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Abstract 

 
Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av hur det är att arbeta i arbetslag med 

olika yrkesroller. Studien ger en översikt av lärares och fritidspedagogers historia samt 

om deras yrken, samarbete, arbetslag och tidigare forskning på området. Jag valde att 

genomföra kvalitativa intervjuer och observationer. Jag intervjuade åtta pedagoger 

varav tre var fritidspedagoger och fem var lärare, från tre olika skolor samt genomförde 

tre arbetslagsobservationer, en observation per skola. Mitt resultat visar att det inte är 

någon större skillnad mellan lärares och fritidspedagogers yrkesroller i arbetslaget. 

Respondenterna upplever att det är individen i sig som kan ha problem med en annan 

individ, inte att skillnaden mellan en lärare och en fritidspedagog är så stor att det 

uppstår konflikter mellan yrkesrollerna. Däremot kan det finnas underliggande 

hierarkiska mönster. För att undersöka detta krävs ytterligare forskning.   
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1. Inledning  
 

Skola och fritidshem är två olika och självständiga institutioner som numera integrerats. 

På alla skolor och fritidshem är personalen organiserad i arbetslag. De som samarbetar 

inom arbetslaget är lärare, fritidspedagoger och förskollärare samt andra yrkesgrupper. 

Jag har i min utbildning blivit intresserad av att se hur yrkesrollerna i arbetslaget 

fungerar, framför allt för lärare och fritidspedagoger.  

 

1.2  Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa definitioner av de begrepp som kommer att 

användas i denna undersökning.  

Pedagog 

En pedagog kallas den som utifrån sin utbildning i sitt yrke använder sig av pedagogik i 

syfte att underlätta och befrämja inlärningen hos den undervisade. Med pedagog avses 

lärare, fritidspedagoger och förskollärare.(Svenska akademiens ordbok, 2010) 

Fritidspedagog 

Fritidspedagogen är en person som arbetar med barn i åldrarna sex till tolv år, och som 

arbetar i förskoleklasser, skolklasser (lågstadiet upp till mellanstadiet) och i fritidshem 

på förmiddagar och eftermiddagar samt under lov. Fritidspedagogen iscensätter miljöer 

utifrån barnens behov och försöker i dessa miljöer uppnå läroplansmålen genom 

interaktion och kommunikation. Pedagogerna arbetar med aktiviteter för att främja den 

sociala och kunskapsmässiga utvecklingen.(Calander, 1999, Gummesson, 1992, 

Hartman, 2005, Pihlgren, 2011)  

Fritidshem 

 

Fritidshem är en institution där barn från sex år, upp till tolv år, kan vara på dagarna 

före och efter skolan samt under skollov, när deras föräldrar är på arbetet. Där får de 

antingen delta i planerade aktiviteter eller bestämma aktiviteter själva. Fritidshemmen 

anordnas i anslutning till förskoleklass och grundskola. Fritidspedagoger, förskollärare, 

fritidsledare och barnskötare arbetar inom fritidshemmen.  

Fritidshemmen ska komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull fritid och 

stöd i deras utveckling. Verksamheten bygger till stor del på interaktionen mellan vuxna 

och barn samt mellan barn och barn. 

(Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem, 2007, Calander, 1999, 

Gummesson, 1992, Hülphers 1998, Pilhgren, 2011, Skollagen, 2010, Torstenson – Ed & 

Johansson, 2000) 
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Yrkesroll 

 

Ordet yrkesroll är ett komplext begrepp som enligt Hansen (1999) snarare bör betecknas 

som yrkesidentitet, vilket innebär individens egen formade identitet inom yrket. 

Calander (1999) menar däremot att man kan definiera begreppen yrkesroll och 

yrkesidentitet utifrån följande: 

Yrkesposition: ”Den bestämda yrkesrollen som regleras av lag och styrdokument” 

Yrkesfunktion: ”Skapas tillsammans med kollegor och arbetsplats” 

Yrkesidentitet: ”Individens egen upplevelse av sin yrkesroll” 
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2. Bakgrund 
 

Detta säger styrdokumenten (Skollagen 2010, Lgr 11 och Allmänna råd och 

kommentarer, kvalitet i fritidshem 2007) om skolan och fritidshemmets uppdrag: 

 

2.1 Skollagen (2010) om skolan: 
 

”Grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 

skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.” 

 

2.1.1 Skollagen (2010) om skolbarnomsorgen:  

 

”Skolbarnomsorgen bedrivs i form av fritidshem och familjedaghem. 

Skolbarnomsorgen är avsedd för barn till och med 12 år som ingår i skolan.” 

 

2.1.2 Skollagen (2010) om skolan och skolbarnomsorgen:  

 

”Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.” 

 

2.1.3 Lgr 11,(Läroplan för grundskolan 2011) om skolan, skolbarnomsorgen och 

arbetslagen:  

 

”Alla som är verksamma i skolan ska följa de grundläggande värden som anges i 

skollagen samt i läroplanerna och ta avstånd från allt som strider emot dem. Skolan ska 

i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling. Ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 

utveckling och lärande. Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska 

utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Läraren ska 

utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem samt utbyta kunskaper 

och erfarenheter med personalen i förskolan, fritidshem och gymnasieskola samt 

gymnasiesärskola. De ska främst samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande.” 

 

2.1.4 Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem (2007): 

 

”Fritidshemmet omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom en pedagogisk 

verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i 

utvecklingen. Fritidshemmets verksamhet bygger på att barns socialisation och 

utveckling sker i grupp. 

För att ta tillvara på olika professioners kunnande och erfarenheter så ska personalen i 

fritidshem, förskola och skola ges möjlighet till såväl gemensam som 

verksamhetsbunden planering, uppföljning, utvärdering och reflektion för utvecklingen 

av verksamheterna.  

Det är viktigt att personalen inom fritidsverksamheten utformar verksamheten så att 

fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt, att de erbjuder 

barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår 

från varje barns behov och intressen och förenar omsorg och pedagogik som stödjer 

barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.  
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Skolan och fritidshemmet ger barnen delvis olika kunskaper och erfarenheter och 

kompletterar därmed varandra. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för 

att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Det är 

viktigt att personalen skapar bästa möjliga förutsättningar för varje barns mångsidiga 

utveckling och lärande genom samarbete med andra verksamheter, såsom förskola och 

skola. Ett nära samarbete mellan olika verksamheter främjar utvecklingen av en 

gemensam syn på barns utveckling och lärande. En gemensam pedagogisk grundsyn 

kan förhindra att klyftor uppstår mellan olika verksamhetsformer.  

I fritidshemmet är ett nära samarbete med vårdnadshavarna en viktig förutsättning för 

att barnet ska uppleva kontinuitet i sin tillvaro i hem och fritidshem. Det är viktigt att 

personalen skapar ett nära och förtroendefullt samarbete med barnets vårdnadshavare 

om barnets individuella utveckling och lärande. Samarbetet är även en förutsättning för 

att verksamheten ska kunna bygga på barnets erfarenheter och livsvillkor.”  
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2.2 Fritidspedagogen: Yrkets historia och utveckling 
 

Under 1800 – talet växte arbetsstugorna fram. Arbetsstugans mål var att ge barn från 

fattigare familjer en möjlighet att utveckla arbetsförmågan och lärandet samt hålla 

barnen borta från gatornas skadliga inflytande. Arbetsstugan riktade in sig på barn 

mellan 7 till 14 år. Barnen fick komma på eftermiddagen efter skolan, de arbetade och 

fick ett mål mat. Arbetet skulle intressera barnen och ge dem lust att utföra praktiskt 

arbete, ge dem ett sinne för självverksamhet och en vana att använda lediga stunder till 

nyttigheter. Arbetet fick inte överstiga barnens krafter och det fick inte vara enformigt. 

Barnen valdes ut av lärarna eller efter ansökan från föräldrarna. Ledare i arbetsstugorna 

var vanligtvis ideellt arbetande kvinnor ur förmögna familjer. (Gummesson, 1992) 

 

Anna Hierta Retzius var en av grundarna till arbetsstugan. Arbetsstugan var en 

kompletteringsanstalt till skolan och låg under Folkskoledirektionen. År 1930 ökade 

intresset för barn och familjefrågor och man började tala om barnens behov av omsorg 

och pedagogisk verksamhet. Då bestämde man att arbetsstugan skulle skiljas från 

skolan och läggas under barnavårdsnämnden och Socialstyrelsens ansvar. Arbetsstugan 

gick då från att vara inriktad mot arbete till att mer rikta in sig på barnets fritid. 

(Gummesson, 1992) 

 

Arbetsstugan bytte namn till eftermiddagshem 1933. På eftermiddagshemmet skulle 

barnen få tillsyn, kunna läsa läxor, få leka och umgås med sina kamrater samt ägna sig 

åt sina intressen. Barnen kunde gå på eftermiddagshemmet före och efter skolan samt 

under skolans lovdagar. Eftermiddagshemmet skulle vara som ett ”andra hem” för de 

barn vars föräldrar arbetade. De som arbetade på eftermiddagshemmen var 

barnträdgårdslärarinnor (föregångare till förskollärarna). (Gummesson, 1992, Hülphers, 

1998, Pihlgren, 2011)  

 

Under 1960 – talet ersattes eftermiddagshemmen av fritidshemmen, en kommunal 

institution för skolbarn mellan 6 – 12 år. Målet för fritidshemmen var att få barnen att 

utveckla en positiv inställning till skolarbetet samt att hindra snatteri och skolk. 

Uppgiften var att i en hemliknande miljö ge barnen tillfälle till vilsam avkoppling, 

måltider, läxläsning, sport, besök i skog och mark och låta dem få utlopp för sin 

verksamhetslust, stimulera till fritt skapande och husliga sysslor. (Calander, 1999, 

Gummesson, 1992, Pihlgren, 2011)  

 

Eftersom många barn hade föräldrar som arbetade från tidig morgon till sen kväll, så 

blev barnen lämnade utan tillsyn på morgonen innan skolan och under eftermiddagen 

efter skolan. I och med Lgr 69 bestämde man att skolan skulle organisera 

fritidsverksamheten både under och i anslutning till skoldagen. Man menade att 

verksamheten skulle fungera bättre för barnen om man skapade ett samarbete mellan 

förskola, skola, hem och samhälle. (Gummesson, 1992) 

 

År 1964 bestämde sig staten för att starta en försöksutbildning i Norrköping, som kom 

att kallas fritidshemsledarutbildningen. Utbildningen var förlagd till 

förskollärarseminariet och utbildningsplanen var delvis skriven av förskollärare. Man 

beslutade sedan att utbildningen skulle förläggas till fritidsledarinstitut. År 1965 beslöts 

det att utbildningen skulle förläggas till den dåvarande yrkesskolan. Man ändrade namn 

på utbildningen allt eftersom den flyttades. 1977 övergick utbildningen till att vara en 

utbildning inom högskolan. Yrkesbenämningen fritidspedagog uppstod någon gång 

mellan 1963 och 1966. (Hülphers, 1998) 
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De första åren präglades de svenska fritidshemmen mycket av förskolans traditioner. 

Under 1990 – talet integrerades fritidshemmen och fritidspedagogerna i skolarbetet. 

Fritidshemmet och fritidspedagogen skulle komplettera skolan, genom att ge skolan en 

annan syn på lärande. Fritidspedagogerna uppfattar också vid denna tidpunkt att 

skillnaderna mellan det egna arbetet på fritidshemmet och lärarnas i skolan är 

betydande. Det som förenar yrkesgrupperna är att man arbetar med samma barn, men 

med skilda arbetsformer och olika lärandemål. Vid mitten av 90-talet hade 

fritidshemmets komplementära uppgift gentemot skolan förskjutits från innehållet i 

barns och ungdomars fritid, mot skolans undervisning. (Gummesson, 1992, Hartman, 

2005) 

 

Fritidshemmet ska ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och 

under lov. Fritidshemmet är en frivillig verksamhet och den är främst kopplad till 

föräldrars arbete och barnens utveckling. Fritidshemmet styrs av skollagen, Lgr 11 och 

Allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem. Dock gäller inte läroplanen fullt 

ut för verksamheten då den är frivillig. Fritidshemmet arbetar utifrån en helhetssyn på 

barns utveckling och lärande, med tonvikt på hela barnet. (Torstenson – Ed & 

Johansson, 2000).  
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2.3 Skolan ur ett historiskt perspektiv 
 

Skolan sägs historiskt ha börjat i Sverige med en informell kyrklig folkundervisning, 

med organiserade former och ett bestämt innehåll, samt med hjälp av särskilda 

funktionärer. 1593, efter den svenska reformationen tog den nya folkundervisningen 

fart. Den tidiga folkundervisningen byggde på den dubbla principen om hemmens 

undervisningsplikt och de kyrkliga ämbetsmännens kontrollplikt.  

Under industrialismen krävde man skrivkunnighet och färdigheter i räkning. Skolan 

sågs som ett sätt att stärka nationen. Kyrkan ålades huvudmannaskapet för skola samt 

lärarutbildning. Församlingar och socknar ålades att bygga skolhus med egna medel.  

 

1842 tog staten ansvar för folkundervisningen. Folkundervisningen skulle präglas av 

fostran och utbildning. Samma år bestämde man genom folkskolestadgan att i varje 

stadsförsamling samt i varje socken skulle det finnas minst en skola med en utbildad 

lärare. Undervisningen skulle omfatta läsning, skrivning, räkning, kristendom med 

biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång. Folkskolestadgan 

var den första så kallade skollagen. Den föreskrev var skolorna skulle vara, vem som 

skulle bygga dem och vem som skulle styra verksamheten samt vad som skulle gälla för 

lärarutbildningen, lärarlönerna och finansieringen.  

 

Tack vare folkskolestadgan påbörjades ett betydelsefullt systemskifte för den svenska 

folkundervisningen. Det nya systemet byggde på elevernas 6 - åriga skolplikt och på 

anställningen av utbildade lärare, mer specifikt folkskollärare. 

 

1848 fanns utöver folkskolan småskolor och ambulerande skolor. Småskolorna var så 

kallade mindre folkskolor, som var provisorier inrättade av socknar vilka inte hade råd 

att bygga skolhus. Det försiggick oftast halvårsläsning i dessa småskolor, så att barnen i 

en by läste under våren och barnen från en annan by läste under hösten. Man började 

alltmer inrätta småskolor där barnen kunde få sin allra första undervisning av 

småskollärare. Till en början var det inget krav att småskolläraren skulle ha en 

utbildning, utan det viktigaste var att det var skötsamma. Småskollärarens yrke 

dominerades av kvinnor.  

 

Det första stora trendbrottet i folkskolans historia skedde år 1919, då man utformade en 

undervisningsplan. Undervisningsplanen gick ut på att lära genom att göra,” handens 

arbete, den andliga brottningen med problemen och skolan ett laboratorium, inte ett 

auditorium.” Idéerna vidareutvecklades senare på 1920- och 30 – talen under 

beteckningen aktivitetspedagogik och låg under 1950 – talet till grund för ett 

utvecklingsarbete inom grundskolan.  

 

Man diskuterade under 1900 – talet om man skulle inför en gemensam bottenskola, en 

skola som var gemensam för alla barn. Många tyckte att folkskolan skulle utvecklas till 

en bottenskola för alla. 1905 togs det första steget mot en gemensam skola för alla då 

man införde att barn skulle gå två år i småskolan och sedan ett år i folkskolan. 1936 

beslutades det att skolan skulle bestå av sju obligatoriska år. År 1962 togs beslut om att 

införa en gemensam bottenskola för alla och byta namnet bottenskola mot grundskola, 

vilken var nioårig och där man slog ihop alla tidigare parallella skolformer.  
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Grundskolereformen skulle bli en jämlikhetsreform och innebar att man förde samman 

tidigare parallella skolformer. Skolplikten ökades från sju till nio år. I den nya 

skolformens uppbyggnad kan man tydligt se spåren efter de tidigare 

utbildningssystemen. Grundskolan skulle vara en enhet, med tre stadier och tre olika 

lärarkategorier. Under 1970 – talet arbetade man med att utveckla skolans inre arbete 

utifrån målet att göra en skola för alla. Under 1980-talet började man att se över 

resultatet av efterkrigstidens skolreformer och studerade dem i både nationellt och 

internationellt perspektiv. Detta blev sedan föremål för politiska överväganden.  

 

Under 1990 – talet ändrades skolan mer radikalt, man ville att skolan skulle verka för en 

skola med både praktisk och teoretisk kunskap och utbildning. Det inre arbetet skulle 

präglas av samarbete och ett helhetsperspektiv på barnet. Förr ansågs skolans uppgift 

vara att bevara det bestående samhället med hjälp av disciplinering medan skolan 

numera ska bidra till en demokratisk samhällsutveckling genom elevernas 

självförverkligande och valmöjligheter. (Hartman, 2005).  

 

Skolan ska utveckla elevernas intellektuella anlag samt deras fysiska, praktiska, 

estetiska och sociala förmågor. Skolan vill betona helhetssynen på barns lärande och 

utveckling. Skolan ska stärka varje barns unika egenart, ge dem framtidstro, vilja och 

förmåga att tillsammans med andra bygga ett samhälle med mänskliga kvaliteter, där 

det finns rum för lika och olika. Att vara lärare innebär att man ska utforma, planera och 

sköta en verksamhet där eleverna deltar i olika aktiviteter. Lärarna organiserar och leder 

elevernas aktiviteter (undervisning). Lärarnas uppgift är att förverkliga skolans uppdrag. 

Lärarollen är en given ledarroll. Lärarens uppgifter består inte bara i att undervisa utan 

också att fostra barnen. (Carlgren, 2007, Ohlsson, 2004, Torstenson-Ed & Johansson, 

2000, Åberg, 1999) 
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2.4 SIA och Barnstugeutredningen 
 

Mellan 1968 och 1974 arbetade ”Barnstugeutredningen” samt ”Utredningen om skolans 

inre arbete” med hur arbetet mellan fritidshem och skola skulle förbättras. Man ville att 

fritidshemmen skulle förläggas till skolan och benämnas utvidgat fritidshem. En samlad 

skoldag, där fritidshemmet integrerades med skolan skulle införas. Detta skulle 

genomföras främst för att fritidshemmet som egen verksamhet kostade för mycket samt 

att det naturligtvis motiverades med pedagogiska argument. Integreringen skulle bli ett 

steg i riktningen mot en samverkan fritidspedagoger och lärare emellan. (Calander, 

1999) 

 

2.5 Samverkan och integrering 

 
År 1996 slogs det fast att förskolan, skolan och barnomsorgen skulle integreras samt att 

det skulle finnas ett samlat måldokument för förskolan, den obligatoriska skolan och 

barnomsorgen. Integreringen pågick från 1996 och fram mot 2000 – talet. Drivkraften 

för integreringen var både ekonomisk och pedagogisk/ideologisk.  Integreringen gav 

upphov till en obligatorisk samverkan mellan lärare och fritidspedagoger samt till 

arbetslagstanken. Integrering avser verksamheters organisation, deras fysiska 

lokalisering men framför allt det pedagogiska innehållet och arbetsformerna. En 

integrering förutsätter ömsesidig respekt och förståelse mellan människor och 

organisationer samt också kunskap om varandras kulturer och synsätt. (Calander, 1999, 

Gummesson, 1992, Nationalencyklopedin, 2008, Pihlgren, 2011).  

Detta innebar att alla de olika yrkeskategorierna skulle fördelas i arbetslag och 

tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Samverkan innebar att fritidspedagogerna 

skulle bli en del av skolverksamheten och lärarna skulle bli en del av 

fritidsverksamheten. Verksamheterna hade något att tillföra varandra. Integrering och 

samverkan är självklara idag i skolan. Samverkan innebär främst att flera personer, 

grupper och organisationer genomför sina arbetsuppgifter tillsammans. Syftet med detta 

är att man ska kunna öka inflytandet och delaktigheten i arbetet genom att 

arbetsdeltagarna ska ges goda möjligheter till information och medskapande.  

Målet är att man ska få en kontinuerlig utveckling av individen, arbetsplatsen och 

verksamheten. Syftet är inom skolan att man ska samarbeta mellan de olika 

verksamheterna (förskola, fritidshem och skola) för att nå bredare kunskap och arbeta 

för att få bättre verksamheter.(Calander, 1999, Gummesson, 1992, Kärrby, 2000, 

Ohlsson, 2004, Skolöverstyrelsen, 1992, Åberg, 1999) 

 

Genom samverkan vann man många fördelar:  

 

Ekonomiska fördelar, lärarna behövde inte arbeta ensamma och alla pedagoger fick 

möjlighet att ta del av kompetenser och yrkesroller och de gavs mer stöd i varandras 

respektive verksamheter. En samlad syn på barnets utveckling och lärande, arbetslag 

bildades och barnen fick en samlad skoldag. 

 

Men samverkan är inte enkelt. Man har många faktorer att beakta t.ex att de olika 

yrkeskategorierna har olika avtal och att verksamheterna har olika traditioner, språk och 

kultur när det gäller det pedagogiska arvet. (Calander 1999, Pihlgren, 2011, Torstenson 

– Ed & Johansson, 2000) 
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2.6 Arbetslaget, skola och fritidshem i samverkan 

 
Ett arbetslag är en grupp personer som har till uppdrag att utföra en rad gemensamma 

uppgifter i enlighet med organisationens övergripande mål. Denna grupp människor har 

ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål, t.ex. att fullfölja organisationens mål 

samt att tillfredsställa psykologiska och sociala behov.  

 

I början av 1990 – talet började arbetslagen på allvar att införas i skolan. Tanken togs 

emot med både glädje och skepticism. I läroplanerna uttryckte man en önskan om 

samarbete och samverkan som resulterade i organiseringen av arbetslag. Begreppet 

arbetslag har funnits tidigare i skolan men då var det för att främja samverkan i 

arbetsgrupper genom de arbetsenheter man bildat. Arbetsenheter var det tidigare ordet 

för arbetslag. I läroplanerna och i skollagen står det ingenting specifikt om att arbeta i 

arbetslag, men om man läser mellan raderna, så står det outtalat hur man bör göra. I 

kommunerna har man utformat egna arbetsplaner för arbete i arbetslag. 

 

Det är svårt att skapa en motivation för samarbete i en grupp med medlemmar som har 

olika mål och uppgifter. Det krävs tydliga och klara instruktioner för att uppnå målen.  

 

Det är rektorns ansvar att sätta ihop arbetslagen, tilldela arbetsområden, se till så att 

arbetslagen fungerar som de ska och att de arbetar utifrån skolans arbetsplan, skollag 

och läroplan.  

 Arbetslagen består främst av lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Ibland deltar 

även elevvårdspersonal, barnskötare, annan personal från fritidsverksamhet, 

skolmåltidspersonal, lokalvårdare, administrativ personal och vaktmästare.  

  

Hur ett arbetslag klarar av att fullfölja ett uppdrag beror helt på hur de organiserar sitt 

arbete och hur de använder de resurser och kompetenser de har till sitt förfogande.  

 

Fokus i ett arbetslag ska läggas på barns utveckling och lärande. Laget utgör en 

möjlighet till diskussioner kring problemlösning och bemötande av både elever och 

föräldrar. Verksamheten utgör en viktig länk mellan individen och organisationen 

Samverkan i arbetslag anses vara en nödvändig förutsättning för att uppnå förändringar i 

skolan. Forskning visar att ett välfungerande eller ett icke fungerande arbetslag påverkar 

om undervisningen blir bra eller dålig. Det är viktigt att man inom ett arbetslag 

diskuterar kring hur man känner sig inom gruppen för att reda ut meningsskiljaktigheter 

och andra hinder som kan komma upp. (Hartman, 2005, Lgr 11, 2011, Löwenborg, 

Gislason, 2002, Pihlgren, 2011, Skollagen, 2010) 

 

2.6.1 Arbetslagsmöte 

 

Arbetslagsmöte kallas dels möten där alla i hela kollegiet i skolan träffas för att samtala 

och planera, men också möten med mindre grupper av personal med var sin 

arbetslagsledare. Arbetslagsmötet är en plats där medlemmarna kan samlas för att 

diskutera och planera inför sin verksamhet. Det är ledningens ansvar att se till att 

arbetslagsmötena sker. Dessa möten har en viktig uppgift för formandet av 

gemensamma uppgifter och kompetenser.  

Mötena ska skapa en känsla av delaktighet och ansvar. Mötena omfattar olika ärenden, 

såsom pedagogisk planering, elever med svårigheter, elevernas egna ansvarsområden, 

lärarnas egen arbetssituation samt övriga ärenden.  
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Det är viktigt att verka för att skapa tillit och trygghet när man bildar ett nytt arbetslag, 

eftersom alla kanske inte känner varandra så bra. Tillförsikten och säkerheten växer så 

småningom med känslan av kompetens, då man får göra något som man känner att man 

behärskar. När tryggheten är etablerad kan man i gruppen stödja varandra. Det är viktigt 

att låta var och en få utvecklas i sin egen takt med uppmuntran. (Ohlsson, 2004, Åberg, 

1999) 

 

2.6.2 Arbetslagsledaren 

 

Arbetslagsledaren är en person som ingår i arbetslaget och som har fått sin ledarroll 

tilldelad av rektor. Arbetslagsledarens uppgift kan vara att kalla till möten, leda 

konferenser, lägga scheman, skriva anteckningar, vara en länk till skolledningen, ett 

språkrör mellan rektor och arbetslag, samverka med andra gruppledare, se till att saker 

blir gjorda, ha en samordningsfunktion, förmedla lärarkollegiets synpunkter och åsikter, 

ha ett pedagogiskt ansvar, ha ett ekonomiskt ansvar samt att samordna, inspirera, stödja 

och uppmuntra gruppmedlemmar.  

Arbetslagsledarens uppgift innebär ofta en viss nedskrivning av undervisningstid. 

Arbetslagsledaren ska medverka i skolledningens möten med de andra lagledarna och 

ha regelbundna möten med rektor och arbetslag. 

 

Fördelar med en utsedd arbetslagledare kan vara att arbetsbördan lättar för de andra 

gruppmedlemmarna.  

Nackdelar kan vara att ledaren får en särställning i förhållande till de andra 

gruppmedlemmarna, samt att ju mer gruppledarens engagemang och ansvarskänsla 

ökar, kan gruppens engagemang och ansvarskänsla riskera att minska. 

(Ohlsson, 2004, Åberg, 1999) 

 

2.6.3 Roller i arbetslaget 

 

En roll är summan av alla de förväntningar som riktas mot en person i ett socialt 

sammanhang. De förväntningar som finns på en person kan komma från en eller flera 

personer i dess omgivning eller från personen själv. 

 

Roller uppkommer i grupper som ett led i att hantera gruppens uppgifter. Det är ett sätt 

att kunna organisera sig i förhållande till varandra. Vilken roll en bestämd person i 

arbetslaget kan få, beror på vem han/hon är och vilken roll han/hon försöker ta eller vill 

ha. En annan faktor som spelar in är också det utrymme som finns i gruppen och de 

förväntningar gruppens olika medlemmar har på individen och vad för förväntningar 

individen har på sig själv. Det finns formella (uttalade) och informella (outtalade) roller. 

Rollen fyller alltid någon sorts funktion för gruppen. Rollerna i arbetslaget kan skifta 

när en ny uppgift ska diskuteras.  

 

Exempel på roller:  

 

Den informelle ledaren som tar upp konkurrensen med arbetslagsledaren.  

Clownen – hjälper gruppen att bli mer avslappnad i en spänd situation, genom skratt. 

Syndabock – den person som får skulden när de andra inte vill kännas vid den själva. 

(Löwenborg, Gislason, 2002, Åberg, 1999)  
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2.7 Tidigare forskning 
 

2.7.1 Arbetslag 

 

Bernstein och Wolffsen (2009), finner att man innehållsmässigt ofta samarbetar kring 

teman (såsom ”alla hjärtans dag”, jordens första människa, dinosaurier, mm) i 

arbetslagen. Holmberg och Nilsson (2004) menar att man samarbetar kring elevvården 

och gemensamma elever. För att underlätta samarbetet i arbetslagen krävs enligt Lübeck 

och Ramm (2008) att man ska ha en gemensam vision kring skolan (såsom att tänka på 

vad som är bäst för barnet). 

 

Bernstein och Wolffsen (2009) samt Eriksson och Öström (2006) beskriver hur 

arbetslaget styrs av rektor och även kommunledning. De avgör vad arbetslaget får för 

uppdrag, hur genomförandet ska ske och hur mycket tid varje arbetslag har till sitt 

förfogande. 

 

I arbetslaget ska man ge varandra stöd, (Holmberg och Nilsson, 2004). Man ska 

komplettera varandra, (Bernstein och Wolffsen, 2009). Nyström (2008) menar att man 

får mer förståelse för varandra och man är inte längre ensam i sitt arbete. I laget får man 

en chans att reflektera över skoldagen (Holmberg och Nilsson, 2004). 

 

Det bör inte förekomma någon hierarkisk konstruktion i arbetslaget, påpekas av Lübeck 

och Ramm (2008) då det kan riskera att arbetslaget inte kommer att fungera. Eriksson 

och Öström (2006) menar att arbetslagsmötena kan bli för skolinriktade vilket medför 

att de andra yrkeskategorierna inte får diskutera kring sina verksamheter.  

 

Lübeck och Ramm, (2008), Holmberg och Nilsson (2004), Bernstein och 

Wolffsen(2009), Eriksson och Öström (2006) sammanfattar vad som är viktigt för 

arbetslaget. 

 

o Att man får tillgång till andras kompetenser och erfarenheter som man kan ta 

del och lära av.  

o Man får en gemensam helhetssyn på barnets lärande och utveckling.  

o Man får stöd och tröst.   

o Gemensamma visioner om tidsplaneringen och schemaplaneringen 

o Man får ett accepterande av yrkesrollen. 

 

Munkhammar (2001) framhåller att det krävs vägledning och handledning för att 

samverkan i arbetslag ska bidra till förändring och utveckling. 

 

Hansen (1999) har studerat mötet i arbetslaget med fokus på lärare och fritidspedagoger 

utifrån deras yrkestillhörigheter. Varje yrke har sin historia, utbildning och praktik. 

Dessa faktorer präglar mötet mellan grupperna. Mötet styrs dels av sammanhanget, 

skolan och dels av individens egna tolkningar. 

 

Munkhammar (2001) säger att den oklara rollfördelningen i arbetslaget kan leda till 

brist på samarbete. För att få utbyte av varandras kompetenser bör samtliga i arbetslaget 

vara insatta i varandras styrdokument och ha förståelse för de olika yrkesrollerna.  
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2.7.2 Fritidspedagogens yrkesroll i förhållande till lärarrollen 

 

Ursberg (1996) menar att yrkesrollsbegreppet kan delas upp i en kollektiv del, som 

baseras på att fritidspedagoger delar en gemensam historia, en pedagogisk tradition, en 

utbildning och övergripande mål för skolbarnomsorgen. Dessutom finns också en 

individuell del formad av denna bakgrund.  

 

När flyttningen av fritidshemmen in i skolan påbörjades i slutet av 1980-talet och 

slutfördes under 1990-talet, så blev fritidspedagogens roll oklart beskriven och detta 

medförde att statusen, påverkades negativt för yrkesgruppen, speciellt i klassrummet. 

(Hansen, 1999) 

 

Rohlin (1988) skriver att fritidspedagogens huvuduppgift har varit att bidra med stöd, 

för att kompensera brister i hem och skola samt att ge service åt familjer i vardagen, 

men också att bidra med utvecklingsmöjligheter för barnen.  

 

När det gäller den del av dagen som barnen ska vistas på fritidshemmet så finns 

uppdraget beskrivet i ”Kvalitet i fritidshem” (2007). Där beskrivs uppdraget i korthet 

som att fritidshemmet ska arbeta utifrån en pedagogisk utgångspunkt, ge barnen en 

meningsfull fritid och en god omsorg. 

 

I Lgr 11 (2011) finner man inte något tydligt formulerat uppdrag för fritidspedagogen i 

skolan utom det övergripande målet som formuleras i termer samverkan/samarbete 

mellan skola och fritidshem. 

 

Lärare och fritidspedagoger, formade av sina yrkeskulturer, ser olika på vad samarbete 

konkret innebär. Lärare som ska utföra ett arbete tillsammans delar upp jobbet och 

ansvaret mellan sig, medan fritidspedagogens vardag rymmer många olika 

arbetsuppgifter där alla gör allt. (Hansen, 1999) 

 

Samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger sker, menar Hansen (1999), genom att 

läraren förväntar sig att fritidspedagogen ska hjälpa till vid sidan av. Det har visat sig att 

det ofta blir så att läraren är den som styr och att fritidspedagogen blir den som får 

anpassa sitt arbete efter detta. 

 

Lärare och fritidspedagoger betraktar arbetet med barnen utifrån skilda utgångspunkter 

där skolan ses som ”arbetsplats” och fritidshemmet som ”hem”. Läraren har en tydligare 

ledarroll än fritidspedagogen. Lärarens uppdrag är att förmedla viss bestämd kunskap 

och fritidspedagogens uppdrag har mer med barnets utveckling i sin helhet att göra. 

(Hansen, 1999) 

 

Hansen (1999) studerade lärares och fritidspedagogers bild av sig själva och varandra. 

Bilden av de andras yrke framstod som relativt ytlig och föga nyanserad, trots nära 

kontakt mellan yrkena. Fritidspedagogerna beskrev en schablonartad bild av läraryrket 

och lärarna hade ganska lite kännedom om fritidspedagogernas yrke. Yrkena liknar 

varandra men det är mestadels skillnaderna som tas upp. 
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Åberg (2004) och Heide (2008) har studerat lärares syn på fritidspedagogens yrkesroll i 

skolan. Fritidspedagogen som resurs och ett stöd för läraren framhålls och även att de 

kan ersätta läraren när denna är borta. Lärare ser ibland fritidspedagogen som en 

hjälplärare, en extra resurs i klassen vilket kan bidra till konservering av yrkesrollen. En 

del lärare ser fritidspedagogens och lärarens uppgift i skolan som likvärdig. Planering 

tillsammans med fritidspedagogen samt gemensam utvärdering upplevs som viktig av 

lärarna och att man faktiskt avsätter viss tid för detta. 

 

Sköldeborn och Fernö (2012) för ett resonemang om yrkesroll och status. 

Fritidspedagogens yrkeshistoria och utbildning har genomgått många skeden och 

förändringar. Yrkesrollen och hur man statusmässigt betraktas inom skolan har därmed 

också förändrats. Fritidspedagogutbildningen är nu en del av lärarutbildningen men den 

betraktas inte som någon grund till lärarlegitimationen, vilket enligt dem inte bidragit 

till att klargöra och definiera uppdraget samt gränsdragningen mot andra 

yrkeskategorier inom skolan. 

  

Sköldeborn och Fernö (2012) hänvisar till ”Fritidspedagogens yrkesroll” (Johansson, 

1986) där det påtalas hur det organisatoriska sammanhanget påverkar både roll och 

status, liksom även yrkets kompetenskrav och innehåll och ställer frågan om den oklara 

bilden av fritidspedagogens uppdrag i styrdokument och utbildning kan vara en följd av 

att yrkets status under lång tid varit utsatt för många förändringar. 
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2.8 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Den övergripande problemformuleringen för mitt arbete är om det påverkar en 

arbetsgrupp att deltagare med olika yrkesroller ingår i arbetsgruppen och i så fall hur. 

Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av hur det är att arbeta i arbetslag med 

olika yrkesroller. Jag vill utifrån min problemformulering och mitt syfte försöka belysa 

följande frågeställningar: 

o Hur fungerar samarbetet i arbetslaget mellan de olika yrkesrollerna? 

o Skiljer sig lärarens - och fritidspedagogens roll åt i arbetslaget? 

o Är det någon eller några som har mer inflytande i arbetslaget, formellt eller 

informellt? 
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3. Metod 

Här kommer val av metod, urval, tillvägagångssätt och etiska överväganden att 

presenteras.  

3.1 Val av metod 
 

Utifrån studiens syfte valde jag att göra en kvalitativ undersökning. Jag ville ha reda på 

hur fritidspedagogerna och lärarna tänkte kring sina och andras yrkesroller samt hur de 

såg på samarbetet i arbetslagen. Jag valde att använda mig av två kvalitativa 

undersökningsmetoder: observationer och intervjuer. Jag valde dessa två metoder då jag 

bedömde att de fungerade bäst i förhållande till min frågeställning.  

 

Kvalitativa metoder kännetecknas av att data inte kan beskrivas i mätbara termer. En 

kvalitativ undersökning beskriver eller studerar vilka kvaliteter och egenskaper en 

händelse har (Bjereld, 2002). Kvalitativa metoder undersöker ett fenomen i sin 

realistiska miljö eller i sin kontext. Man riktar in sig på individen, frågar hur de tolkar 

och formar sin verklighet i relation till tidigare kunskaper och erfarenheter. Denna 

undersökningsmetod används inom forskning som rör sociala fenomen, t.ex. attityder 

och beteenden. I en kvalitativ undersökning använder man sig oftast av observationer, 

intervjuer och enkäter. 

 

Kvantitativa metoder kännetecknas däremot av att undersökningens resultat kan mätas 

och presenteras i siffror; man sammanfattar resultatet i statistisk form och analyserar 

utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. I en kvantitativ undersökning använder 

man sig bl.a. av kvantifierbara enkäter. (Backman, 2008)  

 

Observationer kan användas när man vill studera skeenden eller beteenden i ett naturligt 

sammanhang men som kan vara svåra att beskriva i ord. Det kan vara saker som är så 

självklara att människor inte tänker på att beskriva dem i intervjuer, eller när man anar 

att det skiljer mellan vad människor säger och vad de gör. Observationer används ofta 

som ett kompletterande instrument till intervjuer eller andra metoder. Ett problem är att 

man inte kan veta om de beteenden som observeras är representativa. (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012)  

Man kan använda sig av antingen strukturerade eller ostrukturerade observationer.  

Strukturerade observationer kan användas då det är självklart vilka situationer som ska 

ingå och man kan då upprätta ett observationsschema där man prickar av.  

Ostrukturerade observationer används i ett utforskande syfte för att få så mycket 

information som möjligt kring det valda problemområdet.  

Observatörens förhållningssätt i situationen kan vara deltagande, aktiv eller icke-

deltagande. Observatören kan också vara känd eller okänd av deltagarna. Oavsett 

förhållningssätt så måste man vara säker på att observatörens närvaro är accepterad av 

alla i gruppen. (Patel och Davidson, 2011) 
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Kvalitativa intervjuer kan ge en allmän beskrivning eller fokusera på det speciella. De 

kan därigenom ge en sammansatt bild. 

Standardiserade frågor innebär att frågornas formulering och ordning är fastställd. 

Svaren kan antecknas eller spelas in. Vid anteckning kan nyckelord antecknas och det är 

viktigt att förtydliga anteckningarna direkt efter intervjun. 

 

I regel är det inget problem att spela in intervjuer men det kan påverka deltagarnas 

naturlighet och man kanske pratar mer spontant när utrustningen stängs av. 

Då man transkriberar intervjuer kan en mer eller mindre medveten påverkan av 

underlaget ske. Forskaren kan sätta egna ord på det som framkommer i intervjuer och 

observationer och således förmedla sin bild, vilket är viktigt att vara medveten om. 

Även vid inspelade intervjuer är det möjligt att urval görs som får konsekvenser för de 

slutsatser som dras.(Esaiasson,P.m.fl. 2012, Patel och Davidson,2011) 
 

3.2 Urval 

 
Jag planerade att välja ut minst tre skolor för att kunna få en viss bredd. Jag valde ut de 

deltagande skolorna utifrån följande kriterier: Skolorna skulle ha ett fritidshem med 

utbildade fritidspedagoger och de skulle arbeta i arbetslag med lärarna. 

Från början valde jag ut åtta olika skolor, från fyra olika kommuner. Sex av dem 

tackade nej på grund av att de hade haft många tidigare förfrågningar och de resterande 

tackade ja (två stycken). Detta gjorde att jag fick söka upp minst en skola till. Jag ringde 

då upp ytterligare åtta skolor, fick två kanske - svar och ett ja - svar. Jag utgick ifrån 

detta och bestämde mig för de tre skolor som sagt ja. Innan jag kontaktade dessa skolor 

sökte jag upp information om dem via deras hemsidor, för att kontrollera att de hade 

fritidspedagoger anställda och även andra yrkesgrupper inom skolan. Jag hade planerat 

att intervjua två fritidspedagoger och två lärare per skola. Jag fick lov att ändra på det, 

då det inte fanns mer än en fritidspedagog per arbetslag. Jag intervjuade då en 

fritidspedagog och en till två lärare per skola.  Jag kontaktade skolorna med ett utskick 

av missiv samt ett telefonsamtal.   

 

3.3 Tillvägagångssätt 
 

Jag har valt att använda mig av en kombination av intervjuer och observationer. 

 

3.3.1 Skolorna  

 

Jag besökte tre skolor, den första var en mindre skola, med fokus på Montessori- 

pedagogik, de hade skolbarnomsorg, förskola och skola upp till årskurs 5. De hade 67 

elever och 20 lärare/fritidspedagoger. Den andra skolan var en stor skola med 

skolbarnomsorg, förskola och skola upp till årskurs 6. De hade 316 elever och 58 lärare 

och fritidspedagoger. Den tredje och sista skolan var en lite större skola än den första 

men mindre än den andra. Den hade skolbarnomsorg, förskola och skola upp till årskurs 

5 med tillhörande särskolegrupp. De hade cirka 80 elever och 40 

lärare/fritidspedagoger. Den första och sista skolan var från samma kommun. 
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3.3.2 Intervju 

 

Jag valde att genomföra individuella intervjuer med både lärare och fritidspedagoger, 

detta för att få en bättre bild av individens uppfattningar och känslor. Intervjuerna 

skedde hos pedagogerna på skolan, på en tid de själva bestämt. Intervjuerna varade i 

cirka 20 minuter. Intervjuerna byggde på standardiserade frågor med öppna svar. Svaren 

antecknades vid intervjuerna. 

Jag valde att inte använda mig av någon inspelning, dels för att undvika en obekväm 

situation för den intervjuade och dels för att transkribering av inspelning kan vara 

tidskrävande. Innan jag startade intervjuerna talade jag ännu en gång om vad syftet var 

med intervjun samt att allt insamlat material är konfidentiellt. Efter intervjuerna 

sammanställde jag allt intervjumaterial.(Se bilaga 2) 

 

3.3.3 Observation 

 

Jag genomförde tre arbetslagsobservationer på tre olika skolor. Jag använde mig av 

ostrukturerade observationer och mitt förhållningssätt var icke-deltagande med en känd 

observatör. Dessa observationer gick ut på att jag skulle sitta med under ett 

arbetslagsmöte och få ytterligare information utöver intervjusvaren, om 

undersökningens frågeställningar. Fältanteckningar fördes, jag antecknade vad som togs 

upp innehållsmässigt under mötet. Jag lyssnade på hur de talade till varandra och jag 

observerade vilka det var som pratade mest, om alla gjorde sina röster hörda och gavs 

tillfälle att tala samt om man tog hänsyn till varandra. Efter insamlandet av 

observationer, renskrev jag materialet och började tolka det, med utgångspunkt i det jag 

fått veta utifrån intervjuerna och litteraturen.  

 

På den första skolan, som var en mindre skola, deltog större delen av kollegiet på skolan 

(10 personer) i arbetslagsmötet. På de övriga två skolorna hade man arbetslagsmöte i 

mindre grupper (cirka 7 personer).  

På den första skolan var rektorn med och ledde mötet, medan det på den andra skolan 

var en fritidspedagog som var arbetslagsledare. Detta för att rektorn upplevde att 

fritidspedagogerna var ”i skymundan” på deras skola, så hon ville lyfta fram dem och 

deras uppgifter. 

 På den tredje och sista skolan var det en lärare som var arbetslagsledare.   

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet innebär att man undersöker det som man har för avsikt att undersöka, datas 

giltighet. 

Reliabilitet innebär att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt, datas pålitlighet. 

 

Begreppens innebörd är mer vagt när det gäller kvalitativa studier till skillnad från 

kvantitativa. I kvalitativa undersökningar tillämpas reliabilitet inte på samma sätt som i 

kvantitativa studier.  

  

Patel och Davidson (2011) menar att validiteten i en kvalitativ studie bör gälla hela 

forskningsprocessen, och att reliabiliteten anses vara närmare validitetsbegreppet som 

får en vidare innebörd.  

Hansen (1999) refererar till Kvale (1997) som förespråkar begrepp som tillförlitlighet, 

trovärdighet, påtaglighet och konfirmerbarhet snarare än validitet. 
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Reliabilitetsbegreppet är inte tillämpbart på detta arbete. Undersökningen grundar sig på 

olika pedagogers syn på en del av sitt arbete och deras erfarenheter. Det är inte troligt 

att samma svar kommer att erhållas om samma frågor ställs. 

Tillförlitligheten är avhängig intervjuarens eller observatörens förmåga att vid de 

bedömningar som görs försöka vara medveten om att olika bedömarfel kan förekomma. 

(Patel och Davidson, 2011) 

 

Vad gäller validitet har jag i denna undersökning, utifrån mina frågeställningar, strävat 

efter att ställa rätt frågor som undersöker det jag ville undersöka, frågor som är tydliga 

och som kan ge för syftet relevanta svar. Jag har beskrivit förutsättningar för 

urvalsprocess och datainsamling. Vid intervjuer och observationer, samt i tolkningen av 

data har jag varit angelägen om att förhålla mig så objektiv som möjligt. I resultatet har 

underlag i form av citat medtagits, som jag baserar slutsatser på. Jag har varit mån om 

att vara noggrann i sättet att rapportera hur undersökningen lagts upp och genomförts. 

Några generella slutsatser kan utifrån de få deltagarna inte dras. 

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Min studie har utgått ifrån de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012).  

Deltagarna informerades från arbetets början genom missiv (se bilaga 1) och samtal om 

syftet med undersökningen, (informationskravet).  

Pedagogerna i min studie har samtyckt om sin medverkan och de är medvetna om att 

deltagandet kan avbrytas när som helst och är frivilligt, (samtyckeskravet). 

Jag har valt att benämna deltagarna med lärare 1-3 och fritidspedagog 1-3 samt skolorna 

från 1-3, för att bevara deras anonymitet och jag har inte skrivit något som kan 

identifiera deltagare eller skolor (konfidentialitetskravet).  

Deltagarna informerades om att materialet i min undersökning kommer att förvaras 

oåtkomligt för obehöriga och endast ses av mig, min handledare och examinator 

(nyttjandekravet).  
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4. Resultat  
 
I avsnittet nedan kommer jag att redogöra för de resultat som framkommit i 

undersökningen. Resultatet kommer att redovisas i olika kategorier med grund i mina 

frågeställningar. 

 

Jag har numrerat skolorna utifrån den ordning jag besökte dem, från 1-3. Jag har också 

gjort detta med de pedagoger som jag har intervjuat.  

 

4.1 Samarbete  
 

De två första frågeställningarna riktar in sig på hur samarbetet mellan fritidspedagogen 

och läraren fungerar i arbetslaget samt vad samarbetet handlar om. 

Både fritidspedagogerna och lärarna hade uppfattningen att samarbetet i arbetslaget 

samt i verksamheten fungerade relativt bra på respektive skolor. 

 

Lärare nr 1 framhäver t.ex. att det fungerar bra så länge kommunikationen mellan 

parterna fungerar på ett bra sätt. Även lärare nr 3 understryker detta genom att hävda att 

samarbete i ett arbetslag med flera yrkesroller ger ett mer flexibelt arbetssätt, då man får 

ta del av de andras verksamheter och på det sättet kan man ta tillvara på allas 

kompetenser, oavsett yrke. Fritidspedagog 1 säger att hon just nu arbetar på en bra skola 

där man lyssnar på varandra, tar till sig det bra och det dåliga samt försöker förbättra sig 

hela tiden. 

 

Under de gemensamma skoldagarna och arbetslagsmötena får pedagogerna tillfälle att 

tala om det vardagliga arbetet och hur det ska organiseras. De kan ta upp frågor som har 

med skolan och barnen att göra, planera gemensamma aktiviteter, ta upp vad som kan 

förbättra verksamheten. 

Majoriteten av dem jag har intervjuat upplever att alla pedagoger blir mer delaktiga 

kring barnen och barnen får lära känna alla vuxna och kan på så sätt knyta an till alla. 

Dock var det en lärare och en fritidspedagog på samma arbetsplats som upplevde att det 

inte skedde något som helst samarbete mellan de olika verksamheterna under dagen. 

Lärare nr 1 uttryckte att det inte fanns något samarbete mellan fritidshemmet och skolan 

under skoldagen. De enda gångerna som läraren träffade fritidspedagogen var när det 

var överlämning mellan skolan och fritidsverksamheten.  

 

För pedagogerna betyder arbetslaget samarbete, gemenskap, styrka och trygghet. Man 

uppskattar flexibiliteten, grupplaneringen, att man får ta del av andras kompetenser och 

att alla strävar efter ett och samma mål (barnens bästa). Gemensam information och 

möjlighet till ventilering betonas också.  

En lärare gav uttryck för att arbetslaget är en stöttande grupp med samma grundsyn som 

arbetar mot samma mål. Man är en grupp pedagoger som hjälps åt. 

 

Alla arbetar tillsammans med samma barn, vilket innebär att de får möjlighet att 

diskutera med kollegor från andra verksamheter. Pedagogerna uttrycker att de genom 

integrering får lära sig nya saker och får en förståelse för varandra och för vad de andra 

arbetar med.  

De känner att det uppstår en gemenskap där man kan få stöd och tröst om det har hänt 

något under dagen. Man är aldrig ensam med sitt arbete utan det är alltid någon som kan 

erbjuda sin hjälp. 
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Pedagogerna samarbetar kring temaarbeten, skoldagen, planering, resurser, skolans mål 

och de estetiska ämnena samt de praktiska delarna av skoldagen t.ex. utflykter, 

konflikter, scheman, möten samt kring barnen. 

 

Temaarbeten som pedagogerna nämner är t.ex.: 

Alla hjärtans dag- pyssel kring den 14:e februari eller farsdagpresenter och/eller kort.  

Exempel på hur man samplanerar resurser kan vara: 

Om någon av pedagogerna (lärarna eller fritidspedagogerna) har blivit sjuk eller måste 

gå iväg en stund så kan någon av de andra pedagogerna (lärarna eller 

fritidspedagogerna) hoppa in för dem.  

 

Flera av lärarna uppskattade att fritidspedagogerna ställde upp och gick in som en 

lärarresurs när lärarna inte kunde vara med sin klass samt att fritidspedagogerna är med 

lärarna i klassrummet under skoldagen, så att lärarna slipper att ta hand om en stor klass 

alldeles själva. Lärare nr 2 ser det som en styrka att man inte står ensam i sitt arbete, 

utan har stöd av fritidspedagogerna. Som exempel nämner läraren att om något enskilt 

barn behöver hjälp och läraren inte kan ge det i hel klass så kan fritidspedagogen 

koncentrera sig på eleven. 

 

Det var dock två av de tre intervjuade fritidspedagogerna som upplevde att det inte var 

”rättvist” att fritidspedagogerna skulle behöva hoppa in för läraren när det behövdes, 

som vikarie eller hjälplärare eftersom fritidspedagogerna har en egen verksamhet att 

planera inför och utföra under senare delen av dagen.  

 

”Jag som fritidspedagog tycker att det är bra att vi får arbeta tillsammans med lärarna 

i klassrummet under skoldagen för då får vi ett samarbete men också att eleverna får ett 

bättre förtroende för mig som person när de kommer över till fritidsverksamheten. Dock 

upplever jag att det ibland kan vara svårt för mig att fokusera på min verksamhet när 

jag haft fullt upp under förmiddagen i skolan”. (fritidspedagog nr 3) 

 

”Jag vill inte bli behandlad som en resurs, jag är fritidspedagog. Det kan vara så att 

många lärare inte vet vad en fritidspedagog gör men det innebär inte att vi inte gör 

någon nytta. Jag är jämlik med lärarna. Sedan jag fick rollen som arbetslagsledare så 

har jag fått mer respekt och lärarna har nu fått en bättre syn på vad en fritidspedagog 

gör men jag är ändå en resurs i klassrummet. Men det är främst rektorn som styr över 

detta och över tid och planering”. (fritidspedagog nr 2) 

 

När jag observerade på den tredje skolan så märkte jag att det ibland kunde uppstå en 

spänning i rummet mellan flera olika personer kring de olika ämnen som de 

diskuterade. Jag uppfattade det inte som att det var kring deras yrkesroller, utan mer 

omkring det som var en och en ville ta upp eller dela med sig av. De kunde bli irriterade 

på varandra på grund av olika uppfattningar. De pratade om vad de kunde behöva för 

resurser, hur schemat skulle se ut och om det passade alla, om de behövde förbättra 

något inom de olika verksamhetsområdena och vad arbetslagsledaren skulle ta med för 

frågor till rektorn och ledningen. 
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Både fritidspedagogerna och lärarna betonar att det inte finns tillräckligt med tid till att 

diskutera allt de skulle vilja diskutera under arbetslagsmötena. Det är inte pedagogerna 

som bestämmer hur tiden till arbetslagsmötena avsätts utan det är rektorn och ledningen.  

De kan då lägga ut t.ex. 1-3 timmar på en dag i veckan. Pedagogerna efterlyser mer tid 

för planering tillsammans och mer tid till att få ihop arbetslaget till en mer ”integrerad” 

grupp.  

 

Ibland kan det uppstå missförstånd mellan ledningen och arbetslaget. Ledningen kanske 

inte riktigt lyssnar på vad arbetslaget säger varför det kan uppstå meningsskiljaktigheter 

mellan arbetslag och rektor.  

 

4.2 Yrkesroller 
 

Här kommer de frågeställningar som är mer inriktade på hur man upplever att ha möten 

med andra pedagoger som kan upplevas ha en annan status.  

Kan det kännas som att man blir behandlad annorlunda för att man inte är från samma 

verksamhet? 

 

Pedagogerna ansåg gemensamt att alla lyssnar och respekterar varandra, oavsett 

yrkesroll. De regelbundna mötena ger tillfälle att tala om gemensamma saker som har 

med skolan och barnen att göra. Alla pedagogerna från alla olika verksamheter blir mer 

delaktiga i de andra pedagogernas arbeten. Både lärare och fritidspedagoger tyckte att 

man inte blir behandlad annorlunda på grund av sina yrkesroller utan de tyckte att man 

mer blir behandlad olika beroende på hur man är som person. Man kan då tala om 

individer som har personkemier som inte går ihop eller att individerna inte har något 

gemensamt, vilket kan väcka irritation eller fördomar. Man menar att det då inte är 

yrkesroller som krockar utan individer.  

 

Dock menar fritidpedagog nr 1 att när lärarna är osäkra på vad fritidspedagogerna har 

för uppgifter så kan detta resultera i att lärarna tycker att de har en annan status i skolan 

än vad fritidspedagogerna har. 

 

Både lärare och fritidspedagoger trycker på vikten av att både fritidspedagoger och 

lärare är i samma arbetslag. Bland annat tycker lärare nr 1 att det gör det lättare att 

klargöra saker kring barnen samt ger möjligheter att kunna få råd och tips eller kritik. 

 

Det framkommer dock att lärarnas arbete och skolarbetet kan dominera 

arbetslagsmötena, vilket kan göra att de övriga deltagarna får mindre möjlighet att 

diskutera sitt arbete. Arbetslagsarbetet kan även begränsa kontakten med övriga 

pedagoger utanför laget. Fritidspedagog nr 1 menar att en nackdel kan vara att lärarna 

ibland är för ”avskärmade” det vill säga alltför inriktade enbart på skolarbete. Lärare nr 

3 säger att arbetslagsmötena kan medföra en för långsam beslutsprocess och att det kan 

bli för begränsat, man kan bli för instängd i arbetslaget: man blir för trygg och 

diskuterar bara med de andra i arbetslaget och inte med dem som finns utanför, alltså de 

andra pedagogerna som ingår i andra arbetslag.  

 

Jag har inte sett några tydliga exempel på olika roller i arbetslagsobservationerna.  
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4.3 Inflytande i arbetslaget 
 

Den sista frågeställningen rör inflytande i arbetslaget. 

Är det någon förutom arbetslagsledaren som styr i arbetslaget? 

Det finns några mindre skillnader mellan dessa pedagogers åsikter. Svaren speglar olika 

uppfattningar – kompetens, personlighet och även lärares ledarvana lyfts fram. Man kan 

dra slutsatsen att svaren beror på hur man upplever sig själv som person, vad man 

tycker om sina kollegor i arbetslaget och hur skolans kultur präglar arbetslaget. 

 

”Det är ett givande och tagande från både lärare och fritidspedagoger, om det är 

någon som är mer erfaren gällande den fråga som vi diskuterar eller kring de vi ska ta 

upp på mötet så sätter gruppen högre värde på det.” (fritidspedagog nr 1) 

 

”Det kan ibland bli så att någon av oss lärare tar över mötet, då vi är mer vana att 

leda.”(lärare nr 2) 

 

”Det är läraren om det inte är så att det finns en arbetslagsledare”.   

(fritidspedagog nr 2) 

 

”Det beror på vilken personlighet man har.” (lärare nr 3) 

 

”Det är arbetslagsledaren som styr i arbetslag. Finns det ingen given ledare så är det 

ju alltid så att vissa personligheter har en tendens att styra mer än andra.” 

(fritidspedagog nr 3) 
 

Se bilaga 3 för en kortare redogörelse av de tre olika skolornas arbetslagsmöten. 
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer metoddiskussion, resultatdiskussion, slutdiskussion samt vidare 

forskning att presenteras. I metoddiskussionen kommer jag att redogöra för hur metoden 

fungerat i undersökningen. Resultatdiskussionen kommer att innehålla de viktiga 

resultat som jag jämfört med forskningsbakgrunden och slutsatser jag har kommit fram 

till samt vad man kan forska vidare om. 

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning, då jag ville undersöka något som är svårt 

att mäta i siffror och statistik (Bjereld, 2002). Genom kvalitativ metod kunde jag få 

fram det jag ville veta, mer specifikt vad fritidspedagogerna och lärarna tänkte om att 

arbeta i arbetslag, vilket var mitt syfte. Jag valde ut de deltagande skolorna utifrån 

följande kriterier: Skolorna skulle ha ett fritidshem med utbildade fritidspedagoger och 

de skulle arbeta i arbetslag med lärarna. 

Min första tanke var att jag skulle intervjua två fritidspedagoger och två lärare från 

samma arbetslag samt göra en observation per skola. Dock visade det sig att det bara 

fanns en utbildad fritidspedagog per arbetslag. Jag valde då att utgå ifrån detta. 

Eftersom antalet skolor är litet kan urvalet inte betraktas som representativt och 

resultatet går därför inte att generalisera.  

 

Eventuella felkällor kan vara:  

 

o Att jag bara deltog i en enda observation per arbetslag 

o Att intervjuobjekten kände till syftet med undersökningen och att detta 

eventuellt styrde hur mötet ägde rum; att man omedvetet ville framhäva olika 

beteenden och processer. 

o Att jag inte var bekant med deltagarna kan ha medfört att jag missat detaljer i 

samspelet, som inte var uppenbara.  

(Patel och Davidson, 2011) 

             

Jag valde att skicka ut missiv via mail till rektorerna först innan jag ringde upp dem och 

frågade om de var villiga att delta. Det var svårt att få tag på skolor som var beredda att 

delta. Det var tidsödande att försöka få tag på rektorerna för att få ett svar och det var 

många som sade nej direkt. En trolig orsak kan vara tidpunkten i början på höstterminen 

då mycket annat kräver tid på skolorna.  

Om jag fick möjlighet att göra om denna undersökning utifrån de erfarenheter jag fått, 

skulle jag ha valt att skicka ut missiv till betydligt fler skolor än vad jag gjorde från 

början samt tagit kontakt med rektorerna direkt; detta för att snabbare få ett ja - eller - 

nej svar samt en tidpunkt då jag kunde komma och göra intervjuer och observationer.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 

Undersökningen visar att på det hela taget fungerar samarbetet i arbetslaget väl. Både 

lärare och fritidspedagoger är måna om att lyfta fram fördelarna. Lärarna ger intryck av 

att vara något mer nöjda medan fritidspedagogerna tar upp områden där samarbetet 

behöver utvecklas.  

 

I denna undersökning framkom det inte uttalat att lärarna och fritidspedagogerna 

upplevde någon statusskillnad i sina respektive yrkesroller. Däremot framkom det från 

en del respondenter att fritidspedagogerna har en något mer oklar yrkesroll än lärarna. I 

undersökningen visar det sig också att motsättningar i arbetslaget mer tillskrivs 

personkemi än motsättningar mellan yrkesroller. Den motsättning mellan yrkesroller 

som Hansen (1999) har funnit grunda sig på olika yrkeskulturer och lärarnas högre 

status, framkommer inte i undersökningens resultat. Dock finns det en parallell till 

Hansens (1999) tes att dolda konflikter som härrör sig till skilda maktförhållanden inte 

uttalas utan istället upplevs som grundade i personkemi. Det kan alltså inte uteslutas att 

det finns dolda traditionellt hierarkiska skillnader i maktförhållanden grundade i 

yrkesrollen även på de i denna undersökning studerade skolorna.  

 

Man kan se i resultatet att både lärare och fritidspedagoger ibland upplevde att det var 

svårt att veta exakt vad fritidspedagogens uppdrag var. Yrkesrollen beskrivs som oklar. 

Fritidspedagogerna ger uttryck för att man fortfarande är en yrkesgrupp som i viss mån 

är underordnad lärarna. Man har en bild att lärarna betraktar fritidspedagogerna som en 

möjlig resurs snarare än som en egen yrkeskategori. Hansen (1999) har forskat kring 

lärares och fritidspedagogers yrkeskulturer och studerat lärares och fritidspedagogers 

bild av sig själva och varandra. Vad hon kom fram till var att man i båda yrkena hade en 

relativt ytlig och föga nyanserad bild av det andra yrket; detta trots ett nära samarbete 

mellan yrkena. 

Läroplanen fokuserar på skolans uppdrag. Den talar bl.a. om att personalen ska 

samverka i skolan för att eleverna ska få all den kunskap och hjälp de behöver.  

  

I resultatet framgick det tydligt vad fritidspedagogerna och lärarna upplevde var bra 

respektive sämre i arbetslaget. Man kunde också se att oavsett yrkesroll så hade de 

samma mål och lika förväntningar på vad mötena skulle åstadkomma. Detta styrks även 

av Bernstein och Wolffsen (2009), Holmberg och Nilsson (2004), Nyström (2008), 

Eriksson och Öström (2006).  

 

Utifrån vad Lübeck och Ramm (2008) skriver så bör det inte förekomma någon slags 

hierarkisk konstruktion i arbetslaget då detta kan försvåra arbetslagsarbetet. Strandberg 

och Öman (2006) poängterar också att ansvaret i arbetslaget bör vila på gruppen och 

inte enbart på en arbetslagsledare, detta för att alla i arbetslaget ska känna sig 

accepterade.  

 

Min undersökning har dock kommit fram till att det är bra om det är någon som leder 

arbetslaget, oavsett yrke, då pedagogerna upplever att det underlättar arbetslagets arbete 

samt ger olika yrkesgrupper möjlighet att komma till tals, yrken som kanske i det 

vardagliga arbetet inte får så mycket utrymme. 

Detta kan också underlätta för de personer, vars yrken de själva upplever är 

underordnade andras, att våga göra sina röster hörda, t.ex. fritidspedagoger och 

förskollärare.  
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Undersökningen tyder på att en arbetslagsledare är viktig för att hålla struktur och låta 

alla komma till tals. Den som leder kan ansvara för att alla, oavsett yrke eller 

personlighet, kan våga yttra sig 

 

Bernstein och Wolffsen (2009), Holmberg och Nilsson (2004) samt Nyström (2008) 

kommer fram till att i ett arbetslag ska man ge varandra stöd och komplettera varandra. 

Man får mer förståelse för varandra och en chans att reflektera tillsammans med andra 

över skoldagen i ett arbetslag. Detta överensstämmer med mitt resultat om vilka fördelar 

som arbetet i arbetslaget kan bidra med. Både lärare och fritidspedagoger upplever 

dessa fördelar med arbetslaget. 

 

Det är viktigt att man har tillräckligt med tid i arbetslaget som grupp. Tid för gemensam 

planering, målsättning och utvärdering samt givande diskussioner om det pedagogiska 

arbetet. Detta kan resultera i att man lär av varandra och man får bättre förutsättningar 

för ett lyckat samarbete, skriver Bernstein och Wolffsen (2009). Respondenterna i min 

forskning upplever att de aldrig riktigt får tillräckligt med tid i arbetslaget. De efterlyser 

mer tid för planering tillsammans och mer tid till att få ihop arbetslaget till en mer 

integrerad grupp. Min slutsats utifrån detta är att även om man får tid till 

arbetslagsmötena så räcker den nästan aldrig till, och enligt tidigare forskning så måste 

mer tid avsättas eftersom det är avgörande för alla verksamheter. 

 

Enligt undersökningen har jag fått fram att fritidspedagogerna ibland kan tycka att det 

under mötena blir lite mycket av vad lärarna tycker ska hända eller göras när det gäller 

skolans verksamhet samt att det inte alltid finns tid till att diskutera om 

fritidsverksamheten. Detta styrker även Eriksson och Öström (2006) när de påpekar att 

arbetslagsmötena kan bli för skolinriktade vilket innebär att de andra pedagogerna inte 

får någon möjlighet att diskutera kring sina egna verksamheter. Under mina 

observationer av arbetslagsmötena märkte jag att man helst talade om vad som kommer 

att hända i skolan, man talade om eleverna, hur planeringen skulle ske och vem som 

skulle göra vad. 

 

Fritidspersonalen kunde få diskutera vad de skulle göra på sin verksamhet i slutet av 

mötet. I övrigt diskuterade man inte fritidsverksamheten så mycket.  

 

Heide (2008) menar dock att samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger har 

utvecklats mycket under de senaste åren och fritidspedagogen har fått en viktigare roll i 

arbetslaget. Lärarna tycker att detta i grunden är något positivt, dock är det fortfarande 

så att lärarna har det yttersta ansvaret för planeringen.  

 

Både Åberg (2004) och Heide (2008) har studerat lärares syn på fritidspedagogens roll i 

skolan och kommit fram till att fritidspedagogen fungerar som resurs och ett stöd för 

läraren samt även att de kan ersätta läraren i klassrummet när denne är borta. Vissa 

lärare ser fritidspedagogen som en hjälplärare, en extra resurs.  

Detta tror både Åberg (2004) och Heide (2008) kan bidra till en konservering av 

fritidspedagogens yrkesroll. Andra lärare ser fritidspedagogens och lärarens uppgifter i 

skolan som likvärdiga.  

De flesta lärare upplever att planering och gemensam utvärdering tillsammans med 

fritidspedagogerna är viktigt och därför försöker de avsätta tid för detta. Enligt min 

forskning så upplever lärarna att det är en tillgång och bra att fritidspedagogerna är med 

under skoldagen i klassrummet samt att de kan hoppa in som lärare om det behövs. 
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Fritidspedagogerna upplevde också att det är en bra arbetsmodell, men de tyckte också 

att genom att vara med inne i klassrummet under förmiddagen fick de mindre tid till 

fritidsverksamheten sedan under eftermiddagen. Det var också en fritidspedagog som 

sade att de inte vill bli behandlade som en resurs/hjälplärare då man inte är utbildad till 

det. Är man fritidspedagog så ska man bli behandlad som en sådan.  

 

Enligt Lübeck och Ramm (2008) så bör man för att underlätta samarbetet i arbetslagen 

ha en gemensam vision kring skolan och uppdraget. En gemensam förståelse av 

uppdraget kan nås via en demokratisk process där alla på skolan får delta. Pedagogerna i 

min undersökning är ivriga att hålla med, de tycker att man får så mycket genom att 

arbeta tillsammans i arbetslaget och att det är viktigt att alla har samma mål, t.ex. att 

sätta barnens intressen i första hand. 

 

Munkhammar (2001) sammanfattar att den oklara rollfördelningen i arbetslaget kan leda 

till brist på samarbete. För att man ska kunna få utbyte av varandras kompetens bör 

samtliga i arbetslaget vara insatta i varandras styrdokument och sträva efter att ha 

förståelse för de olika yrkesrollerna.   

 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning att olika yrkesroller i arbetslaget både 

kan upplevas som något positivt och som något negativt. Positivt i den meningen att de 

olika yrkesrollerna bidrar med olika erfarenheter och perspektiv och negativt om det 

finns hierarkiska strukturer mellan de olika yrkesrollerna. 

Generellt är respondenterna nöjda med samarbetet i arbetslaget. Eventuella 

samarbetsproblem tillskrivs individ snarare än yrkesroll. 

Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna inte upplever någon skillnad 

mellan yrkesrollernas inflytande i arbetslagen. Dock uttrycker några fritidspedagoger att 

det är lärarfrågor som dominerar mötena, vilket kan tyda på att det finns tendenser till 

att lärarna i vissa arbetslag har ett större inflytande. 

Det finns inget stöd i denna undersökning för att kunna säga att rollerna i arbetslaget 

mellan yrkesgrupperna skiljer sig åt på ett betydande sätt. 
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6. Förslag på vidare forskning 

I denna undersökning har jag valt att fokusera på fritidspedagogernas och lärarnas 

yrkesroller i arbetslaget. Processen och litteraturen har varit mycket lärorik, men 

underlaget är litet. Genom att utöka antalet undersökta skolor bör man kunna få fram 

ett säkrare resultat. Intressant vore också att studera maktförhållandet mellan olika 

yrkesgrupper. Ett ytterligare ämne för vidare studier kan vara om motsättningar är 

av personlig eller strukturell natur, såsom skillnader i status, kön, lön eller 

organisatoriska skillnader.  
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag heter Angelica Örvander och är lärarstuderande vid Högskolan i Gävle, går nu min 

sjunde och sista termin. Jag kommer nu under nio veckor att skriva mitt examensarbete 

och jag behöver just din hjälp. Studien kommer att handla om hur situationen ser ut i 

arbetslaget mellan fritidspedagoger och lärare. Jag har valt att göra en kvalitativ 

undersökning med intervjuer av fritidspedagoger och lärare samt observationer i 

arbetslaget som grund för min undersökning. Intervjun är frivillig och kan närsomhelst 

avbrytas. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och inga enskilda personer 

kommer att kunna identifieras. Intervjuerna kommer att genomföras individuellt, 

beräknad tid är ca 30 min/person. Jag kommer att observera under de tillfällen som ni 

har arbetslagsmöten, ett tillfälle per skola. Materialet i min undersökning kommer 

endast hanteras av mig, min handledare och examinator för kursen examensarbete i 

pedagogik. Materialet kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

 

Jag kommer att höra av mig för att boka en lämplig tid med er så snart som möjligt. 

 

Om du har frågor angående studien är du välkommen att höra av dig till mig.  

 

Jag tackar på förhand för din medverkan 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Angelica Örvander        Telefon: xxxxxxxxxx     Email: xxxxxxxx@student.hig.se 

 

Handledare:   xxxxxxxxx xxxxxxx                       Email: xxx@hig.se  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

 

1. Hur tycker du samarbetet fungerar mellan fritidspedagoger och lärare i 

arbetslaget? 

2. Vad diskuterar ni lärare och fritidspedagoger om/kring i arbetslaget? 

3. Hur ser du som fritidspedagog/lärare på att ha arbetslagsmöten med 

lärare/fritidspedagoger? 

4. Vad är det lärare och fritidspedagoger samarbetar kring i arbetslaget? 

5. Vad upplever du att det finns för för - och nackdelar med arbetslag? 

6. Vad är ett arbetslag för dig? Beskriv de ord som kommer upp när jag ställer 

denna fråga, ex. trygghet, gemenskap. 

7. Blir man olika behandlad i arbetslaget på grund av att olika yrkesroller/grupper 

deltar? 

8. Hur fungerar tidsplaneringen inför mötena? 

9. Är det någon eller några som har mer inflytande i arbetslaget, formellt eller 

informellt?  

Följdfråga: Vilken yrkesroll/grupp är det i så fall? 

(Utöver arbetslagsledaren) 
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Bilaga 3 

 

En kortare redogörelse för de tre olika skolornas arbetslagsmöten.  

 

Skola 1: 

 

På den första skolan, där rektorn ledde arbetslagsmötet, började dagordningen med att 

rektorn frågade var och en av pedagogerna om vad som skett under dagen och vad de 

hade för planer inför terminen. Arbetslagsledaren såg till att alla fick komma till tals och 

att det fanns möjligheter för pedagogerna att kunna ställa frågor. Intrycket var att 

pedagogerna lyssnade på varandra och de gav respons. Under den senare delen av mötet 

förekom det att vissa pedagoger avbröt, fler började prata men halva gruppen deltog inte 

aktivt. När det uppstod meningsskiljaktigheter så tog rektorn beslut. De olika 

synpunkter som pedagogerna framförde, gick inte att hänföra till någon speciell 

yrkesgrupp utan det var snarare individuella skillnader.  

 

Skola 2: 

 

På den andra skolan, den största, var det en fritidspedagog som var arbetslagsledare och 

en av hennes uppgifter var att föra frågor vidare till rektor. Alla gavs utrymme att prata 

från början och det fanns en bra gemenskap i gruppen. Några personer började så 

småningom att dominera i samtalet varvid andra började ge vika i diskussionen och blev 

tystare. Det fanns en tendens till att lärarna körde över fritidspersonalen i vissa frågor 

och fritidspersonalen verkade acceptera det. Sedan, under ett tillfälle i samtalet, började 

lärarna att mer och mer prata i mun på varandra, då frågan om man blivit orättvist 

behandlad av ledningen kom upp och tog över diskussionen. Gruppen talade om hur 

man ”går på knäna” och de var upprörda över rektorns agerande i vissa frågor. 

Fritidshemspersonalen fanns med under mötet men förhöll sig passiva. 

 

Skola 3: 

 

På den tredje skolan, var en lärare arbetslagsledare och man var mycket mån om att alla 

skulle få komma till tals, när det gällde att planera mötet; frågor, behov, resurser togs 

upp och man diskuterade detta. Verksamhet för verksamhet kom i fokus och de olika 

arbetsområdena gicks igenom. Frågor som arbetslagsledaren skulle ta med till 

ledningsmötet skrevs upp. I början av mötet markerade arbetslagsledaren att 

fritidshemsfrågor måste komma sist då det fanns andra viktigare frågor först att ta upp. 

Intrycket var att alla deltog aktivt under mötet.   

 

 


