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ABSTRAKT 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om det förekommer lärarkulturer i 

förskolan samt synliggöra lärares tankar kring lärarkulturer och samarbete i arbetslag. 

Sammanlagt har det genomförts 9 stycken intervjuer med lärare som arbetar i förskolans 

verksamhet som alla har bidragit med tankar och erfarenheter kring samarbete i 

arbetslag.  

Resultatet i studien visar att lärarkulturer kan uttrycka sig på olika sätt i förskolan, 

genom begreppen påtvingad kollegialitet, individualism, samarbete och balkanisering. 

Lärarna som deltog i denna studie påpekar att samarbete i arbetslag är något som är 

viktigt och avgörande för en bra verksamhet. Resultatet visar däremot att samarbete är 

något som är enkelt att uttrycka men svårare att genomföra i praktiken. 
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1 INTRODUKTION 
 

I förskolan förväntas det att man ska vilja arbeta tillsammans med andra och för att 

det ska ske en utveckling så krävs det att individerna som ingår i arbetslaget hjälper 

varandra och att alla bidrar till reflektion och erfarenheter. Det blir avsevärt svårare 

om det är någon som inte anser sig vilja eller kunna arbeta i arbetslag. 

Efter 3.5 år på lärarutbildningen har vi haft några perioder av verksamhetförlagd 

utbildning där vi stött på många olika arbetslag. Det har varit olika arbetslag på 

många olika sätt som alla bidragit med viktiga och bra erfarenheter som vi bär med 

oss till vårt kommande arbetsliv. Detta har bidragit till att vi vill undersöka och 

synliggöra hur lärare i förskolan tänker om samarbete och arbete i arbetslag och hur 

det förekommer. Ser man på samarbetet på samma sätt? Förekommer det olikheter 

men ändå likheter? Hur upplever lärare att det är att arbeta i arbetslag? Det är många 

frågeställningar som ligger till grunden för detta arbete då lärarkulturer är något som 

ständigt diskuteras eftersom man i förskolan arbetar i arbetslag och i olika 

personsammansättningar på olika sätt hela tiden. Det är också en aktuell fråga i och 

med att det postmoderna samhället som vi lever i skapar mycket förändringar som 

påverkar skolan/förskolan och i sin tur också påverkar lärarkulturerna. 

Detta är också ett ämne som vi anser vara väldigt intressant och något som vi själva 

kommer att påverkas av i vårt kommande arbetslivet. Samarbete hos lärare är en 

kompetens som hela tiden efterfrågas både från arbetslaget och från arbetsgivaren. I 

läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 står det att arbetslaget ska: 

”Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling.” (Lpfö 98/10, s. 11). 
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2 BAKGRUND 
 

I bakgrundskapitlet presenteras kort arbetslagets framväxt, vidare beskrivs arbete i 

arbetslag. I bakgrunden presenteras olika lärarkulturer och samarbetsformer som 

påverkar samarbete i arbetslag. 

2.1 Arbetslagets framväxt 

 

Innan läroplanen infördes för förskolan gjordes det en barnstugeutredning som ledde 

fram till att alla barn skulle ha rätt till att vistas i förskolan. Med 

barnstugeutredningens rekommendation så skulle lärarnas arbete i förskolan ske i 

arbetslag. Sedan dess har arbetslag legat till grunden för arbetssättet i förskolan. 

Trots ändrade reformer i både utbildning, läroplaner och styrning så har 

arbetslagstanken funnits kvar på både gott och ont. Hur arbetslagen i förskolan ser ut 

är i första hand en ledningsfråga samtidigt som den enskilde individen har ansvaret 

hur det yttrar sig i verksamheten. Som lärare kan du få bra möjligheter från 

ledningens sida men det är arbetslaget som i slutänden avgör hur bra arbetet blir. 

Samarbete i arbetslag är komplext i och med att det påverkas av kollegiet samt den 

enskilde individen (Juul & Jensen, 2003). 

”Inom en skola eller förskola sträcker sig det kollegiala samarbetet längre än till 

den enskildes välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen, det påverkar på gott 

och ont alla medarbetare, barn och föräldrar.” (Juul & Jensen, 2003 s. 110). 

 

2.2 Arbete i arbetslag 

 

Ohlsson (2005) menar att kollektivt arbete är förknippat med en organisation medan 

andra lägger tyngdpunkten vid individernas utveckling i olika sociala sammanhang. 

Arbete och dess organisation utmärks av sociala och kulturella konstruktioner av 

kunskap och kompetens. Organisationspedagogisk forskning innebär att det 

fokuseras på olika lärandevillkor och lärandeprocesser i arbetslagens vardagliga 

organiserande av sin verksamhet och sitt samarbete. Det innebär också att det skapas 

olika kunskaper om hur verksamheten och samarbete kan organiseras för att främja 

utveckling på både individuell och kollektiv nivå (Ohlsson, 2005). Förr var det 

vanligt med auktoritärt ledarskap men idag ser det lite annorlunda ut (Wahlström, 

2005). All form av ledarskap sker helt på andra villkor än förr i tiden. Den 

postmoderna människan ifrågasätter och reflekterar själv och ledarskap har aldrig 

varit så svårt som det är idag. Förr fick läraren automatiskt respekt men i dag måste 

läraren förtjäna den (Wahlström, 2005). 

Wahlström (2005) menar för att lyckas som lärare/ledare så är det bland det 

viktigaste att kunna skapa goda samarbetsrelationer vilket även ställer krav på den 

egna självkännedomen. Dessa kompetenser och kvaliteter är svåra att implementera 

men är en stor och viktig del i arbetet med människor. Ett av de största hindren för 

det är konflikträdsla hos läraren. Lärarna har alltid ansvaret för hur stämningen i 

barngruppen och arbetslaget är. Kommunikation är alla signaler som vi människor 

släpper ut från vår kropp, vilket kan ha stor påverkan på stämningen i arbetsklimatet. 

Kontakten mellan ledning och personal men också inom arbetslag är avgörande för 
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allas arbetsförmåga och välmående. I alla typer av ledarroller återfinns någon typ av 

makt. Vuxna i förskolan har makt över barnen och även deras föräldrar. Allt fungerar 

till dess att det uppstår konflikter. När det uppstår konflikter är det viktigt att behålla 

sin yrkesprofession och arbeta utifrån perspektivet att det är en relation som ska 

skapas eller repareras, och inte en person som ska göras om (Wahlström, 2005).  

Människor i arbetslag bär med sig olika erfarenheter och tänker på olika sätt vilket 

resulterar i att uppgifter och uppdrag tolkas olika samt att problem yttrar sig på olika 

sätt för vem som det berör (Ohlsson 2005). Malone och Gallagher (2010) framhåller 

att arbete i arbetslag har många fördelar och mycket handlar om individen själv. Men 

en svårighet i arbetet kan vara tidsbegränsningar som innebär att förberedelser blir 

lidande men även att samarbetet förlorar sin tyngdpunkt, tydligheten om arbetslagets 

mål försvinner och ses även det som begränsningar i arbetet. Det menar även att 

individens engagemang påverkar arbetslagets insatser positivt och negativt beroende 

på vilken inställning de bär med sig. De som har positiva erfarenheter av arbete i 

arbetslag ser det som positivt och arbetar främjande för att utveckla och utvecklas 

medan de som har negativa erfarenheter inte arbetar lika främjande. Lärares attityder 

och uppfattningar om arbete i arbetslag kan ge en insikt i hur de själva kommer 

genomföra sitt arbete tillsammans med andra (Malone och Gallagher, 2010). 

Ohlsson (2005) beskriver att alla som ingår i arbetslaget hanterar uppgifter på skilda 

sätt, det bidrar till en variation som ses som positiv i arbetslagets arbete. Det är 

därför av vikt att inte glömma bort den enskilde individens uppfattning och 

lösningsförmåga i arbete i arbetslag, då det tillsammans bli en stor variation på 

lösningar och visar samtidigt på alla olika kompetenser som ryms inom ett arbetslag 

(Ohlsson, 2005). Stedt (2004) menar att samarbete i arbetslag innebär att lärarna 

jobbar för ett gemensamt mål där syftet är att de ska diskutera verksamheten med 

varandra. Samarbete i arbetslag skapar diskussioner, kunskapsutbyten och 

verksamhetsutveckling, då lärarna får fler perspektiv på hur de kan göra för att gå 

vidare istället för att enbart ha sitt egna perspektiv (Hargreaves, 1998). I och med 

läroplanens strävansmål så menar Stedt (2004) att det till stor del är ett 

tolkningsarbete i förskolan och då behöver lärarna utbyta tankar och diskutera för att 

se arbetet ur flera aspekter. Förr i tiden var lärarnas arbete uppstyrt på ett helt annat 

sätt då det fanns beskrivningar i detalj hur de skulle gå till väga och göra med 

undervisningen. I dag har lärarna själva en stor roll och ansvar då det förväntas att de 

själva vet hur de bäst ska strukturera och bedriva sitt arbete mot dem gemensamma 

målen. Därför innebär det att det är av ännu större vikt att lärarna diskuterar och 

använder sig av varandras kompetenser och erfarenheter när de strukturerar upp 

verksamhetens arbete (Stedt, 2004). 

Ett annat syfte med arbetslag som Gíslason & Löwenborg (2003) beskriver är att de 

som ingår i arbetslaget ska se sig som en grupp hela tiden och inte enbart då de möts 

på arbetsplatsmöten eller liknande. Detta poängterar även Hargreaves (1998) att med 

stöd av kollegor och i gemenskap vågar lärare experimentera och testa mer i 

verksamheten för att hitta andra vägar att gå. Vidare beskriver Gíslason & 

Löwenborg (2003) att syftet med arbetslag inte enbart är att uppnå 

verksamhetsmålen utan också att uppfylla sociala och psykologiska behov. I 

förskolan behöver lärarna varandra för att få en större tydlighet i arbetet med barnen, 

lärarna behöver också stöd och bekräftelse från andra för att få ett öppet klimat i 

arbetslaget och för att en utveckling ska ske i verksamheten. Något som också är av 

betydelse är att lärarna kan reflektera över sin egen roll och inte bara över andras. 

Barn i förskolan behöver se att lärarna har ett fungerande samarbete för att de själva 
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ska kunna samarbeta med varandra. Det är viktigt att vuxna är förebilder och måste 

kunna föregå med gott exempel då det även är yrkesprofessionen som styr även i 

förskolan (Gíslason & Löwenborg, 2003). Ohlsson (2005) skriver liknande som 

Gíslason & Löwenborg (2003) om arbetslag att de kan bygga upp egna ”regler” som 

innebär både möjligheter och begränsningar. Genom olika samspelsprocesser bygger 

lärare upp sin egen verksamhet där nya människor efterhand anpassar sig till den 

sociala praktik som de befinner sig i just då. Lärande sker mellan människor i ett 

ständigt samspel. I sammanhanget med arbete i arbetslag får lärande en ny innebörd 

där processerna mellan människorna i ett arbetslag är viktiga liksom arbetslagets 

förmåga att tolka och förstå ledningens mål och utmaningar för verksamheten som 

blir arbetslagets uppgift att hantera (Ohlsson, 2005).  

Wahlström (2005) beskriver liksom Ohlsson (2005) att i arbetslag bildas det ofta 

smågrupper utifrån likhetsprinciper, något som håller de inblandade samman. Det 

kan vara saker som har med arbetet att göra men även saker som ligger till grund 

utanför arbetet. Smågrupperna som bildas vill ofta vara tillsammans och ses ofta ihop 

på studiedagar och andra aktiviteter. När någon kommer ny till en ”smågrupp” eller 

arbetslag är det inte lätt att ta in alla oskrivna regler och koder som finns. Detta kan 

liknas vid Hargreaves (1998) lärarkultur balkanisering som kommer beskrivas mer 

ingående i 2.3.4.  

Wahlström (2005) beskriver ett fungerande arbetslag som en stor tillgång och en 

förutsättning för på vilket sätt arbetet utförs. I ett arbetslag bör man kunna 

komplettera och stimulera varandra till att orka och kunna mer, att lyfta fram 

varandras styrkor och att göra varandra bra. Tanken med att arbeta i arbetslag är 

menat som att vara en tillgång där medlemmarna genom gemensamma tankar och 

kreativitet minskar de enskilda ansträngningarna, och där de som ingår i arbetslaget 

istället kan växa tillsammans. Arbetslag som är medvetna om detta ger mer kraft 

samtidigt som alla medlemmar är väl införstådda med vad deras uppdrag är, vad som 

förväntas av dem (Wahlström, 2005). 

 

 

2.3 Lärarkulturer och samarbetsformer 

 

2.3.1 Påtvingad kollegialitet 

 

Påtvingad kollegialitet innebär enligt Hargreaves (1998) att samarbetet mellan 

lärarna inte uppstår spontant då det är ledningen som bestämt att lärarna ska arbeta 

tillsammans. Detta innebär att lärarna är tvungna att vara närvarande och delta. Det 

förekommer också att det ses som tvång att arbeta tillsammans och att det från 

ledningens sida kan förekomma både mutor och hot såsom indragna stöd för 

verksamheten om arbetet inte fungerar. Detta organiseras sedan som obligatoriskt 

deltagande för alla lärare så att det inte går att undvika. Påtvingad kollegialitet är 

något som ska ske på bestämda tider och platser och samarbetets syfte är att få fram 

specifika och förutsägbara resultat. Det positiva som kan ses med denna lärarkultur 

är att den på lång sikt kan bidra till en samarbetskultur som är öppen för 

utvecklingsmöjligheter (Hargreaves, 1998).  
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2.3.2 Individualism 
 

Individualism ger en negativ klang i det postmoderna samhälle som vi lever i idag 

där tyngdpunkten är samarbete (Hargreaves, 1998). Där är det integrering, mångfald 

och globalisering framhålls. Med individualism innebär det att lärare arbetar 

självständigt och på egen hand. De har inte någon koll på hur och vad kollegorna 

arbetar. Individualism ses som en trygg kultur för lärare som inte vill bli observerade 

eller få kritik. Dessvärre innehåller den inte beröm, feedback eller stöd från kollegor 

om det behövs. Det innebär också att arbetet kan stå still och läraren får inga andra 

perspektiv på arbetet än sitt eget. Det finns även tre underkategorier av individualism 

och dessa är. Påtvingad individualism som innebär att lärarna planerar, undervisar 

och utför sitt arbete själva för att organisationen har krav som försvårar andra 

tillvägagångssätt. Strategisk individualism innebär att lärare arbetar själva på grund 

av större krav, större klasser, mer stress, fler barn med speciella behov och så vidare. 

Lärarens egna engagemang är också en orsak till strategisk individualism. Den tredje 

är självvald individualism som innebär att lärarna väljer att arbeta själva trots att 

olika samarbetsformer förekommer (Hargreaves, 1998). Konkurrensmodellen som 

Granström (2003) skriver om påminner om Hargreaves (1998) individualismkultur. 

Konkurrensmodellen framhäver spänning mellan olika intressen och yrkesutövanden. 

Den accepterar inte att det finns olika sätt att nå de gemensamma målen för 

verksamheten som finns uppsatta. Det uppstår en konkurrens mellan lärarna om vem 

som har de rätta svaren för verksamheten. Arbetslaget hamnar ofta i situationer där 

problemen som uppstår löses individuellt utan samtal med resterande arbetslaget, 

vilket ger ett individualistiskt tankemönster. Ofta är det den mest påstridiga eller den 

som har mest makt som får igenom sin lösning, oavsett om det är den bästa lösningen 

eller inte (Granström, 2003). 

 

2.3.3 Samarbete 
 

Hargreaves (1998) skriver att samarbete är det mest framgångsrika sättet att utveckla 

lärarkulturer och genom ett samarbete så kan lärare utvecklas med hjälp av varandras 

olika kunskaper och erfarenheter. Det här är även något som Thousand, Villa & 

Nevin (2006) poängterar, även att arbetet i skolan blir bättre för både lärare som 

elever om lärare samarbetar. Vidare beskriver Hargreaves (1998) att samarbete är 

något positivt och något som bidrar till utveckling i verksamheten. Samarbete 

innebär däremot inte att lärare bara utbyter idéer, kunskaper och tankar med varandra 

utan det innebär även att lärarna delar ansvar och samarbetar över ”gränserna” som 

finns. Ett lyckat samarbete utvecklas i första hand från lärarna själva och genom 

detta skapas goda förutsättningar för ett fortsatt arbete. Något som också påverkar 

arbetet positivt är om ledningen är med på det men det allra viktigaste är att lärarna 

själva är införstådda med vad det är som gäller. Samarbete genomsyras i stora drag 

av en spontanitet. Det som upplevs positiv med samarbete är främst att arbetsbördan 

minskar, stödet från kollegorna gör att lärarna orkar driva igenom projekt och 

liknande, de upplever att kvalitén och effektiviteten ökar genom att samarbeta med 

varandra. Det som upplevs som negativt är när samarbetet blir påtvingat från 
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ledningen, samt att lärares individuella åsikter kan komma i skymundan och 

betraktas ur gruppsynpunkt i stället (Hargreaves, 1998). 

För att förtydliga samarbete så har Hargreaves (1998) delat in samarbete i fem olika 

typer av samarbeten, det första är spontanitet där samarbete kommer främst från 

lärarna själva, de får stöd från ledningen genom schemalagda möten men det är 

lärarna själva som styr och utvecklar samarbetet. Den andra typen av samarbete 

är frivilligt och det kan liknas vid spontanitet men att i den frivilliga kategorin så är 

stödet mindre från ledningen och lärarna själva ser vinningen med samarbete och 

därför frivilligt ser till att få till samarbete. Den tredje typ av samarbete 

är utvecklingsorientering som beskriver att lärare samarbetar för att få igenom sina 

egna teorier och åsikter, ofta används makt för att gå igenom arbetsuppgifterna. Den 

fjärde typen av samarbete är oberoende av tid och rum där samarbete sker obehindrat 

och hela tiden, även om lärarna inte fått schemalagda tillfällen så sker samarbeten 

ändå, ofta sker spontana och korta möten kontinuerligt. Med den sista typen 

av oförsägbart samarbete beskrivs det att resultatet av lärares samarbete inte alltid är 

förutsägbart utan fokus ligger mera på hur och när samarbete ska ske (Hargreaves, 

1998). 

Kompanjonmodellen som Granström (2003) skriver om går att liknas vid Hargreaves 

(1998) samarbetskategori och belyser att det är viktigt att lärare har ett delat ägande 

av verksamheten. Alla lärare bidrar till att lösa problem och frågor som berör 

verksamheten genom att se det som ett gemensamt ägande och något lärare gör 

tillsammans. Ett sådant samarbete behöver däremot inte vara konfliktfritt utan 

betyder mer att lärarna ser på saker ur olika perspektiv och prioriterar olika saker 

men det strävar fortfarande mot samma mål. Gemensamt skapar lärarna en kultur 

som tillåter att olika kompetenser syns och tas tillvara på samt att man har ansvar för 

olika arbetsuppgifter. Denna modell tar tillvara på olikheterna samtidigt som lärarna 

utnyttjar deras samstämmighet. Den viktigaste förutsättningen att ett sådant 

samarbete ska fungera är att det förs kontinuerliga diskussioner och samtal om 

verksamhetens gemensamma mål och tillgångar (Granström, 2003).  

2.3.4 Balkanisering 

 

Samarbete är något som kan fungera både splittrande och förenande, Hargreaves 

(1998) använder begreppet balkanisering som tillhör den del som ses som splittrande. 

Balkanisering skapar undergrupper i arbetslaget, lärarna blir mer avskärmade från 

varandra samt att den kan skapa konkurrens mellan de olika undergrupperna som 

lärarna ofta kategoriseras i. Balkanisering kan ses som en kategori som finns mellan 

individualism och samarbete. På de skolor där balkanisering förekommer är det 

väldigt ovanligt att lärarna ingår i mer än en grupp. Grupperna är oftast väldigt 

stabila och finns över längre tidsaspekter. De lärare som arbetar i en balkaniserad 

miljö är ofta väldigt negativa till samarbeten eftersom de olika grupper som finns 

oftast har samma uppfattningar om saker och ting vilket gör det väldigt svårt att se 

till någon annans perspektiv.  I och med att lärare har en personlig identifikation i 

balkaniseringen så vill lärare inte samarbeta med andra lärare från andra grupper, 

utan tror mer på den egna gruppens värderingar och undervisning vilket gör att de 

isolerar sig. Den sista formen av det som karakteriserar balkanisering är politiskt 

färgade, där är statusskillnader vanliga mellan grupperna beroende på ämne eller 
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vilken ålder som lärare undervisar i. Denna kultur definieras ofta som väldigt 

tävlingsinriktad, där det är viktigt att få ett bra resultat mellan personerna som deltar 

(Hargreaves, 1998). 

Samarbetet i en konsiderationsmodell som Granström (2003) skriver om så går den 

ut på att vara alla till lags i arbetslaget med detta menas att undvika konflikter, 

genom att till exempel dela in lärarna inom olika områden så att var och en ansvarar 

för ”sitt” område utan att behöva tala så mycket med de andra. I ett sådant samarbete 

har lärarna specialiserat sig på olika områden, vilket leder till ytterligare en aspekt av 

Hargreaves (1998) balkaniseringskategori. När lärare arbetar oberoende av varandra 

kan de i slutändan ha format egna små mål för verksamheten för att kunna uppnå de 

gemensamma och grundliga målen som finns. Tryggheten blir att lärarna vet vad 

som förväntas av dem och vad som ligger i deras ansvarsområden vilket också 

påverkar samarbetet negativt då samtal och diskussioner uteblir. Ofta så sker detta 

samarbete genom att gruppen delar ut arbetsuppgifter och ansvar till olika personer 

och sedan stannar deras samarbete där och deras resultat blir inte något som de 

gemensamt kommit fram till utan en summering om vad de enskilt kommit fram till 

(Granström, 2003). 

 

2.3.5 Förändring över tid 

 

Lärarnas yrke har gått igenom en stor förändring. Från 1900- talet och fram till 1950 

så hade vi en stabil grund för skolan att stå på. Skolan låg i framkant och stod för 

modernitet i samhället. Efter 1950 så börjar samhället sakta utvecklas i allt snabbare 

takt och gå mot det som idag kallas för postmodernitet. Begreppet postmodernitet 

beskrivs som något som ständigt är under förändring, tempot är högt och kraven ökar 

på att skolan ska hänga med i de förändringar som samhället skapar. Det som 

Hargreaves (1998) menar med att läraryrket intensifieras, är främst genom den 

postmoderna världen så ställs det högre krav på lärare att ta hand om flera uppgifter 

men med samma förutsättningar som tidigare. Med detta menas det att det finns en 

slags sytematisk ironi i förändringsprocessen, eftersom planen med en förändring av 

skolan är att det ska bli bättre men i själva verket så har arbetsvillkoren för lärarna 

blivit sämre. Aili, Blossing & Tornberg (2008) beskriver även de skolans förändring 

men främst då genom att lokala skolorganisationer har en mer demokratisk struktur 

idag än för 20 år sedan. Detta syns främst på de pedagogiska dilemman men också 

genom att det behövs göras ännu mera för att få en ökad slagkraft i skolans 

organisation för systematiska mål och resultatarbete (Aili m.fl., 2008). Något som 

Hargreavas (1998) poängterar är att en förändring av skolan kan ske men att det är 

upp till den enskilde läraren att se till att förändringen genomförs. Förändringen blir 

personlig och läraren ser utifrån sitt klassrum om förändringen går att genomföra 

eller inte. Tanken från arbetsgivaren var att effektivisera den offentliga synen av 

skolan, både personal och ekonomimässigt. Men i och med att fler sysslor förväntas 

av lärarna så mer ökar stressen och kraven. Exempelvis så förväntas det att lärarna 

ska städa och hålla snyggt i klassrummet, och hinns det inte med så känner lärarna att 

de tappar sin profession, eftersom det borde hinnas med. Det är svåra ekvationer att 

lösa med tidsaspekter och förändringar. Intensifiering stöds ofrivilligt av många 

lärare som förväxlar detta med sin profession. De tar på sig många fler uppgifter än 

vad som egentligen hinns med. Normerna styr och på vissa skolor kanske normen är 
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så att man ska ta på sig alla extra uppgifter för att hålla uppe en god fasad (Aili m.fl., 

2008 & Hargreaves, 1998). 

Hargreaves (1998) beskriver två tidskategorier av tidsuppfattning. Den ena är 

monokron tidsuppfattning, den innebär det att fokus ligger vid att hålla tidsplaner 

fasta och att en sak sker i taget. Detta är väldigt vanligt inom stora organisationer, 

där fokus ligger vid att strikt hålla tidsramen och det gör att man inte ser de 

konsekvenser som finns utanför tidsramen. Den andra tidskategorin är polykron 

tidsuppfattning. Med polykron tidsuppfattning menas att man kan göra flera saker 

samtidigt, tidsperspektivet spelar inte så stor roll då fokus ligger på att göra färdigt 

vilken tid det än tar. Det är även viktigt att man följer upp och utvärderar. Den 

polykrona tidsuppfattningen har mest fokus mot människor och dess relationer och 

förekommer ofta i små organisationer (Hargreaves, 1998). 
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3 SYFTE 
 

Det förs diskussioner om lärarkulturer inom skolan på olika sätt men det är sällan det 

framgår att det sker inom förskolans verksamhet. I Förskolan är arbeteslag, 

samarbete samt lärarkulturer något som är centralt för förskoleverksamhetens 

stabilitet.  Syftet med vår studie är att analysera och synliggöra hur lärare för samtal 

om lärarkulturer.  
 

 

 

 På vilka sätt kan lärarkulturer i förskolan yttra sig?  

 På vilka sätt kan lärarkulturer påverka arbetslag?  
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4 METOD 
 

I det här kapitlet kommer metoden som använts till denna studie att presenteras. 

Valet av undersökningsmetod och de etiska principer som vi utgått ifrån, samt hur 

genomförande har gått till. Kapitlet kommer även att beskriva hur databearbetning av 

materialet har skett, samt en diskussion av reabiliteten och validiteten av 

undersökningen. Slutligen avslutas metodkapitlet med en metoddiskussion. 

  

4.1 Val av undersökningsmetod 

 

I denna studie har tillvägagångssättet varit en kvalitativ forskningsmetod och 

genomförts genom intervjuer. Med en kvalitativ studie menar Forsberg & 

Wangström (2008) att studier riktar sig emot en mindre urvalsgrupp och därmed 

analyseras resultatet djupare. Metoden som användas i denna studie är 

semistrukturerade intervjuer, då målet är att frågorna ska uppfattas på ett likvärdigt 

sätt för respondenterna eftersom det är lärarens perspektiv som är utgångspunkten i 

studien (Lantz, 2013). 

 

4.2 Etiska aspekter 

 

Vid intervjuer i forskningssyfte finns det olika etiska aspekter att ta hänsyn till, dessa 

presenteras i Vetenskapsrådet (2002). Detta för att respondenten ska ha rätt till 

individskydd för att förhindra kränkningar eller liknande samt att det ska finnas 

normer mellan respondenten och forskaren vid eventuella tvister (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Det finns fyra olika huvudkrav som ingår i individskyddet vid forskning enligt 

Vetenskapsrådet (2002), dessa fyra huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 

informationskravet ska respondenten få information om studiens syfte samt 

forskarens namn och tillhörighet, och det ska redovisas vilka villkor som gäller för 

respondenten. Respondenten har alltid rätt att avbryta sin medverkan och 

delatagandet är frivilligt. I samtyckeskravet ska forskaren få respondentens samtycke 

att delta i studien, om det ingår att om barn under 15 år intervjuas så krävs även 

samtycke från vårdnadhavande. Med konfidentialitetskravet medför det att alla 

personuppgifter eller igenkännbar fakta som framkommer i studien måste anpassas 

så att den inte går att identifiera i det färdiga resultatet av forskaren. Nyttjandekravet 

betyder att all insamlad information endast får användas i studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

I denna studie har vi anpassat oss till de etiska principer som presenterats ovan. Vi 

skrev ett informationsbrev innan vi tog kontakt med de berörda förskolorna, eftersom 

det ingår i informationskravet. Vi åkte ut till förskolorna och berättade om vårt arbete 

och studiens syfte och att alla respondenter skulle vara anonyma, vilket även ingår i 

konfidentialitetskravet. I vår information så framgick det att all information som 

respondenterna delgav oss skulle endast användas till denna studie, vilket då 
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uppfyller nyttjandekravet. Samtyckeskravet uppfyllde vi genom att alla respondenter 

gav sitt samtycke till att delta i studien.    

 

 

4.3 Genomförande 

 

Vi tog kontakt med fyra olika förskolor som vi tidigare haft anknytning till genom 

vår verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet via telefon. Vi presenterade 

vårt ämne och erbjöds oss att åka ut till förskolan för att ge mer information till de 

berörda pedagogerna. Väl på förskolan kunde vi presentera vårt ämne samt direkt 

svara på frågor och förklara hur vi hade tänkt gå tillväga med våra intervjuer. Allt för 

att undervika missförstånd och för att minska tiden som lätt uppstår via mail. Detta 

ledde till bra och snabb respons från ett flertal personer som var villiga att ställa upp 

på intervjuer. Vi förklarade att vi ville spela in intervjuerna och försäkrade om att allt 

material endast skulle användas till detta arbete, samt att alla respondenter skulle få 

vara anonyma. 

Intervjuerna skedde med en lärare i taget. Vi båda var närvarande och intervjuerna 

spelades in med tillåtelse av respondenterna. Intervjuerna var ca 30 minuter långa 

och vi delade upp ansvaret likvärdigt utifrån vem som förde intervjuerna framåt och 

vem som var åhörare. Detta för att respondenten skulle veta vem som ställde 

frågorna samtidigt som vi båda var närvarande för att få en tydlig helhetsbild över 

intervjun.  

 

4.4 Databearbetning 

 

De intervjuer som vi genomförde spelades in med hjälp av en röstinspelnings-app på 

våra mobiltelefoner samt en läsplatta. Detta för att kunna få med exakt det som 

respondenterna svarade, samt att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera 

gånger. Efter intervjuerna transkriberade vi dem i ett sammanställande dokument på 

datorn. Vi valde sedan att kategorisera dem utifrån de meningsbärande enheter som 

vi kunde urskilja, och på så vis kom vi fram till olika huvudkategorier som syns i 

resultatdelen. Resultatet kommer att framställas i en löpande text som bygger på 

resultaten från intervjuerna. 

 

4.4.1 Intervjuobjekt 
 

De krav vi hade på våra respondenter var att de skulle arbeta inom förskolan. 

Sammanlagt var det 9 pedagoger som deltog i studien.  

Samtliga respondenter fick redogöra tre personliga frågor som innefattade ålder, 

verksamma år och utbildning. I resultatet benämns respondenterna med lärare 1-9. 

Nedan presenteras de respondenter som var med i denna studie, (se tabell 1). 
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Tabell 1. Fakta om de intervjuade lärarna. 

 

 Ålder: Utbildning: År i verksamhet: 

Lärare 1: 30-35 Tidigare lärare 9 

Lärare 2: 45-50 Förskollärare 25 

Lärare 3: 40-45 Förskollärare 15 

Lärare 4: 45-50 Förskollärare 28 

Lärare 5: 35-40 Förskollärare 10 

Lärare 6: 55-60 Barnskötare 20 

Lärare 7: 35-40 Förskollärare 18 

Lärare 8: 30-35 Tidigare lärare 8 

Lärare 9: 40-45 Förskollärare och 

fritidspedagog 

17 

 

 

4.4.2 Urval och bortfall 
 

Forsberg & Wengström (2008) beskriver begreppet strategiskt urval som ofta 

används i mindre studier där det väljs respondenter som tros ge riklig information om 

ämnet och själva syftet med studien. Vårt strategiska urval i denna studie var att 

respondenterna arbetade i arbetslag på en förskola och var villig att bli inspelad. 

Ett flertal bortfall bland intervjuobjekten fanns, det berodde främst på sjukdom som 

ledde till att tiden inte fanns till intervjuer.  

Bland materialet som sammanställdes till denna studie skedde ett urval. Vilket 

innebär att vissa bortfall skedde, men samtliga intervjuade lärare finns med i studien 

om även i olika mängder. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 

Med begreppet reliabilitet så menar Forsberg & Wengström (2008) att metodens 

mätförmåga ger likasinnade resultat vid upprepade testtillfällen, vilket ger stor tillit 

till resultatet som framkommer. Begreppet reliabilitet kan delas in i tre olika 

kategorier, och dessa är mätinstrumentets reproducerbarhet, tillförlitlighet eller 

precision. Vid låg reliabilitet så kan det förekomma slumpmässiga fel, vilket kan 

bero på att frågan inte blivit förstådd eller missuppfattas (Forsberg & Wengström, 

2008).  

Enligt Patel & Davidsson (2003) så innebär validitet om mätningsinstrumentet visar 

det som var avsett att mätas, vilket skulle innebära att det inte finns systematiska 

mätfel. Fokus vid enklare validitet ligger vid att se om mätinstrumentets innehåll är 

relevant för studien. För att studera detta finns det tre olika aspekter som avgör 

värderingen av ett instruments validitet, dessa är: Innehållsvaliditet, begreppsvaliditet 

och kriterievaliditet. Med innehållsvaliditet så bedöms innehållet, begrepp och de 

frågor som berör ämnet om de är relevanta för studien. Ofta tar forskaren hjälp från 
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experter som känner till ämnet väl för att få de rätta frågorna. Med begreppsvaliditet 

så testas olika alternativ till det begrepp som instrumentet avser att mäta. Det vill 

säga att frågeformuläret är riktat mot det som förväntas få svar på.  Med 

kriterievaliditet begreppet så i frågasätt det instrument som liknar ett instrument som 

är välkänt och har accepterats som en ”gyllene standard”, dessa två ställs emot 

varandra för att se om mätinstrumentet är likvärdigt mot det ”gyllene standard” 

mätinstrumentet (Forsberg & Wengström, 2008, Patel & Davidsson, 2003). 

  

I vårt fall fick vi våra intervjufrågor godkända av vår handledare och examinator, 

vilket visade på att våra intervjufrågor bör ge svar på vårt syfte och ger oss god 

innehållsvaliditet. Genom att vi har intervjufrågor i vår studie så ger det relativt låg 

reabilitet, eftersom vi inte garantera att respondenten förstår frågan eller liknande. 

Respondenten kan alltid ge dåliga svar, men vi som intervjuar kan påverka och ställa 

följdfrågor för på så vis få svar på våra frågor.   

 

4.6 Metoddiskussion 

 

Studiens intervjuer valdes att spela in eftersom det ät lätt att missa viktig information 

om man endast för anteckningar under intervjun. Däremot så kan respondenten 

känna sig spänd och kanske inte svara lika utförligt eller ärligt om intervjun spelas 

in, eftersom respondenten vet att materialet sparas och granskas. Trots denna aspekt 

var det bättre att spela in intervjuerna för att lättare kunna återkoppla och få med alla 

detaljer. 

Däremot så är det en intressant aspekt hur utgångspunkten i studien skulle ha varit 

om studien gjort utifrån en enkätstudie med öppna frågor utan svarsalternativ. Svaren 

hade eventuellt varit mer utförliga och lite mer personliga.  

Intervjufrågorna som användes i denna studie var utformade med flera följdfrågor 

eftersom respondenten inte alltid svarade på den direkta frågan. Detta kan bero på att 

respondenten inte uppfattade frågan eller att ämnet som vi intervjuade om kan 

uppfattas som känsligt i och med frågor som innefattade hur samarbetet i arbetslaget 

fungerade. Det framkom vid en del intervjuer att ämnet var känsligt och svaren blev 

därefter. Detta kan ses som en negativ aspekt men samtidigt är det något som kan 

hända. 
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5 RESULTAT 
 

Här kommer resultatet från denna studies undersökning att presenteras. Resultatet 

kommer att redogöras utifrån de olika kategorier som vi fått fram från intervjuerna. 

Samt det som anses vara relevant mot vårt syfte och våra frågeställningar. De 

kategorier som kommer att presenteras är Samarbete, Tidsperspektivets påverkan på 

lärarkulturer i arbetslag, Öppet klimat i arbetslaget, Gemensamma mål och Styrkor 

och kompetenser. 

 

5.1 Samarbete i arbetslag 

 

Här under denna rubrik kommer det övergripande att presenteras vad lärare har för 

syn kring samarbete i arbetslag.  

 

 

5.1.1 Villkor för samarbete i arbetslag 
 

Lärarnas upplevelser av att samarbeta med andra i arbetslag är delade men som 

lärare 3 beskriver så kan samarbete i arbetslag se väldigt olika ut. Vidare beskriver 

lärare 3 att om det finns en tydlighet i samarbete så vet personerna vilka 

förväntningar som finns på dem och det kan ge ett bättre samarbete. Lärare 3 

beskriver att om det finns en tydlighet i samarbetet så kan arbetslaget lättare göra 

sidospår från sin planering beroende på vad barnen intresserar sig för. Även lärare 7 

tar upp att samarbetet är viktigt, eftersom de har en gemensam barngrupp och 

beskriver vidare att: 

”Det funkar inte bara med min åsikt, utan vi måste ha inputs från många 

eftersom vi ser saker på olika sätt.” 

Även lärare 9 beskriver sin upplevelse att arbeta med andra på följande sätt: 

”Det är en utmaning, det är spännande, jag tror att man behöver ha en 

inneboende nyfikenhet, alltså i sig själv för att vilja, att man måste ha någon 

slags inre vilja och drivkraft för att samarbeta tillsammans tror jag.” 

Jämfört med lärare 9 så beskriver lärare 2 att arbeta med andra är inbjudande till 

utveckling och att det finns en förhoppning hos lärare 2 att man växer och får nya 

perspektiv på lärande. Lärare 2 problematiserar vidare att det finns två sidor i 

upplevelsen hur det är att arbeta med andra: 

”Det är roligt att jobba med andra människor, sen är det också tufft att jobba med 

andra människor. Ibland kan det vara skönt och få köra sitt eget rejs ett tag, men 

det blir väldigt enkelspårigt då.” 

Lärare 2 och lärare 4-9 uttrycker alla i intervjuerna att det är positivt inställda till att 

arbeta tillsammans med andra och de ser det som en tillgång för verksamheten. 

Lärare 6 säger följande: 

”På det stora hela, så är väl samarbetet bra.” 
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5.1.2 Samarbete i arbetslag 
 

Den syn som lärarna har på samarbetet i sitt eget arbetslag framkommer det från 

intervjuerna olika svar. Lärare 8 och 9 beskriver att de har ett bra samarbete i sitt 

arbetslag, lärare 9 förklarar följande: 

”De är öppet, det är en samsyn, både på vårt uppdrag och på vår roll, vilken roll 

vi ska ha som pedagoger och att vi är här för barnens skull.” 

Lärare 8 summerar samarbetet i sitt arbetslag med: 

”Väldigt effektivt.” 

Vidare beskriver lärare 8 att anledningen till att deras arbetslag har ett bra samarbete 

är att de arbetat en längre tid med varandra. De har lärt känna varandra väl och det 

har gjort att samarbetet fungerat bra, Lärare 8 poängterar att det krävs engagemang 

från alla för att ett fungerade samarbete i arbetslaget ska ske. Vidare problematiserar 

lärare 8 även när det kommer in en ny kollega i arbetslaget: 

”Sen har vi fått in en ny kollega nu här, och det påverkar ju samarbetet. Så då är 

det viktigt få in henne i vårt goda samarbete, så samarbete är väldigt bra men det 

kräver engagemang för att det ska funka.” 

Lärare 1 och 2 beskriver båda att de anser ha sig ett bra samarbete i arbetslaget, 

däremot uttrycker båda att i arbetslagen har de väldigt olika åsikter men att de inte 

har något problem med att diskutera sig fram till ett gemensamt beslut. Lärare 1 

säger följande: 

”Vi tycker inte alltid likadant, men det blir väldigt roliga diskussioner.” 

Lärare 1 beskriver vidare att de alltid kommer fram till hur de ska börja och vem som 

ska ansvara för det och sedan ser de hur utvecklingen blir. Till skillnad från lärare 1 

och 2 så beskriver lärare 4 och 5 att de upplever att samarbete inte fungerar så bra 

eftersom de tycker väldigt olika om hur verksamheten ska se ut. Vidare uttrycker 

lärare 4 sig följande: 

”Lite blandat. Jag tror att alla egentligen försöker samarbeta ut efter bästa 

förmåga. Sen har vi olika tillgångar, olika möjligheter för att vi är olika som 

personer. Men jag tror att alla vill samarbeta och försöker så gott man kan.” 

Även lärare 5 poängterar att det är personkemin som eventuellt kan vara grunden till 

upplevelsen av ett mindre bra samarbete: 

”Vi är så olika som personer, sedan tänker vi väldigt olika om vårt arbetsätt som 

vi ska jobba efter. Vi är inte riktigt på samma linje, så därför blir det svårt.” 

Både lärare 4 och 5 uttrycker att deras samarbete fungerar mindre bra i deras 

respektive arbetslag, men båda lärarna uttrycker även att de vill att samarbetet ska 

fungera och att de arbetar för att få ett fungerande samarbete. 

5.2  Tidsperspektivets påverkan på lärarkulturer i 
arbetslag. 

 

I resultatet framkom det att lärarna ansåg att tiden var något som påverkade 

samarbetet i arbetslag. Det lärarna framhävde var att tiden ses som antingen en 
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bristvara eller något som det fanns gott om. Det var främst tre lärare som framhävde 

att de saknade tid och ständigt kände att de inte räcker till och att den pedagogiska 

verksamheten får stå åt sidan när tiden inte räcker till. Lärare 4 säger följande: 

”Ja, man skulle behöva mer tid att diskutera tillsammans. För det är väldigt kort 

om tid, det som vi har är bara reflektionstiden och då ska man komma vidare 

med arbetet med barnen, så den diskussionen i själva arbetslaget skulle vi 

behöva mer. Bara få tid till att prata färdigt om saker, vissa saker kanske man 

inte kan ta upp för mycket till diskussion för man hinner aldrig prata färdigt.” 

Lärare 4 poängterar flera gånger att tiden till reflektion och utvärdering saknas och 

att det påverkar verksamheten. Även lärare 6 säger att tiden för att föra diskussioner 

med kollegor saknas, vilket leder till att samarbetet i verksamheten drabbas. Lärare 7 

säger precis som lärare 4 och 6 att det önskas mer tid till att få diskutera samarbetet i 

arbetslaget, däremot så tar lärare 7 upp en annan aspekt som varken lärare 4 eller 6 

nämnt, att lärare måste ta sig tid. Detta är något som även lärare 1 poängterar: 

”Men det är nog mest inom den personen i fråga som säger att det finns inte tid 

och det finns inte det. Jo det gör det. Men man får kanske kliva fram och ta den 

tiden och det utrymmet, för det är ju inte nån som har mer tid än någon annan.”  

Det kan lätt bli en ond cirkel om lärare redan innan ställt in sig på att det inte finns 

tillräckligt med tid, detta är något som lärare 5 beskriver: 

”Att barnen är kompetenta, de kan om man ger dem tid och verktygen. Jag blir 

uppstressad när man tjatar om tiden som vi alltid pratar om.” 

Endast en av lärarna uppger att de är nöjda med den tid som de får för reflektion och 

utvärdering av samarbete, lärare 9 uppger att: 

”Ja, och det hänger lite ihop med att vi har så många tillfällen som vi pratar om 

det här med samarbete, faktiskt. Speciellt på upptaktstillfällen eller 

upptaktsdagar.” 

Så som lärare 9 beskriver så är det en ledningsfråga om hur mycket ledningen vill ge 

tid åt reflektion och utvärdering. Detta är något som flera lärare påpekar att det är 

ledningens ansvar att se till att det finns tid för reflektion och utvärdering för att 

verksamheten ska vara flytande. 

 

5.3 Kollegialt förhållningssätt 

 

Lärarna som deltagit i denna studie är överens om att det finns ett öppet klimat i 

arbetslaget så länge diskussionerna rör verksamheten. Lärare 9 däremot säger: 

”Jag tror allting går att säga, för allting som vi gör här har ju med barnen och 

verksamheten att göra, och det måste sägas. Vi är här för barnen skull och dem 

har rätt till att ha en verksamhet och pedagoger runt omkring sig som vågar prata 

om varför vi gör som vi gör. ” 

Lärare 9 poängterar vidare att det gäller att tänka på vad som är bäst för barnen, och 

att våga ta upp sådant som kan vara känsligt. Vidare beskriver lärare 9 något som 

flera av de andra lärarna i intervjun tar upp, att hur man säger saker och ting har stor 

betydelse och att det är något som bör tänkas över. Lärare 4 säger: 

”Egentligen ska det mesta gå att säga men man måste tänka så man inte stampar 

och sårar människor.” 
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Detta som lärare 4 säger ovan är något som alla lärarna sagt i intervjuerna, att det är 

svårt att säga saker som rör individen och hur man ska göra det utan den andra 

personen tar illa vid sig. Lärare 3 drar paralleller mellan att om det är ett arbetslag 

som fungerar så fungerar oftast barngruppen, vidare berättar lärare 3 att det kan bero 

på kemin mellan personalen som gör att samarbetet inte fungerar i arbetslaget. Lärare 

3: 

”Men har du ett arbetslag som inte fungerar där man tassar runt på tå för att man 

kommer inte ihop riktigt då får du också barn som tassar runt varandra. Det är 

någon märklig känsla där, alltså jag kan inte heller sätta ord på varför det är så, 

någon kemi som inte överensstämmer.” 

När det kommer till öppet klimat i arbetslaget men med riktning mot det som mer rör 

individen än verksamheten, upplever flera av lärarna som deltagit i studien att det är 

svårare. Nedan följer flera olika citat från respondentgruppen om upplevelsen av 

öppet klimat i arbetslagen, Lärare 2 säger: 

”Det låter oftast väldigt bra att man ska kunna säga si och så men sen undrar jag 

ibland om man verkligen har det så. Jag tror vi är dåliga på det, faktiskt. Däremot 

kan jag säga att det här skulle jag vilja att vi tar upp och diskuterar, hur gör här. 

Jag har känt att, det kanske inte är så bra.” 

Lärare 5: 

”Ja men det tycker jag nog att vi kan, sen kan nog jag ha svårt och ta kritik. Men 

överlag skulle vi kunna bli bättre på det, absolut det tycker jag.” 

Lärare 6: 

”Det är lite både och. För det beror lite på vem det gäller också.” 

Lärare 4: 

”Inte helt, men rätt så mycket.” 

Lärare 8: 

”Ja det upplever jag, det är ett måste, alltså vi känner det att de är något som vi 

pratar om att vi måste vara öppna, för man kan inte gå här och stänga in sig, för 

det här är inte ensamhetsarbete. Det måste man ta, men man kan tänka på hur 

man säger saker och ting.” 

En annan aspekt som lärare 3 nämner är vikten av att personer själva måste uppleva 

saker för att komma på klarhet med varför saker och ting inte fungerar. I stället för 

att en kollega säger till personen redan innan att din idé inte kommer att fungera, så 

blir personens idé självupplevd och på så vis kan diskussioner lättare föras om varför 

det inte fungerade som planerat. Lärare 3: 

”Sen beror det också på hur man är för vi utvecklas olika, en del har jobbat länge 

en del har inte jobbat länge, man måste också få göra dem här misstagen, man 

märker ju det efter en gång att oj det funkade inte den här gången heller eller jag 

måste göra på ett annat sätt. För det måste också bli självupplevt det är ingen 

som kan berätta för dig, det där kommer aldrig att funka. Jag tror inte man skulle 

säga till någon heller utan att det var bra ni gjorde det där men vad konstigt det 

blev kan man vända det på det sättet istället och tänka om i andra banor.”  

 

5.4 Gemensamma mål 
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Lärarna betonade vikten av att ha ett gemensamt mål. 5 av de 9 lärarna som deltog i 

studien menade att det viktigaste var att barnen ska vara trygga i verksamheten. 

Resterade av lärarna svarade liknande svar men använde inte ordet trygghet. Lärare 5 

beskriver det följande: 

”Ja men först och främst handlar det om trygghet tycker jag, barnen ska känna 

sig trygga med oss vuxna och de andra barnen.”  

Något som flera lärare poängterar som ett viktigt mål är att skapa relationer mellan 

barn, lärare och vårdnadshavare. Detta hör ihop med trygghet eftersom många av 

lärarna nämner dessa två begrepp tillsammans. Ett annat mål som lärarna nämner är 

att få ihop barngruppen, lärare 7 beskriver det på följande sätt: 

”Jag kan väl säga så här att huvudmålet just nu har varit att få ihop barngruppen, 

som på något sätt bryta mönstret.” 

Även lärare 1 beskriver tryggheten i barngruppen: 

”Att får en trygg barngrupp. det är inte meningen att barnen, att de ska känna sig 

trygga med oss också utan i första hand ska de känna sig trygga med varandra, 

för det dem som ska följa varandra, det är ju det vi vet, sen har vi så att minst en 

pedagog som följer uppåt men är dem bara trygga i sin barngrupp så hjälper det 

hela vägen.” 

Lärare 8 beskriver vilka mål som är viktigast: 

”Jag tänker så här, varför är vi här i huvudtaget, det viktigaste är vårt uppdrag, vi 

har uppdrag att jobba emot och följa våra läroplaner och vår verksamhetsidé som 

vi har här på xxx. Där i står det tusen olika mål, det står många mål att sträva 

efter men det största och viktigaste är att man jobbar mot de här målen och sen är 

det klart att barnen ska har det bra, det är jätteviktigt. Och sen att man tillgodo 

ser alla barns behov, beroende på vem man är.” 

Lärare 8 är den enda som nämner läroplanen i intervjun, däremot så nämner lärare 9 

att det som även lärare 8 nämner att i den mån det går ta tillvara varje barns behov 

och se barnen utifrån den personen som barnet är. 

 

5.4.1 Flexibilitet 
 

Merparten av lärarna som deltog i denna studie uppgav att det finns en flexibilitet att 

ändra på verksamheten för att uppnå målen. Lärare 2 säger att de är bra på att pröva 

olika sätt, och upplever att det finns en flexibilitet för att uppnå målen. Lärare 1 säger 

följande: 

”Vi planerar inte väldigt mycket i detalj utan vi planerar ganska grovt, sen drar 

barnen iväg och då försöker vi hänga på. Sen får vi försöka samla upp vad är det 

för delar som vi har fått med här, det gör vi en gång i veckan, försöker dra i dem 

här trådarna och dela upp lite uppgifter mellan oss.” 

Lärare 3 beskriver att om det inte finns en flexibilitet blir det lätt kaos i arbetslaget, 

vidare beskriver lärare 3: 

”Sen är det nog olika flexibla på olika ställen. Man kan också se det som tillgång 

att man måste vara flexibel, det kommer du få vara för våra barn i hela ditt liv. 

Att man måste kunna ändra väldigt fort. Frågan är då om det är för att uppnå mål 

eller för att stärka barngruppen, stärka arbetslaget, det är på olika sätt. Det var 

ganska intressant detta.” 



21 

 

Vidare diskuterar lärare 8 liknande tankegångar som både lärare 1,2 och 3 gjort, 

Lärare 8 beskriver att de ständigt diskuterar hur det har arbetat, vad det kommit fram 

till, vad som var bra och vad som var mindre bra. Däremot så beskriver lärare 5 att 

arbetslaget skulle kunna bli mer flexibel i sitt arbete för att uppnå målen. Lärare 5 

uppger däremot att arbetslaget är mer flexibel i den bemärkelsen när det gäller att 

hjälpas åt med allt det praktiska för att verksamheten ska flyta, exempelvis när det 

fattas folk på andra avdelningar och liknande. 

  

5.5 Styrkor och kompetenser 

 

Hur lärarna tar tillvara på sina kollegors kompetenser beskriver flera av lärarna att 

det sker naturligt. Ofta sker det genom att lärarna diskuterar och berättar vad som 

intresserar dem mest eller vad de vill ansvara för. Lärare 3 beskriver det följande: 

”Det faller sig ofta väldigt naturligt, det du gillar det brinner du oftast lite extra 

för. Det är oftast det som du känner, det här vill jag göra. Det är lätt att göra i det 

lilla arbetslaget att ta tillvara på varandra styrkor. Men jag känner att vi måste, i 

vårt stora arbetslag verkligen jobba mer med varandra styrkor, alltså byta i det 

lilla arbetslaget för att kunna lyfta barnen i det som någon annan är väldigt bra 

på.” 

Även lärare 8 beskriver hur de tar tillvara på varandras styrkor: 

”Något annat som någon av oss känner att vi är bra på eller tycker om, vi tänker 

så i det mesta som vi gör, inte att jag måste göra allt utan vi är ett arbetslag 

tillsammans och då är det den som har intresse och kompetens för det som kan 

ansvara för vissa delar. Men att vi ändå delar upp ansvaret, vi delar upp 

innehållet med barnen.” 

Lärare 9 poängterar hur viktigt det är att prata med varandra: 

”Att man pratar med varandra det är liksom A och O, nu menar jag inte att vi 

pratar med varandra om vad vi gör på fritiden utan med att vi pratar med 

varandra om hur vi vill ha det i arbetslaget, och vilka kompetenser har jag och 

vilka har du. Det är jätteviktigt för att ta tillvara på arbetslagets kompetenser, och 

det gör man genom att prata med varandra.” 

Flera av lärarna beskriver att det är viktigt att dra nytta av kollegornas olika 

kompetenser eftersom det gynnar barnen. Lärare 9 säger även att det är en fördel 

med flera olika kompetenser och att det absolut inte får uppstå någon konkurrens 

situation mellan kollegiet. Flera lärare beskriver att det finns en utmaning att ta sig 

an sådant som inte riktigt känns bekvämt eller bekant eller ligger lite utanför ens 

kompetens. Lärare 3 beskriver att det finns en nyfikenhet och ett intresse att våga 

byta område som en själv inte har ansvarat för tidigare, detta för att utmana sig själv 

och framför allt våga. Även lärare 7 är inne på det spåret: 

”De på universitetet menar faktiskt på att vi ska ha kompetens kring alla delar 

egentligen och det stämmer ju så ibland måste man utmana sig själv också.. och 

då började jag fundera på om jag kan de eller om jag inte kan de, och hur tänker 

jag, och det måste jag undersöka också för det är lite spännande.” 
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionen kommer vi att behandla resultatet och bakgrunden mot studiens syfte 

och frågeställning.  

 

6.1 Olika aspekter på hur lärarkulturer kan yttra sig i 
förskolan. 

 

6.1.1 Påtvingad kollegialitet 
 

Förskolans organisation kan liknas vid Hargreaves (1998) kategori påtvingad 

kollegialitet genom att det är ledningen som sätter ihop de arbetslag som de anser ska 

arbeta tillsammans. Detta är något som är självklart både för den anställde och för 

arbetsgivaren. Juul & Jensen (2003) poängterar att samarbete i arbetslag är något 

som påverkar hela organisationen med både personal, barn och vårdnadshavare än 

bara den individen som arbetar i det enskillda arbetslaget. Arbetsgivaren förväntar 

sig sedan att samarbetet i arbetslaget ska fungera och det gör även de anställda. I 

resultatet framgår det att lärarna är inställda på att det blir indelade i arbetslag utifrån 

ledningens önskan, de är medvetna om att arbeta i arbetslag är en del utav 

arbetsuppgifterna. Lärarna beskriver vid flera tillfällen att arbeta i arbetslag är 

spännande, utvecklande och det väcker en nyfikenhet hos lärarna.  

Resultatet visar även på en typ av påtvingad kollegialitet genom att när det saknas 

personal på andra avdelningar på grund av sjukdom eller liknande, så får personalen 

order från ledningen att arbeta där det fattas personal. Det kan ses som en påtvingad 

kollegialitet eftersom det inte är lärarna själva som bestämmer att de ska hjälpa till 

och arbeta på andra avdelningar. Detta påpekar lärarna i studien att det påverkar 

deras arbete i verksamheten, speciellt att när de får gå in och jobba på andra 

avdelningar så försvinner den pedagogiska verksamheten som de har med sin egen 

barngrupp och framförallt reflektioner om verksamheten och samarbetet. Detta kan 

dras paralleller mot påtvingad kollegialitet eftersom lärarna är ålagda att de ska 

samarbeta inom kollegiet men att flera uppger i resultatet att de saknar tid för 

reflektion så är det inte så konstigt om samarbetet inte fungerar så som ledningen 

tänkt från början. 

I resultatet beskriver en av lärarna hur samarbete förändras när det kommer en ny 

kollega in i arbetslaget, på nytt blir det en påtvingad kollegialitet i arbetslaget. 

Gíslason & Löwenborg (2003) och Wahlström (2005) beskriver båda hur 

arbetslagets betydelse inte enbart handlar om den professionella gruppen utan att det 

är av betydelse att lärarna också känner att de kommer överens och kan uppfylla 

deras sociala och psykologiska behov. Detta främst för att lärarna i sitt arbete med 

barnen behöver stöd från kollegor för att göra ett bra arbete. I resultatet framkommer 

det att lärarna anser det viktigt att ha bra relationer med sina kollegor eftersom det 

gynnar samarbete i arbetslaget. Om detta inte skulle fungera, hur blir det då? Och hur 

kommer arbetet att yttra sig i arbetslaget och i barngruppen? Då lärarnas behov får 

stå tillbaka samtidigt som det ingår i deras uppdrag att kunna arbeta tillsammans med 

alla i olika personsammansättningar. Påtvingad kollegialitet kan yttra sig i arbetslag 
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på olika sätt både positivt som negativt. Den negativa aspekten genom att samarbetet 

blir lidande och personkemin inte stämmer, det framkommer även i resultatet utifrån 

lärarnas erfarenheter. Det kan även yttra sig positivt då vissa tvingas arbeta 

tillsammans men gör det på ett bra sätt som utvecklas i ett gott samarbete. Det kan 

också vara så att dessa samarbeten är de som kommer längst då alla inblandade har 

fått kämpa på olika sätt för att ta sig dit. 

  

6.1.2 Individualism 

  
Med individualism menar Hargreaves (1998) att lärare arbetar självständigt och gör 

det både av bekvämlighet och också egen vilja men även för att läraren inte anser att 

det finns resurser för att samarbeta med andra lärare. Detta visar sig i resultatet i 

olika former, några lärare uppger att det får för lite resurser alltså tid för samarbete 

samtidigt som en annan lärare beskriver att det är upp till varje lärare att ta sig tid att 

samarbeta då ingen har mer tid än någon annan. Där ser man att inställningen till 

samarbete spelar stor roll, det visar Hargreaves (1998) underkategorier på både en 

strategisk individualism och en självald individualism utifrån resultaten. I många fall 

kan den strategiska individualismen vara enkel att välja eftersom det kan vara lättare 

att skylla på ledningen att dem inte ger en tid till att samarbeta än att erkänna för sig 

själv att man har svårt för att samarbeta med andra. Samtidigt kan den självalda 

individualismen vara bekväm att välja. Det framkom i resultatet att en lärare beskrev 

att det kan vara enklare att arbeta själv i stället för att samarbeta med andra eftersom 

det krävs väldigt mycket av en. Lärarna diskuterar också vidare att det kan vara skönt 

att arbeta själv ett tag utan någon som diskuterar och reflekterar med en, men att det i 

slutänden blir väldigt enkelspårigt och att man då saknar perspektiv och behöver ha 

andras tankar för att komma vidare och hitta de olika alternativen och perspektiven 

som faktiskt finns om man ser till allas kompetens i ett arbetslag. Det går också att 

tänka vidare på om individualism enbart ses som negativt eller om det också har 

någon positiv påverkan på verksamheten beroende på hur ramarna och 

förutsättningarna ser ut? 

Även Granström (2003) skriver om en typ av individualism men genom sin 

konkurrens modell. I konkurrensmodellen uppstår det konflikter i och med att lärare 

har olika syn på vad som är bäst för verksamheten och inte vill se till andras idéer 

och förslag utan ser endast till sina egna kompetenser som det bästa alternativet. 

Detta framkom i resultatet där lärarna beskrev att de ofta hade olika åsikter om vad 

som var bäst för verksamheten, merparten av lärarna som deltog i studien angav att 

de genom diskussion kunde komma fram till en lösning trots olika åsikter. Däremot 

sa några lärare att det helt enkelt var för olika som personer, och hade olika 

värderingar och tankar om hur verksamheten skulle se ut och de kunde inte komma 

fram till ett gemensamt beslut som gynnande verksamheten och samarbetet. Det 

tyder på en konkurrens inom arbetslaget om vem som har det rätta och bästa 

förslaget om hur verksamheten ska fungera. Men även en typ av individualism 

eftersom lärarna anser sig sitta på det rätta svaret själv och inte är öppen för 

diskussioner och andras åsikter. Framför allt inte är intresserade av att samarbeta. 
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6.1.3 Samarbete 
 

Hargreaves (1998) skriver att samarbete är det mest framgångsrika sättet att utveckla 

en verksamhet på. Lärare utvecklas också genom samarbete och utifrån varandras 

olikheter, kunskaper och erfarenheter. Samarbete innebär däremot inte att lärarna 

bara utbyter tankar och idéer utan även att de delar på ansvarsområdena samt arbetar 

över de gränser som finns. Ett lyckat samarbete utvecklas i första hand från lärarna 

själva eftersom alla är överrens att skapa goda förutsättningar för ett bra samarbete i 

arbetslaget. Samarbete genomsyras i stora drag av spontanitet och det som lärarna 

påtalar som positiva bitar är att arbetsbördan minskar, alltså att det inte ligger så stort 

ansvar på en av lärarna utan att det är mer uppdelat, men också att lärarna för stöd av 

varandra till att lyckas och våga prova nya saker som kan gynna verksamheten och 

utvecklingen av arbetet. Lärarna säger också att ofta är man trygg i det området som 

man intresserar sig mest av och att det är lätt att man fastnar där, men med kollegors 

stöd och ibland att andra skulle vilja ha samma ansvarsområde så kan det vara så att 

man får tänka om, utmana sig själv och testa något annat, ett område som sticker ut 

lite från den annars så trygga punkten. Men det är även det som är grunden till 

samarbete och verksamhetsutveckling. Granström (2003) beskriver 

kompanjonmodellen som något som har en stor del till samarbete. 

Kompanjonmodellen står för att alla i arbetslaget gemensamt ska ha ett ägande av 

verksamheten, att tillsammans utveckla och forma utifrån de förutsättningar som ges 

och skapas. För att det finns ett fungerande samarbete innebär det dock inte att det är 

konfliktfritt, genom olika synpunkter och att lärarna kan se saker ur olika perspektiv 

skapar det en bredare bild av verksamheten som i längden bidrar till att man får en 

fungerande verksamhet formad av olikheterna som tillsammans bildar en helhet och 

strävar mot gemensamma mål. Många av lärarna i studien anser sig ha ett bra 

samarbete i sitt arbetslag men med olika utgångspunkter. Några säger att de kan ha 

väldigt olika åsikter och tankar om verksamheten men att det inte finns några 

problem att diskutera sig fram till gemensamma beslut och att det ofta kan bli väldigt 

roliga diskussioner. Alla lärare är väldigt positiva till att arbeta i arbetslag och att 

samarbeta och ser det till stor del som en tillgång för verksamheten. Några lärare 

säger också att det så gärna vill samarbeta på ett bättre sätt men att det förekommer 

så mycket olika åsikter som gör det svårt att mötas ibland, det kan också ha att göra 

med personkemin som andra lärare tar upp i intervjun, för ibland är det så att det bara 

inte funkar utan att det går att sätta ord på varför egentligen. Lärarna påtalar också att 

det är viktigt att de själva får uppleva saker för att sedan utvärdera och diskutera om 

hur det gick och hur man kan utveckla och gå vidare istället för att någon annan 

säger till att nej, det är ingen idé att du provar för det kommer aldrig att gå. Även det 

är en aspekt av begreppet kompanjonmodell och samarbete, då allas åsikter och 

aspekter är viktiga och genom att våga testa med kollegornas stöttning så får man 

med sig både positiva erfarenheter men också erfarenheter som lärarna lär sig på och 

kanske inte blev så lyckade just denna gång, men det för med sig lärdomar för 

framtiden och nästkommande aktiviteter. 

  

Merparten av de lärare som deltagit i studien uppger att de trivs att arbeta 

tillsammans med andra. Lärarna beskriver att de tycker att ett bra arbete genomförs 

om det är flera personer som gemensamt fattar ett beslut. Detta skriver även Ohlsson 

(2005) om ett kollektivt lärande, där det främjar individens lärande om de sker ett 

samarbete mellan personer som har olika erfarenheter och tillsammans fattar ett 
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beslut. En lärare poängterar specifikt att det kan vara svårt att samarbeta med andra 

men att det är givande eftersom det lätt blir enkelspårigt om det endast utgår ifrån 

vad en individ anser vara den bästa lösningen. Hargreaves (1998) beskriver även 

detta fenomen att vid ett gott samarbete så får lärare flera perspektiv som kan ge ett 

kunskapsutbyte vilket i sig kan vara utvecklande för verksamheten. Om man som 

lärare inte anser sig att vilja arbeta tillsammans vilken påverkan ger det arbetslaget? 

Lärarna i resultatet diskuterar att det ser på tidsbegreppet på väldigt olika sätt, och att 

de påverkar samarbetet i arbetslaget. Vissa diskuterar att det påverkar samarbetet 

negativt och andra säger att det inte beror på hur mycket tid som finns utan hur du 

använder tiden. Det benämner även Hargreaves (1998) med sina två tidskategorier 

monokrona och polykrona tidsuppfattningar, att tiden kan ses ur olika perspektiv. 

Utifrån resultatet kan det ses att lärarna uppfattar tiden på olika sätt i de olika 

verksamheterna. Det påverkar även verksamheterna på både positiva och negativa 

sätt. Ett exempel från resultatet där en lärare tänker i en polykron tidsuppfattning är 

där läraren beskriver att i vardagsituationer som påklädning anser att tidperspektivet 

inte är det viktiga utan att barnet själv kan klä på sig oavsett hur lång tid det tar. 

Detta visar också på hur lärare som arbetar tillsammans kan se ur olika perspektiv 

och hur viktigt det är att kunna mötas och diskutera för att inte få verksamheten att 

spreta åt olika håll. 

 

6.1.4 Balkanisering 
 

Hargreaves (1998) menar att samarbete är något som kan fungera både splittrande 

och förenande i en verksamhet. Men med begreppet balkanisering så menar han att 

det är något som till största delen fungerar splittrande. Balkanisering skapar lätt 

undergrupper i ett arbetslag då lärarna arbetar mer på sina olika håll än tillsammans 

det kan även bidra till att det blir en konkurrens lärarna emellan. Ohlsson (2005) 

poängterar även han att arbetslaget har både möjligheter men också begränsningar 

som bidrar till balkaniseringsprincipen. Wahlström (2005) bekräftar även detta då 

hon menar på att det ofta bildas smågrupper inom arbetslagen. De flesta lärare som 

arbetar i en balkaniserad miljö är oftast väldigt negativa till samarbeten då den lilla 

grupp som de tillhör oftast har samma synpunkter vilket gör att det blir svårare att 

sätta sig in i någon annans perspektiv. Respondenterna angav i svaren att de anser det 

viktigt att kunna se till varje lärares kompetens och synliggöra många olika 

kompetenser så det inte skapas en konkurrens i arbetslaget. För skapas det en 

konkurrens blir det lätt en balkanisering vilket påverkar arbetet i arbetslaget på sikt. 

En annan aspekt att se det ifrån är också att lärarna arbetar mycket för sig själva, det 

tar inte till sig sina kollegors tankar vilket innebär att samarbete kan utebli. En sådan 

situation skapar också förutsättningar för balkaniseringen att slå igenom trots att det 

inte var tanken från början. Balkanisering kan också uppstå lätt i ett arbetslag där 

samarbetet inte fungerar och där de inte är överrens över hur de tar tillvara på 

varandras kompeteneser. Många lärare i studien säger att det oftast faller sig 

naturligt, det individen själv brinner för lite extra är oftast det som lärarna får ansvara 

lite extra för. Något annat som inte framgått så mycket är hur de gör när flera lärare 

är intresserade av samma saker och gärna vill ha samma ansvar, kan det också leda 

till en balkanisering i arbetslaget? Samt hur lärarna går vidare i diskussionen och 

kommer fram till ett beslut, eller är det så att lärarna istället delar på ansvaret? 
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Att arbeta enligt Granströms (2003) konsiderationsmodell innebär att vara alla till 

lags vilket också kan vara att dela upp arbetsuppgifterna mellan sig så alla vet vad 

som ska göras och förväntas av dem. Det framhåller även lärarna när de berättar att 

de oftast försöker dela upp områdena så att alla i arbetslaget vet vad som ligger på 

deras ansvar. Det bidrar till att samarbetet kan utebli då det är lättare att alla sköter 

sitt område utan att oroa sig över vad de andra lärarna egentligen tycker och tänker 

om det. Nackdelen med att dela upp områdena kan också vara att lärarna formulerar 

egna små mål för just sitt ansvarsområde som de andra lärarna blir ovetandes om i 

arbetslaget arbete i helhet. Arbetet summeras sedan utifrån varje lärares individuella 

upplevelse av arbetet i just deras område vilket gör att samarbetet och diskussionerna 

allt som oftast uteblir. 

En annan aspekt som lärarna också påpekar att man kan se det ifrån är att de delar 

upp arbetsuppgifter och områden utifrån intresse och kompetenser och att sedan alla 

lärare blir involverade och är med och deltar i varandras ansvarsområden för att få en 

bredare kompetens samt en större helhetssyn på verksamheten. Det innebär också att 

balkaniseringsfasen minimeras om det fungerar på det sättet och istället är på väg 

mot samarbetskategorin. 

  

6.2 Lärarkulturers påverkan 

  

Resultatet visar att det förekommer olika lärarkulturer i arbetslaget på förskolan, 

detta betyder att lärarkulturer har stor påverkan på hur samarbetet fungerar i 

arbetslaget. Det har att göra med de följande fyra kategorier; Balkanisering, 

Påtvingad kollegialitet, Individualism och Samarbete som Hargreaves (1998) 

beskriver som olika samarbetsformer. De kan påverka arbetslag om det förekommer 

balkanisering i ett arbetslag så splittras arbetslaget på grund av svårigheter att 

samarbeta och istället bildas det smågrupper. Detta leder till att även verksamheten 

blir splittrad och arbetsmiljön blir sämre. Resultatet visar att flera lärare upplever att 

om det är samarbetssvårigheter i arbetslaget så blir det även samarbetssvårigheter för 

barnen i barngruppen. Utifrån intervjuerna och litteraturen förstår man vikten av ett 

bra samarbete främjar verksamheten och den personliga och sociala faktorn. 

Arbetsmiljö är ständigt något som diskuteras på olika sätt och i detta sammanhang 

kan de inblandade påverka sin egen arbetsmiljö på väldigt många sätt, det är 

egentligen upp till var och en själv hur bra det kan bli. 

Hargreaves (1998) kategori påtvingad kollegialitet är något som är självklart från 

början, något som påverkar arbetet i arbetslaget beroende på hur samarbetet i det 

konstruerade arbetslaget fungerar. Om ledningen har lyckats sätta ihop ett arbetslag 

där alla är överens och samarbetet fungerar väldigt bra så är det en positiv aspekt. 

Däremot om det blir tvärtom i det konstruerade arbetslaget att lärarna inte kommer 

överens om hur de ska samarbeta så blir det en ledningsfråga om hur det ska lösas. 

Vilket även visas i resultatet att lärarna anser att det är ledningens ansvar att se till att 

samarbetet fungerar. Trots att ledningen har det yttersta ansvaret för att samarbetet 

ska fungera så har även lärarnas inställning och engagemang en viktig del. Utifrån 

intervjuerna infann sig även en känsla av en uppgivenhet kring samarbete i 

arbetslagen, det är något som också påverkar verksamheten och arbetsmiljön negativt 

på många sätt. Ledningen har inget ansvar gentemot inställningen till samarbete men 

det ligger även på deras ansvar att få det att fungera vilket gör det till en svår 
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balansgång hos vem problemet och svårigheterna ligger och vad som kan påverkas 

och förändras. 

Ett individualistiskt perspektiv vid ett samarbete, ger lärare en väldigt snäv bild av 

vad andra har för åsikter. I resultatet visar det att lärarna anser att det kan vara skönt 

att endast tänka på sin egen åsikt. Det leder till att samarbetet i arbetslaget uteblir helt 

och utvecklingen i arbetslaget och verksamheten finns i princip inte. I alla fall ingen 

gemensam, det är svårt att se att ett individualistiskt perspektiv kan ske i förskolan i 

och med att lärarna har ansvaret för barngruppen gemensamt. I 

individualismkulturen och konkurrensmodellen så uppstår det ofta konkurrens 

mellan lärarna i ett arbetslag (Granström, 2003) (Hargreaves, 1998). Resultatet visar 

att lärarna poängterar att det är otroligt viktigt att det inte sker i en verksamhet då alla 

parter i slutet blir lidande. Många lärare säger att det finns gemensamma mål för 

verksamheten men kan det vara så att det finns individualismkulturer som man inte 

tänker på i arbetslaget? En aspekt som framkommit i resultatet kan vara att lärare är 

rädda för att såra kollegor genom att ge dem kritik och i stället för att göra det själv 

startar upp en egen tanke. Med det menas att istället för att starta en diskussion och 

tala om hur man tänker och berätta för den berörda personen hur de egentligen menar 

så tar läraren problemet till sitt eget och handlar utifrån det. Alltså att lärarna 

fortsätter själva utan någon annans perspektiv eller reflektion då det är rädda för att 

såra eller trampa andra på tårna. Nackdelen med detta kan också vara att den berörda 

läraren känner sig överkörd och bortkopplad från arbetslaget. 

Samarbetskategorin kan tolkas som motsatsen till Hargreaves (1998) 

individualismkategori. Ett bra samarbete i ett arbetslag behöver inte betyda att alla 

har likadana åsikter utan att de kan diskutera och enas om ett beslut som de sedan 

genomför gemensamt. I resultatet framgår det att lärarna anser att ett bra samarbete 

är en viktig del i arbetet men att det är något som alla måste arbeta för och vilja för 

att det ska fungera. Lärarna betonar även att det är viktigt att ta tillvara på allas 

kompetenser i arbetslaget och se till så att alla är delaktiga. Om det finns ett väl 

fungerande samarbete i arbetslaget så påverkar det både utvecklingen av 

verksamheten, arbetsmiljön och framför allt människorna som vistas runtomkring 

arbetslaget till det positiva. Detta visar även resultatet genom att lärarna säger att de 

måste få till ett fungerande samarbete eftersom det är en del av deras uppdrag, vidare 

poängterar lärarna att det är på förskolan för barnens skull. Samarbete är den kategori 

som är viktigast men kanske också den som är svårast att uppnå. Alla säger att det är 

dit de vill sträva, men kan det vara så att man i arbetslaget har så stora visioner att 

man glömmer bort de små målen på vägen dit vilket gör att helheten fallerar. Och att 

de svårigheter man stöter på under vägen ses som bromsklossar istället för 

utmaningar att ta sig vidare med hjälp av diskussioner. Alla tänker och är olika men 

med öppenhet och ärlighet går det att ta sig vidare om alla är medvetna om hur och 

vart målet är någonstans. Det är viktigt för ett arbetslag att ha visioner men någon 

som är lika viktigt är att ha små mål att uppnå under vägens gång, så det slutgiltiga 

målet inte känns för långt bort och ouppnåeligt. 
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7 SLUTORD 

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lärarkulturer är något som existerar i 

förskolan. Däremot kan de vara svåra att sätta fingret på vilka som finns vid första 

anblicken. Vid närmare undersökning och intervjuer från vår sida så har vi fått syn 

på Hargreaves (1998) alla lärarkulturer; Påtvingad kollegialitet, individualism, 

samarbete och balkanisering. Alla dessa lärarkulturer har vi kunnat utskilja men i 

olika mängder. Den största kategorin samarbete är den som tydligt syns utåt sätt, 

men troligvis också eftersom det är en av huvuduppgifterna i förskolans verksamhet. 

Samarbete är något som alla lärare i förskolan vet att de ska göra och är ålagda från 

läroplanen och från rektorn. De andra tre lärarkulturerna förekommer också men det 

är svåra att se när man kommer utifrån, det är även dessa som är svårast att prata om. 

Att samtala om lärarkulturer är också något som vi upplevt varit ett lite känsligt 

ämne då man utåt sätt vill att det ska vara och fungera så bra fast det inte fungerar 

riktigt så i verkligheten, det är en sak att prata om det och en sak att förverkliga det i 

verksamheten.  

Något som vi ser som en utvecklingsmöjlighet för att kunna synliggöra detta ämne 

på ett tydligare sätt är att göra både intervjuer, enkäter och observationer eftersom då 

får man perspektiv både från teorin och praktiken på helt skilda sätt. Lärarkulturer är 

något som bör lyftas mer i utveckling och verksamhetssyfte för att även där 

synliggöra och dela med sig av erfarenheter, kunskaper och kompetenser för att 

hjälpa varandra att utvecklas.  

Detta arbete har vart väldigt givande och inspirerande att genomföra då det är ett 

ämne som berör så många parter på olika sätt. Det är som vi sagt innan också något 

som hela tiden förekommer men som det inte förs så mycket diskussioner kring. När 

arbetet har känts tungt och övermäktigt så har ämnet varit så intressant så vi fått 

motivation och inspiration till att fortsätta framåt. Det är även ett ämne som vi skulle 

kunna fortsätta att arbeta med på andra sätt i framtiden.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

 
Ålder: 

Utbildning: 

Antal år i verksamheten: 

 

 Hur definierar du begreppet samarbete? 

 

 

 Hur upplever du att arbeta tillsammans med andra? 

 

 

 Hur vill du beskriva samarbetet i ditt arbetslag? 

 Hur tar ni tillvara på varandras styrkor? 

 Hur upplever du att dina styrkor tas tillvara på? 

 Upplever du att det finns kompetens som inte tas tillvara? 

 

 

 Finns gemensamma mål för verksamheten i ert arbetslag? 

 Kan du rangordna det fem viktigaste målen som du anser är viktigast för 

verksamheten? 

 Finns det en flexibilitet att ändra på verksamheten för att uppnå målen? 

 Utvärderar ni ert samarbete i arbetslaget? 

 På vilket sätt? Tillsammans eller individuellt?  

 Hur fördelar ni arbetet i arbetslaget? 

 

 

 Upplever du att ni har ett öppet klimat i arbetslaget? (Kunna ge och ta 

kritik.)  

 Upplever du att du kan ta upp vilka frågor som helst som berör verksamheten 

till diskussion? (Att det finns en öppenhet) 

 Upplever du att du kan uttrycka dina tanka och idéer fritt? 

 Vad går att säga, vad går inte att säga? 

 Vilka osynliga regler upplever du att det finns i arbetslaget? 

 Vad får man ändra och vad får man inte ändra? Varför? 

 

 Yttre ramfaktorer (ledningen osv.) 

 

 

 

 

 


