitiva attityden består av föreställningen om objektet, d.v.s. man känner inte för t.ex. att samarbeta, därför att man inte tror det ger något konkret eller att man har en negativ bild eller inställning till den som samarbetet skall bedrivas med.


Den affektiva attityden består av den emotionella känslan gentemot objektet, d.v.s. man är rädd för att inleda t.ex. ett samarbete. Denna attityd är den som är svårast att påverka på grund av att den är djupast rotad av de tre.


Den beteendemässiga attityden består av en benägenhet att regera på ett visst sätt gentemot objektet och därav också handla på ett förutbestämt sätt. D.v.s. man har en handlingsberedskap när det kommer upp situationer där samarbete påtalas. Denna handlingsberedskap yttrar sig då i att man talar om vad man tycker om samarbete och helst också handlar därefter.


Det vi ska komma ihåg av dessa tre olika attitydkomponenter är att de oftast är beroende av varandra och att det är svårt att dela upp dessa komponenter i enskilda attityder. D.v.s. har man en negativ bild eller uppfattning av t.ex. samverkan i någon av dessa attitydkomponenter så har man en konsekvent attityd i resterande komponenter. Mann förklarar detta mera vetenskapligt på sidan 149:


”Uppdelningen av en enda attityd i dess skilda komponent leder till ett antal frågor om attitydens struktur. Är komponenterna konsekventa inbördes? Det är rimligt att anta att komponenterna måste överensstämma eftersom de alla är knutna till samma objekt som man måste ta i tu med på ett enhetligt sätt. Den person som har en negativ övertygelse rörande fluor (‘det är i själva verket råttgift’) kommer också att ha negativa känslor och visa fientliga beteendereaktioner.”

För att avsluta dessa komponenter om attityder så tänker jag citera och låta er ta del av Manns egna slutsatser om attityder och hur man förändrar dem eller hur de uppkommer från sidan 178:


”Den viktigaste slutsatsen … är att attityder inte uppkommer och inte heller förändras på grund av en enda, likformig princip. Man måste beakta alla de problem som nämnts i diskussionen: attitydernas strukturella egenskaper, deras funktionella underlag och arten av det sociala inflytande som bär ansvaret för att en attityd från början uppstår och fortsätter att bestå.”

Med Manns teorier i tankarna så kan de tänkbara orsakerna till varför de som svarat på enkäten och vilken attityd de speglar möjligtvis enligt min slutsats vara följande: Det kan antas vara rimligt att de svarande överlag har positiva attitydkomponenter och att de förutom till objektet samarbete även har positiva attitydkomponenter till andra objekt som återfinns i anknytning till samarbete, såsom t.ex. objekten individ, tidpunkt och mötesplats.


När det gäller attityden hos dem som inte har svarat så är det två faktorer som spelar in i anledningen till att de inte svarat på enkäten. Den första anledningen är då motsatsen till de antaganden om tänkbara orsaker till attitydkomponenternas konsekvens som de svarande har uppvisat. Enligt mitt antagande om Manns teorier så är det tänkbart att de som ej har svarat på enkäten har minst en negativ attitydkomponet till objektet samarbete. Men det kan också antagas att annan orsak till de utelämnade svaren skulle kunna vara minst en negativ attitydkomponent till något annat objekt som återfinns i anknytning till samarbete. Det kan heller inte uteslutas att objektet skulle kunna vara frågeställningarna, vilket jag redogör för nedan.


I detta resonemang och antagande vare sig det gäller de svarande eller de som ej har svarat så går det givetvis ej heller att utröna vilka eller vilken av de tre attitydkomponenterna som är dominerande


Den andra tänkbara anledningen till de uteblivna svaren skulle enligt min slutsats kunna vara att det har framkommit från en del av dem som inte har svarat att de har upplevt det svårt och jobbigt att enkäten bestod av öppna och dynamiska frågeställningar som då i sin tur krävde öppna och dynamiska svar. De röster som har nått mig om detta har överlag handlat om att man inte har ansett sig ha tid att svara på dessa frågeställningar. Däremot skulle de ha kunnat tänka sig att de skulle ha haft tid till att besvara slutna och statiska frågeställningar där svaren skulle ha bestått av givna svarsalternativ. Eftersom detta endast är hypotetiska antaganden kan jag inte bemöta dem på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt och väljer därför att inte tycka något ifall det skulle vara tänkbart att svarsprocenten skulle ha varit högre med den typen av frågeställningar. Men de är dock intressanta ur det rent socialpsykologiska perspektivet när man skall underminera tänkbara orsaker till motstånd och hinder i en enkätundersökning.


9.2 Ur ett jämförande perspektiv med tidigare undersökning


När det gäller min litteraturöversikt om tidigare undersökningar så hittade jag i Skolöverstyrelsens utbildningsforsknings FoU-rapport 50 Stabilitet och förändring i skolan av Björn Sandström och Mats Ekholm 1984 ett stycke på sidan 99 som heter Samarbetets betydelse för stabilisationen och som tar upp ett slutsatsresonemang av författarna om samarbete mellan lärare.


När jag läste och tog del av Sandström & Ekholms undersökning blev jag intresserad av att se om denna undersökning sedan skulle kunna ställas mot min undersökning i en jämförelse. Fanns det likheter mellan de två undersökningarna om samverkan och samarbete eller hade de förändrats under de senaste 12 åren? Jag börjar med att först återge Sandströms och Ekholms slutsatsresonemang i sin helhet för att ge läsaren en korrekt bild av författarnas slutsatser.


”Bland lärare förekommer samarbete, vilket framför allt sker inom ämnesgrupper eller mellan klasslärare som undervisar i parallella klassavdelningar. En femtedel av dem som svarat på lärarenkäten uppger att samarbete sällan förekommer. Det samarbete, som man anger är de mest frekventa, syftar i första hand till att underlätta det egna lärararbetet men också till att utveckla undervisningen. De bedömningar av samarbete som lärarna gjorde i samtalen och enkäterna stryks av våra direkta iakttagelser. Under vår tillvaro på skolorna har vi sammantaget sett samarbete förekomma relativt sällan. Huvuddelen av lärarna på skolorna har valt att planera undervisningen utanför skollokalerna och utan medverkan från andra lärare. Undervisningen har bedrivits som enmansuppdrag. De tillfällen när vi sett lärare arbete tillsammans med ledning av elevernas arbete eller tillsammans informera eleverna fakta, är synnerligen sällsynta. Samarbete mellan lärarna har framför allt bestått i att man samrått om gemensamma provläggningar, överläggningar om kursinnehåll och studietakt i varandras klassavdelningar samt om hur de fåtaliga exemplen på gemensamhetsdagar skulle kunna läggas upp. Samarbete av spontan art kring det som utgör de viktigaste dragen i undervisningsarbetet har varit sällsynt. Samarbete som skett inom organisatoriskt välreglerade former, som elevrådskonferenser, huvudlärarkonferenser, klasskonferenser m.m. har förekommit i sedvanlig utsträckning, vilket innebär att klasslärare och ämneslärare deltagit i detta mer reglerade samarbete cirka 5-10 gånger per termin.

---


Samarbetet, som vi tycker oss ha uppfattat det, får i stor utsträckning en strukturbekräftande funktion. Det samarbete som förekommer sker framförallt inom den traditionella ordningen och förstärker denna.


---


Det vardagliga samarbetets innehåll har vi sällan sett vara kopplat till de gemensamma målen för skolans arbete. Det kretsade nästan uteslutande kring de snävare kursplanemålen. Samarbetet mellan lärarna på de tre skolorna har snarare förstärkt de åtskiljaktiga krafterna inom skolans vuxenkollektiv än brutit ner dem. Lärarnas starka upptagenhet av det dagliga arbetets rytm och rutiner fjärmar dem från att brygga över ämnesgränserna och få dem att ägna sig åt mer långsiktigt planeringsarbete, i vilket de inrutade ämnena får fler beröringspunkter med varandra. På de tre skolor vi iakttagit har inga intressen verkat för att lösa upp den mycket fasta segmenteringen, ja rent av fragmenteringen, som existerar och som bidrar till att göra elevernas tillvaro och kunskapsbildning sönderhackad.


Våra reflektioner om samarbetets karaktär och starka strukturbekräftande funktion utgör inte främst en kritik av lärarnas arbete. De kritiska reflektionerna riktas mer mot organisatoriska förhållanden, vilka också har rötter i ledningsproblem i skolan.


Att samarbetet i så liten utsträckning gäller skolans mer övergripande målfrågor tror vi beror på att organisationen ‘lärt sig’ att dessa frågor tas upp i sådana sammanhang som ligger utanför det vardagliga arbetet. Diskussioner och debatter om mer övergripande (och för elevens utveckling mycket viktiga) frågor fördes på våra iakttagna skolor - som på så många andra skolor - i frivillighetens tecken, t.ex. i form av en bokcirkel. Organisationen ‘lär sig’ härigenom att betrakta arbetet med målfrågor som en smula lyxigt och man skolar in varandra i en tillvaro som blir organisatoriskt mer och mer ohälsosam.”

Trots att jag finner den ovannämnda diskussion och slutsats som Sandström och Ekhlom angivit som intressant så får jag finna mig i att slutsatsen om en eventuell jämförelse är: att det inte går att göra en korrekt jämförelse mellan min undersökning och Sandström & Ekhloms (1984) undersökning. Då jag i min undersökning endast fått svar från 1/5 av de tillfrågade.


Däremot så finner jag Sandström och Ekholms slutsats intressant och relevant i det av mig uppsatta målet med undersökningen; att sammanställningen på något sätt skulle kunna ligga till grund för förståelser och framtida förutsättningar till lösningar och problem om och med samverkan och samarbete. Jag vill därför inte avstå från att publicera detta stycke, trots att det kan tyckas vara irrelevant att ta med i undersökningen eftersom frågeställningen har fallit och omintetgjort ett av undersökningsmålen.


9.3 Om samverkan och samarbete


Alla de svarande har erfarenheter från samverkan och samarbete såväl mellan som inom de olika arbetsenheterna samt mellan olika ämnen och teman vilket ligger helt i linje med Lpo -94:s riktlinjer där det bl.a. i Mål och riktlinjer står:


”Alla som arbetar i skolan skall: samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande.”

Samt de riktlinjer och mål som Lpo -94 tar upp under punkten 2.5 Skola - förskola - skolbarnomsorg:


”Skolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan och skolbaromsorgen för att stödja barnens allsidiga utveckling. För de barn som ännu inte har börjat skolan skall samarbete särskilt inriktas på att underlätta skolstarten genom ett nära samarbete med den skolförberedande verksamheten. Samarbetet skall utgå från de riksgiltiga och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.”

Skillnaden med Lgr -80 kan tyckas vara hårfin men man skall dock komma ihåg att den stora skillnaden är att det i Lpo -94 står skall där det i Lgr -80 står bör. I ovanstående mål och riktlinjer i Lgr -80 står det följande på sidan 24:


”De som arbetar i förskola och grundskola bör ta del av innehåll och arbetssätt i varandras skolformer. Genom studiebesök, gemensamma konferenser och/eller arbete inom den andra skolformen bör man främja en samstämmighet i synen på arbetssätt och barns utveckling.”

Vilket innebar att pedagogerna - och då framför allt lärarna, vars styrdokument var Lgr -80 - inte hade krav på sig att inleda ett samarbete med t.ex. förskolan, fritids eller ens någon kollega på samma stadie. Positivt är då det faktum att vi idag i undersökningen ser att alla fritidspedagoger och förskollärare, förutom att de har erfarenheter ifråga om temaarbeten också har, någon form av erfarenhet ifrån ämnesintegreringar mellan skola - förskola - fritids. Undersökningen visar att lärare-fritidspedagoger-förskollärare kompletterar varandra som pedagoger för att på så sätt nå så många elever och deras olika inlärningskanaler som möjligt. Eller som Klasslärare sex (arbetar åldersintegrerat på lågstadiet) väljer att uttrycka det: ”Två kompetenser möts och gör en hel insats …”

Jag har dessutom tidigare uttalat mig om att samverkan till ämnen och teman ofta förekommer, men inte något om dess omfattning. Jag finner dock att det är omöjligt att undanhålla något ämne eller något temaarbete, då hela åtta ämnen är representerade vid minst ett tillfälle i undersökningen och där det ultimata svaret är: ”Alla ämnen.” Representationen för tema samverkan är mer än 20 olika teman. Dessa liksom övrig samverkan äger rum året om och i olika konstellationer.

Som slutsats kan jag också finna att samarbetet mellan de olika arbetsenheterna är bra beroende på just den breda viljan hos de svarande att samarbeta över de olika arbetsenheterna och synen på varandra som kompletterande pedagoger. Samt att de svarande i undersökningen mer än väl uppfyller mål och riktlinjer ur Lpo -94 om vad som gäller för samverkan mellan olika arbetsenheter såväl som inom samma arbetsenhet.


9.3.1 Primär orsak till bättre respektive sämre samverkan


När man studerar några olika samverkans- och samarbetskonstellationer så ser man att det är några som fungerar bättre respektive sämre. Det man bl.a. ser är att samverkan kring temaarbete, är en samverkan som enligt undersökningen fungerar bra. Medan samverkan mellan olika arbetsenheter är en samverkan som har fungerat sämre. Hur tillvida att dessa skulle kunna vara generella för alla fritidspedagoger, förskollärare och lärare vågar jag inte yttra mig om. Men de svarande har uppgivit att huvudorsaken till den samverkan som fungerat dåligt har varit bristen på tid.


Medan de som uppgivit orsaken till samverkan som fungerat bra har nämnt att det berott på en positiv inställning till samarbetet, ett bra arbetslag, en god personkemi, barn som fått valt intresseområden, spontana vinster, att det får ta tid i planeringen mm. Betänker man sedan att temaarbeten ofta är upplagda så att de är fristående från schemat och den normala ”mallen”. Där temat istället fungerar i hela perioder utan tidspress som hindrar reflektioner, fördjupningar och bekräftelser. Eller att dessa tre ovannämnda faktorer är också viktiga för att vi genom att prioritera tiden skall kunna få ”en god personkemi” som ligger till grund för ”ett bra arbetslag”. Vilket dessutom Christer Ferm nämner som en viktig punkt för en lyckad samverkan i Demokrati i praktiken. Visserligen påtalar han detta i en punkt om samverkan med elever, men denna tanke är inte synonymt med att enbart gälla samverkan med elever utan för samverkan överlag:


”En lyckad samverkan kräver att man rent organisatoriskt har sett till att det finns tid att mötas och att hålla dialogen levande. Rutiner i form av regelbundna möten måste skapas och behöver inte alls bli tråkiga. Det beror helt på vad man fyller dem med.”

Som slutsats kan jag då konstatera att de svarande överlag anser tid vara den viktigaste orsaken till både ett bra samarbete och ett sämre samarbete, i vilken form det än må vara.


9.3.2 Sekundär orsak till bättre respektive sämre samverkan


Något som skulle kunna antas vara en sekundär orsak till bättre respektive sämre samverkan kan vara just den inställningen som Birgitta - min handledare - påvisar när hon delvis avstår - helt professionellt - från sin linje till förmån för ett långsiktigt och varaktigt samarbete. Samt den diskussionsteori som jag har med anledning av Manns (1972) attitydkomponenter och förhållandet till dessa (se 9.1).


Om det förhåller sig så att det kan vara svårt att verka positivt gentemot samverkan om en av de tre attitydkomponenterna är negativ till objektet. Så måste vi kanske - likt Birgitta - som professionella yrkesutövare också kunna vara just professionella i vår inställning till samverkan och samarbete.


Min slutsats av mitt antagande om en möjlig sekundär orsak till bättre respektive sämre samverkan blir då att det svarande i undersökningen - där alla svarat att de har ett väl fungerat samarbete - antingen har positiva attitydkomponenter till samarbete eller också en professionalism som övergriper eventuella negativa attitydkomponenter till samarbete. Medan de som inte har svarat på enkäten kan antagas - i en slutsats - att de då inte har någon positiv attitydkomponent eller att de saknar den professionella inställning till objektet.


9.4 Om syfte, mål och vidare forskning


Syftet med denna undersökning var att detta dokument skulle kunna komma att användas som ett underlag för oss alla inblandade i skolan - förskolan - fritids om förståelsen för olika attityder av pedagoger till samverkan och samarbete. Detta skulle leda till huvudmålet med undersökningen där underlaget i enkäten då skulle kunna utgöra en bred förståelse för faktorer som spelar in i alla slags samarbeten och i all samverkan.


Trots att jag inte kan ge representativa attityder om samverkan och samarbete så finner jag ändå som slutsats att detta dokument kan ge en bild och ett underlag att utgå ifrån för att vi skall närma oss varandra med förståelse och på så sätt skapa möjligheter för varaktiga och breda lösningar inom skolan i framtiden.


Dels grundar jag mitt resonemang på den tidigare undersökningen och resultaten därom. Där författarna Sandström & Ekhlom (1984) får oss att inse att det som de svarande ansåg vara samarbete i stort egentligen handlade om: ”… elevrådskonferenser, huvudlärarkonferenser, klasskonferenser, bokcirklar …” eller: ”… att man samrått om gemensamma provläggningar, överläggningar om kursinnehåll och studietakt i varandras klassavdelningar …”

Samt att jag också grundar mitt resonemang på de rent socialpsykologiska slutsatserna som jag kommer fram till i undersökningen. Där de tre olika attitydkomponenterna och förhållandet till objektet är av stor vikt för attityden till samarbetet eller samverkan.


I en framtida forskning så skulle jag tycka det vara intressant att på samma målgrupp undersöka hur de uppfattade enkäten och anledningen till varför de svarade eller inte svarade. Detta skulle kunna ge en genuinare och tydligare bild av (eller tydligare gränslinje mellan) attityden till (mellan) objektet enkät, och till (mellan) objektet samverkan, än det som jag idag bara kan göra antaganden om.
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11. Bilagor


11.1 Presentation av arbetet till intervjupersonerna


Enkät angående ett specialarbete om attityder till samverkan och samarbete


Hej! Jag heter Perra Jansson och går min sista termin på grundskollärarlinjen 1-7 Sv/So vid högskolan i Gävle-Sandviken. Jag undrar om du skulle vilja hjälpa mig med mitt special- (examens-) arbete genom att besvara frågorna i denna enkät?


Jag har valt att göra en undersökning av attityder som finns inom skolan värld till olika former av samverkan och samarbete.


Målet med undersökningen är att sammanställningen skall kunna skapa en förståelse hos var och en av oss om hur vi fungerar och agerar i ett samarbete och en samverkan. Kanske kan det på så sätt skapa bra förutsättningar för helhetslösningar inom skolans värld, som skapar ett ökat engagemang och en ökad tillfredsställelse för både barn och vuxna. Det som vi idag ser som hinder till samverkan och samarbete kan vi förhoppningsvis imorgon, med den ökade insikten och förståelsen, istället se som möjligheter!


Jag har begränsat min undersökning till att gälla dem som arbetar med barn från 6-årsverksamhet och upp till åk 6. Arbetssätten kan variera beroende på i vilket område och i vilken enhet man arbetar.


Med samverkan och samarbete avser jag alla tillfällen då det är två eller flera personer som är ansvariga för planeringen och arbetet. Oavsett om det sker inom samma arbetslag, yrkeskategori, avdelning osv., eller över gränserna mellan dem


För att hinna med efterarbetet av enkäten är jag tacksam om svaren finns på respektive expedition senast fredagen den 1 mars. Jag hämtar personligen enkäterna på respektive skola eller får dem på annat överenskommet sätt.


11.2 Frågeformulär


Frågor om samverkan och samarbete


Svaren till enkäten kan du skriva antingen på baksidan av varje sida, eller på ett separat papper. Om du väljer att skriva svaren på ett separat papper så glöm inte att ange och säga något om arbetsform.


Markera någon yrkeskategori, förslagsvis med X eller understruket:


Förskolelärare


Fritidspedagog


Klasslärare


Annan lärare (spec, ämnes o.dyl.)

Kort beskrivning av arbetsform:

Har du någon form av erfarenhet när det gäller samverkan och samarbete:


1a.
Mellan olika ämnen?


Om så är fallet, mellan vilka ämnen då och hur ofta?


Varför mellan just dessa ämnen och i den omfattningen?


Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


1b.
Vid olika temaarbeten?


Om så är fallet, i vilka teman då och hur ofta?


Varför i just dessa teman och i den omfattningen?


Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


1c.
Mellan olika arbetsenheter


Om så är fallet, mellan vilka enheter då och hur ofta?


Varför just mellan dessa enheter och i den omfattningen?


Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


1d.
I annan form av samverkan och samarbete än i de tre ovanstående?


Om så är fallet, i vilken form då och hur ofta?


Varför i just denna form och i den omfattningen?


Hur skulle du vilja beskriva att arbetet fungerade? Varför?


2.
Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som har fungerat mycket bra, enligt din uppfattning? En kort beskrivning.


Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan?


Varför tror du det fungerade så?

3.
Kan du ge ett exempel på ett samarbete och en samverkan som inte har fungerat, enligt din uppfattning? En kort beskrivning.


Vad var din roll i det samarbetet, den samverkan?


Varför tror du det fungerade så?


4.
Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är lätt eller enklare att finna samverkan och samarbete?


Vilka är det och varför är det så i dessa anser du?


5. Finns det ämnen, teman eller liknande där du tycker att det är omöjligt eller näst intill omöjligt och svårt att finna samverkan och samarbete?

Vilka är det och varför är det så i dessa anser du?


6. Tycker du att samverkan och samarbetet har underlättats av den nya läroplanen?

Om så är fallet, vilka är då orsakerna till det anser du?


Om så inte är fallet, vilka är orsakerna till det anser du?


Om ni inte har hunnit prova samarbete med Lpo -94 som styrmedel vad har då varit orsaken till det anser du?


Tack för hjälpen!
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