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This study evaluated a project for integrating
preschool- and school-age children in a joint educational program.
The integration project (SKOBO) has been implemented in all education
units in the investigated municipality. Each school has, however, had
a considerable degree of freedom in carrying out the program with the
potential to find its "own path." The classes in SKOBO consist of
children 6-9 years old. The teacher and preschool staff cooperate in
the -,chool work, which is mainly individualized. Each child works
with tasks that are appropriate according to the child's degree of
maturity and his or her needs and interests. The staff cooperation
during the school day makes possible the synthesis of both school
work and play. Care and education are combined, and the personnel can
make use of their different qualifications in a cooperative fashion
with the child in focus. The aim of the present study is to
investigate, using interviews, how the staff (on three studied units)
and the parents of the children comprehend the integration program.
In addition, the interaction of staff with staff, children with
children, and staff with children was observed. The study found that
the units (two classes with staff) work out their own models for
integration. Among the things that differ are: (1) the nature and
extent of cooperation between teachers and preschool staff; (2) the

extent of integration of children of different ages in the classroom
(quite often the six-year-olds were not taught in the main classroom,
but separately.) Both the staff and the parents believe that this
kind of program favors the social development of children. They are,
however, unsure whether it also favors the intellectual development
of the child. (Author/HTH)
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FORORD

Detta dr ett projekt av utvarderande karaktar som avser att belysa
SKOBO-verksamheten (samverkan skola barnomsorg) i Finspangs
kommun. Kommunen var initiativtagare till detta projekt och kommu-
nen finansierar ocksa projektet.

Projektgruppen har samverkat med en referensgruppl bestaende av rep-
resentanter for Finspangs Kommun.

Under Iasaret 1994/1995 har tre SKOBO-enheter studerats. Personal och
fOraldrar pa respektive enhet har intervjuats och verksamheten har ob-
serverats. I denna rapport redovisas verksamhetsutvarderingen.

Studien har genomforts av Ann-Sofie Berge ling och Maria Gustavsson
bada doktorander vid institutionen fOr pedagogik och psykologi, LinkO-
pings universitet.

Till larare, personal, elever och fOraldrar vid de tre SKOBO-enheterna,
som delat med sig av arbete, synpunkter och funderingar, riktas ett
varmt tack, liksom till referensgruppen som bistatt projektet med varde-
fulla synpunkter.

Linkoping juni 1995

Bodil Ekholm
Fil. Dr/Projektledare

lReferensgrupp: Kerstin Berg, projektledare SKOBO, Lars Filipsson, rektor och Hans
Lindborg, ansvarig for utrednings- och utvecklingsfrAgor inom kommunen.
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Kapitel 1

INLEDNING

Om SKOBO-projektet

Bakgrund

Social- och skolforvaltningen inom Finspangs kommun har sedan 1990
bedrivit ett utvecklingsprojekt kring skolbarnsomsorgen kallat SKOBO. I
juni 1991 beslutade kommunfullmaktige om att anta mai och riktlinjer
fOr SKOBO. I augusti samma âr tillsattes en arbetsgrupp som hade till
uppgift att utarbeta ett pedagogiskt program for verksamheten. Upp-
draget var mer precist att ta fram en organisationsplan for samverkan
mellan och integration av skolans lagstadium, deltidsförskola och fritids-
hem (barn 6-9 AO. Detta arbete har resulterat i en ny organisation for sko-
la och barnomsorg Mom kommunen.

De grundlaggande forestallningarna i projektet2 är att barn utvecklas
och mognar i olika takt. Varje barn belr inom skola och barnomsorg fa ar-
beta med sadant som intresserar och Overensstammer med dess mognad.
Mom SKOBO, där klasserna ar aldersintegrerade, firms majligheter att
möta barnet där barnet dr. Denna mojlighet har inte funnits i samma ut-
strackning tidigare, även om mAnga lärare arbetat med individualiserad
undervisning.

De vuxna som arbetar med barnen inom skola och barnomsorg har
olika utbildning, kompetens och erfarenhet. Inom SKOBO bOr persona-
len kunna samverka och dela med sig till varandra av sin unika kun-
skap. Pa detta sätt far de vuxna en stOrre fOrstaelse for bamets alla sidor
och de kan följa barnet i olika verksamhetsformer under dagen. En hel-
hetssyn blir mojlig. Genom samarbete Over kompetensgranser blir det
dessutom mojligt att fa en gemensam grundsyn. Detta innebar att perso-
nalen kan komma fram till ett gemensarnt farhallnings- och arbetssatt i
verksamheten. SAdant som tidigare varit Atskilt t ex verksamhetsplane-
ring, arbetsledning, fortbildning, Mom- och utomhusmiljö ska nu vara
gemensamt.

Det Ar sMedes skola och barnomsorg som tillsammans ska forma och
ta ansvar for att SKOBO ska kunna realiseras inom kommunen. Det
framhalls emellertid i det pedagogiska programmet (1991, sid 7) att:

2De grundlaggande forestallningarna redovisas i "I'edagogiskt program for integre-
rad skolbarnsomsorg (SKOBO), Finspangs kommun" (1991).
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Det är inte troligt att losningen blir densamma i hela kommunen.
Huvudsaken är att alla har samma grundsyn.

Denna grundsyn innebar att de vuxna ska kunna se barnets behov av sA-
val utbildning som lek och omsorg och aft de ar pA det klara med att bar-
nen själva inte spontant drar nAgra granser mellan arbete, lek och andra
aktiviteter. Det torde vara lattare att se barnets alla behov nar olika per-
sonalkategorier, som tidigare var for sig tillgodosett olika behov hos bar-
nen, nu ska samverka och se till hela barnet och dess samtliga behov.

SKOBO-modellen innebar att varje "SKOBO" innehAller tvA enheter
(fd klasser) i en modul. Fiera moduler kan forekomma Mom en och sam-
ma SKOBO-enhet (verksamhetsomrAde). Arbetslaget ska bestA av perso-
nalkategorier som tidigare arbetat Mom skola respektive barnomsorg
med barn i Aldrarna sex till nio Ar. Enligt rekommendationen ska arbets-
laget Mom modulen innefatta motsvarande fern heltidstjanster.

Verksamheten for dagen ska stracka sig frAn cirka halv sju pA morgo-
nen till halv sju pA kvallen. InnehAllet i verksamheten ar densamma som
for skola, deltidsfOrskola och fritidshem i traditionell mening eftersom
personalen i verksamheten arbetar enligt samma styrdokument, dvs sko-
lans laroplan samt de pedagogiska programmen for fOrskola och fritids-
hem. Skillnaden är dock att dessa verksamheter nu är integrerade istallet
for Atskilda. "Den samlade verksamhetsdagen" borjar cirka klockan tio
Over Atta och slutar halv tvá. Under den samlade verksamhetsdagen ska
utbildning varvas med lek och omsorg. Tiden fOre och efter denna be-
drivs morgon- respektive eftermiddagsomsorg. Riktmarke for storleken
pA barngruppen under den samlade verksamheten i respektive enhet ar
20 barn. Normen for bamgruppens storlek Morn for- och eftermiddags-
omsorgen ar ocksA 20 barn.

SKOBOs nalsattning och intention

MAlsattningen med SK0130-verksamheten ar följande:

En integrerad verksamhet där kunskapssokande och tardighetstra-
ning flätas samman med aktiviteter, lek och omsorg i en trygg och
utvecklande vardagsvarld fOr barnet och som bygger p helhets-
synen. (Pedagogiskr program kir SKOBO, 1991 sid 7)

Intentionen ar att den foreslagna och numera genomforda organisatio-
nen ska ge vinster, sAval kvantitativa som kvalitativa. Antalet barnom-
sorgsplatser ska kunna utOkas utan att befintligt lokalbestAnd andras.
Kostnaderna kan rninimeras eftersom lokalerna samutnyttjas. FOr barnet
innebar det en verksamhet dar mAnga behov kan tillfredsställas under
den samlade verksamhetsdagllyet finns plats for sAval larande och
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fardighetstraning som en upplevelse av trygghet. Persona len kan M en
helhetsbild av barnet i och med att all verksamhet bedrivs pa ett stalk
och att olika yrkesgrupper samverkar kring barnet.

Utvirderingen

HOsten 1994 fick Institutionen for pedagogik och psykologi, Linkopings
Universitet uppdraget att utvardera SKOBO-projektet. Mot bakgrund av
ovanstaende bakgrundsbeskrivning har derma utvardering tva syften,

att beskriva personals och fOraldrars installning till SKOBO-verk-
sarnheten som sadan, dess grundlaggande forestallningar, genom-
fOrande och eventuella effekter.

att studera hur samverkan, mellan personal, mellan personal och
barn och mellan barn, tar sig uttryck i verksamheten.

I utvarderingens inledningsskede knots kontakter mellan utvarderarna
och referensgruppen bestaende av representanter for Finspangs Korn-
mun. Ett visst samrad har sedan skett under utvarderingsarbetet mellan
utvarderarna och referensgruppen, framfOr allt under den tidiga plane-
ringsfasen. Dessutom har utvarderarna delgivit referensgruppen en
lagesbeskrivning under utvarderingens gang.

Undersokningen har genomforts som en faltstudie. Utvarderingens
intresse, som namnts, ar att beskriva och studera SKOBO-verksamheten
i vid bemarkelse. For att fa en sa god spridning som mojligt utvaldes
slumpmassigt tre SKOBO-enheter Mom Finspangs kommun. Kriterierna
for urvalet har varit: 1) geografisk spridning av enheter mellan tatort och
landsbygd Mom kommunen och 2) "riktiga SKOBO", dvs enheter som
fullt ut integrerat skola och barnomsorg. Vid respektive enhet ingick en
av modulerna och dess tva klasser i utvarderingen.

När urvalet gjorts kontaktades lagledarna (arbetsledarna) fOr att in-
formeras om att deras modul skulle komma att inga i utvarderingsstu-
dien. Samtidigt delades en intressearimalan ut till samtliga fOraldrar i
samband med ett fOraldramöte vid respektive modul. Anrnalan gallde
eventuellt intresse av att delta i en gruppintervju om SKOBO. Totalt ut-
valdes fern fOraldrar fran respektive klass, dvs totalt tio foraldrar per
modul.
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Datainsamling och datainsamlingsmetoder
Datainsamlingen gjordes under tiden november 1994 t o m april 1995.

Flera metoder for datainsamling har använts. De metoder som tillampats
ar intervju med ordinarie personal ref- pektive ett urval av foräldrar och
observation av verksamheten. Observationsstudien gjordes i klassrum-
men under "den samlade verksamhetsdagen" i tvA till tre dagar. Dess-
utom har viss information inhamtats genom informella samtal med per-
sonal i samband med observationerna.

Intervjustudien syftade till att lfita personal och fOraldrar saga sin me-
ning om SKOBO. Personalintervjuerna fOlide en struktur med Mta frAge-

of-o.rAden, namligen:

Bakgrundsdata

UtgAngspunkt for SKOBOs verksamhet

MAI med SKOBO-verksamheten

Utformning och innehAll i SKOBO-verksamheten

Samverkansformer

Aldersintegration

Helhetssyn-grundsyn-samsyn

Effekter i SKOBO-verksamheten

Nar det galler intervjuer med fOraldrar gjordes de i grupper orn 2-5 for-

äldrar (totalt bortfall 10 föräldrar). FOraldraintervjuerna fOljde en struk-
tur med fyra frAgeomrAden, namligen:

id tiden fOr SKOBOs infOrande

SKOBO nutid

SKOBO framtid

Ovrigt om SKOBO

Nar det galler observationsstudien har avsikten varit att studera vad
som sker i klassrummen (enheterna) framst med avseende pa samverkan
mellan personal-personal och personal-barn samt hur det fungerar att ha
aldersblandade klasser. Inriktningen i observationsstudien bestamdes
utifrAn den information som personalen lamnade vid intervjuerna. Ett
specifikt observationsprotokoll fOr respektive SKOBO-modul konstruera-
des. Protokollen har inte fOljts slaviskt, utan det har ocksa funnits Ut-

12
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rymme att upptacka andra aspekter som dâ kunnat fogas till ovrig data.
Intervjuerna och observationerna sammantagna ger en mojlighet att
studera förhallandet mellan retorik och praktik, dvs vad personalen
tycker och sager att de Or och vad de faktiskt gör i verksamheten.

Data fran undersokningsgrupperna personal och föräldrar samt ob-
servationer har insamlats. Nedan sammanfattas i tabell 1 datainsam-
lingsmetoder och antal undersokningsr ,rsoner eller undersokningstill-
fallen.

Tabell 1. oversikt av antalet undersokningspersoner och observations-
tilififilen

Undersöknings-
personerItillfällen MSsen

Moduler
Floken Bjorktrasten

Personalintervjuer:
LAgstadielarare 2. 2 2

Speciallarare/
extra lararresurs 1" 1 1

Svenska-2-larare 1

Forskollärare 2 1 1

Fritidspedagog 1 1

Barnskotare 2 1 1

Elevassistent 1* 2

Föräldrarintervjuer: 4+4 2+5 3+2
Observationstillfillen: 2x3 dagar 2x2 dagar 2x3 dagar

"Ingick ej i intervjustudien

Bearbetning och analys

Personal- och foraldraintervjuerna spelades in pa band och skrevs där-
efter ut. Samtlig personal fick en kopia av den intervjuutskrift som gall-
de dem. Persona len gays saledes mojlighet att se vad den sagt och even-
tuellt korrigera vad intervjuama skrivit ut. Av praktiska skal fick forald-
rarna dock inte ta del av intervjuutskriften. Ur observationsdatan har sA-

dan information som framfor allt belyser aspekterna samverkan och
Aldersintegration lyfts fram.

13
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Analysen av personalens och fOrAldrarnas uppfattningar samt observa-
tionerna har utmynnat i tre fallbeskrivningar; MAsen, 1-1Oken och Björk-
trasten. Namnen pA de tre fallen Ar fingerade. Likheter och skillnader i
uppfattning mellan personalkategorier respektive personal och fOraldrar
mom de tre modulerna har tydliggjorts. Persona lens och föräldrarnas
Asikter redovisas fortlopande i texten och citat fAr illustrera speciella
svar, detaljer etc. Efter varje citat frAn personalen har deras speciella
kodnummer angetts for att visa att det är olika personer/personalkate-
gorier som blivit citerade. Fallbeskrivningarna fOljer en likartad struktur
och redovisas enligt fOljande huvudrubriker: nAgra bakgrundsdata, be-
skrivning av verksamheten, verksainhetens mM och utformning samt
uppfattningar om SKOBO-verksamheten. Beskrivningen av respektive
fall avslutas med en sammanfattning fOr att skissera upp de mest centra-
la aspekterna och utmärkande dragen hos fallen.

I detta inledande kapitel (1) har SKOBO-projektet och utvarderinsen
av SKOBO presenterats. I de fOljande avsnitten redovisas i tur och ord-
mng de tre fallen (kapitel 2, 3 och 4). I den avslutande delen (kapitel 5)
sammanfattas och reflekteras resultatet av SKOBO- utvarderingen.
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Kapitel 2

MASEN

Nigra bakgrundsdata

Inne- och utemiljö

Hosten 1992 startade SKOBO-verksamheten vid MAsen. MAsen ligger pA
landsbygden, drygt en mil frAn FinspAngs centrum. Verksamheten be-
drivs i en byggnad som är sammanbunden med lokaler som tillhor kom-
munen. Ett av kommunens rum utnyttjas i verksamheten. Nackdelen
med detta är att personalen inte kan mOblera om stolar, bord, sick) etc i
rummet. I modulen inryms tvA klassrum, en verkstad - som bl a används
till praktiskt arbete och sexArsverksamhet (dA sexAringarna inte Ar i
klassrummen) sannt ett mysrum där omsorgsverksamhet och mer fria
aktiviteter bedrivs. Ett rum forfogar personalen over och det fungerar
som personalrum, arbetsrum och materialfOrrAd. Ett tillagningskok och
skolans matsal finns ocksA i byggnaden. KOkets personal fOrbereder mat
till MAsen liksom till Ovriga tre SKOBO-moduler Morn skolan.

Persona len är relativt nojd med lokalerna. Samtidigt pApekar perso-
nalen att den saknar mindi e rum eller vrAr där den skulle kunna sitta
tillsammans med ett par, tre barn och t ex "tnysa", lasa tn m. Personalen
anser att barnen har behov av mindre rum fOr att t ex leka rollekar
stanga in sig i och leka ostorda.

Utomhusmilyin vid MAsen ser vid en fOrsta anblick ganska platt och
trAkig ut. En stor del av skolgArden är asfalterad och den breder ut sig
Over en ganska stor yta runt skolan. Personalen har dock upptackt att
skolgArden inte alls Ar sA dum, for bamen tycks ha valdigt roligt pA den.
Det finns flera lekstallen. PA asfalten spelar barnen studsboll, tennis och
bandy. PA fotbollsplanen spelar de boll, pA kullen leker de olika lekar, i
träden klattrar de, i buskarna smyger de omkring samt i sandlAdorna
graver de. Samtidigt som personalen tycker att skolgArden dr funktionell
Onskar den att gArden yore mera kuperad och att skogen lAg narmare An
vad den gOr.

Personalgruppen
Personalstyrkan bestAr av sex personer; tvA lAgstadielärare, tvA fOrskol-
lärare och tvA barnskOtare. Uttiver de sex ordinarie i personalgruppen
finns en speciallarare (50%) som resurs i arbetslaget. (Speciallararen in-
gAr inte i intervjustudien). Personalen har erfarenhet frAn tidigare arbete

15
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Mom skol- och barnomsorgsverksamhet. Persona len anser att den dr ett
"sammansvetsar arbetslag och klimatet i personalgruppen upplevs vara
tippet och tillatande.

Fyra av de nuvarande sex anstallda fanns vid skolenheten nar
SKOBO-verksamheten startade. En lärare och en barnskötare hade i
mArtga Ar arbetat vid skolan och Mom barnomsorgen innan SKOBO-idén
existerade. De Iva förskollararna sökte sjaIva till enheten och fick sina
tjanster i samband med SKOBOs planeringsfas. De tva andra i personal-
styrkan; en larare och en barnskotare anställdes efter SKOBOs iriförande.
Denna larare var dock med och startade SKOBO-verksamhet vid en
annan enhet Morn Finspangs kommun. Den andra barnskotaren anstall-
(its i augusti 1994.

Generellt är installningen till SKOBO positiv i personalgruppen. Det
racier en viss nyfikenhet och tilltro till idén som sAdan, dvs samverkan,
blandade Aldersgrupper etc. Ser man tillbaka kan flera faktorer ha un-
derlattat starten av SKOBO. For det första hade idén om samverkan
mellan skola och barnomsorg förankrats tidigare. Cirka tvA Ar innan
SKOBO infOrdes flyttade fritidshemmet in, som personalen uttryckte
det, "under skolans tak". Fysiskt fanns alltsA redan skola och omsorg i
samma lokaler. For det andra samverkade skol- och fritidspersonal
genom sk samlad skoldag. FOr det tredje fanns tvA eldsjalar, lararen och
barnskOtaren som redan fanns i verksamheten, som var oerhOrt engage-
rade och mana om att skola och ornsorg arbetade ihop. En av dem ut-
brister:

dA skulle helt plotsligt vArat arbetsatt som vi hade fAtt igAng, clA
skulle det heta SKOBO. SA egentligen tycker inte jag att det blev
nAgon stOrre skillnad ... Jag vet att vi skoja om och sa att det enda
som skiljer det har frail vArat arbetssatt det ar att vi har gemensam
budget. (4007)

Med SKOBO kom flera forandringar. Skol- och omsorgsverksamheten
fick gemensam budget. Tidigare hade personalen upplevt att det tidvis
var "krAngligt" med "vad som är mitt och ditt". Med en enda budget un-
derlattades verksamheten. Samtidigt kom sexAringarna in i skolan och
klasserna blev blandade Over Aldrar. Detta forhallande innebar andra
krav pa personalen an vad den var van vid frAn traditionell skol- och
barnomsorgsverksamhet.

Personalutbildning
Arbetslaget fOrbereddes under drygt ett Ar innan SKOBO startade fullt
ut htisten 1992. Utbildningsprogrammet med t ex informationstraffar, sk
SKOBO-utbildning med konsult etc, sorn personalen genomgick var ge-
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mensamt for hela kommunen. Innehallet i utbildnirtgen rörde bl a orga-
nisationsfOrandringar, sarnarbete etc. Persona len upplever att den fick
en gedigen utbildning och att det aldrig "knusslades" med resurserna.

Foraldragruppens Asikter
Vad sager fOraldrarna om planema infor SKOBO? De intervjuade fOrald-
rarna drar sig till minnes att de drygt ett halvar innan, vid arsskiftet
1991 /92, fick skriftlig information hem eller via dagis om SKOBO och
hur det var tankt att det skulle bli.

Vad tänkte fordldrarna när de fick hOra talas om SKOBO? En av dem
hade en son som cla gick i fOrsta klass och dar klassen skulle delas infOr
SKOBOs start. Denna foralder upplever att det kandes valdigt konstigt
och rorigt. Barnen skulle bryta med kamrater och den gamla arbetsron.
Plotsligt skulle nagra barn sitta pa golvet och leka, medan andra skulle
arbeta i samma rum. FOraldern menar att de nya klasserna borde ha in-
Wmtas sa att de befintliga inte hade behovt brytas upp.

Manga fOraldrar frarnhaller ocksa att det inte fanns nagra alternativ
till SKOBO. Valrnolligheten var obefintlig och en pappa ger följande
kommentar:

... valet var ungefar som Ford, ni kan fa vilken farg som helst pa
bilen bara ni valjer svart och det var likidant här, det farms ingenting
att valja pa och det finns det fortfarande inte

Forslaget orn SKOBO var pa sätt och vis tvingande, menar fOraldrarna.
De hade dock kvar rattigheten, enligt informationen, att lata sexaringar-
na endast ga tre timmar i skolan. Detta var arida orimligt, da föräldrarna
upplevde stora problem med skolskjutsar och omsorgsdelen.

Beskrivning av verksamheten

Den samlade verksamhetsdagen

Den samlade verksamhetsdagen bedrivs mellan klockan tjugo Over atta
till tjugo i tva. Verksamheten ar uppbyggd kring aldersblandade familje-
grupper. Fyra till sex barn i aldrarna sex till nio ar sitter tillsammans
kring de fern borden som inryms i respektive klassrum. Varje barn har
en stationar plats i en familjegrupp, men det dr tillatet att cirkulera och
sitta bredvid olika "kompisar" beroende pa de aktiviteter som förekom-
mer i klassrummen. Familjegrupperna har var sitt namn t ex Rallybilen,
Klockan, Elefanten, Taget, Nallen etc. Familjens namn är bestandigt un-
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der ett Sr. Varje hast kommer nya familjemedlemmar till gruppen, dvs
sexAringar, dA nioAringarna flyttar upp i ett integrerat mellanstadium,
dvs 10-12-Aringar i blandade grupper. For att ibland kunna skilja pA Ald-
rarna har ocksA varje Aldersgrupp ett fargnamn t ex kallas sexAringarna
for "bla grupp" och nioAringarna "rad grupp".

Undervisningen är likartad och de bAda lärarna forsaker arbeta iden-
tiskt i klassrummen. I princip betyder det att lararna arbetar
innehAllsmassigt med samma Armen.

Barngruppen
Hasten 1994 var totalt 50 barn inskrivna i den samlade verksamhets-
dagen. Av dessa barn är 13 sexAringar, 12 sjuAringar, 15 AttaAringar och
10 nioAringar. Barnen är uppdelade pA tvA klasser: MAsen ett och MAsen
tvA. I MAsen ett gar 26 barn, varav 9 flickor och 17 pojkar och i MAsen tvA
24 barn, varav 9 flickor och 15 pojkar. Fordelningen over Aldrar dr rela-
tivt lika i de tvA grupperna som kan ses i tabell 2.

Tabell 2. Frekvensfordelning over dldrar i Mdsen 1 och 2

Klass/ MAsen 1 MAsen 2

Aldrar n=26 n=24

6-Aringar 7 6

7-Aringar 5 7

8-Aringar 8 7

9-Aringar 6 4

Morgonpasset

Den samlade verksamhetsdagen, borjar klockan tjugo over Atta med att
nAgon i personalgruppen "blAser in" (1 en visselpipa) till lektion. Läraren
och barnen samlas i sina respektive klassrum och har pratstund pA
mattan - som är placerad mitt i rummet. Samlingens langd varierar bero-
ende ra hur mycket barnen har att berätta far varandra. Den kan stracka
sig fran en kvart upp till en halvtimme. Där avhandlas fodelsedagar,
kriimpor, vad barnen ska Ora pA eftermiddagen, helgen osv. Samtidigt
berättar lAraren om programmet far dagen. En av lArarna pApekar att det
Ar en viktig stund, eftersom barnen sitter nära varandra. De lär sig lAta
bli att peta pA varandra, de lyssnar och vAntar pA sin tur. Observations-
data visar ocksA att barnen sitter tätt intill varandra pA mattan. De sitter
"huller om buller" och tillAts hjl om kompisar och sitta i varandras



knan. Dessutom turas barnen om att sitta i friikens "knA" under sam-
lingen.

Lararen avbryter sedan samlingen nar sexaringarna eller de sk "bla-
ingarna" ska ga in till verkstaden i lokalen (Mr sexarsverksamheten be-
drivs och ha egen verksamhet. Skälet till att sexaringarna har sin egen
verksamhet ar att personalen anser att de behover skolas in och erbjudas
fOrskoleverksamhet. Efterhand slussas barnen sakta Over till klass-
rummen när de beclOms vara mogna fOr detta.

ForskollAraren fOrbereder sexarsverksamheten och tar emot sexaring-
arna när de kommer in till verkstaden. FOrskollararen har ytterligare en
san-tling tillsammans med sexaringarna. Motivet till detta dr att persona-
len tycker att sexaringarna behOver fa sitta och prata i sin egen sexars-
grupp. Darefter har de "traditionell" sexarsverksamhet3 .

I klassrummert har sju-, atta- och nioaringarna "eget arbete". Alla barn
har egen planering som de arbetar efter. De arbetar framfor allt med
svenska och matematik. Oftast hjälper en ur omsorgspersonalen lArarna
inne i klassrummen. Klockan halv tio Ar det dags for fruktstund och cla
laser en av de vuxna hagt ur en saga. Till lasningen och fruktstunden
kommer sexaringarna in till klassrummen. Alla barn sitter pa mattan.
Persona len betonar att det är viktigt aft sexaringarna känner tillhorighet i
sin klass. DArefter klockan tjugo i tio ar det rast med utevistelse. En lara-
re eller en fran omsorgen ar alltid rastvakt och Ar med ute pa skolgfirden.
Ib land kan det vara flera vuxna med ute.

Formiddagspasset och lunch

Tio Over tio blaser personalen in. Oftast gar sexaringarna in till verksta-
den och har egna aktiviteter eller fri lek. De &riga barnen i klassen har
tema. Temat kan exempelvis handla om hembygden; sjukvarden, brand-
karen m m. Klockan elva avslutas temapasset och sexaringarna kommer
in. Nagon i personalgruppen laser saga for barnen som satt sig pa
mattan, medan "trivselvArdarna" hjalper till med dukningen. Klockan tio
Over elva Ater personal och barn gemensam lunch inne i klassrummen.
De hamtar mat i skolbespisningen. Persona len har valt att Ata i klass-
rummen och tillsammans med barnen for den upplever att det blir mera
lugn och ro vid matstunden da. Dessutom tycks barnen ata mer nu an
vad de gjorde fOrut i skolans gemensamma matsal. Persona len tycker att
den fatt mer arbete när barnen Ater i klassrummen, eftersom den maste
hamta matvagnen, ombesörja dukningen, plocka undan och torka av

3Mellan intervjutillfallet och observationerna har personalen Andrat p detta. De har
upptackt att det är bättre for sexAringarnan att ha "fri lek" vid fOrsta passet och sedan
samling och arbete vid det andra passet.
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borden efter maten. I samma andetag menar den att det är vart allt be-
svar for att fA ata i lugn och ro.

Klockan halv tolv far barnen lamna borden. Darefter hjalps lararna
och trivselvardarna At att duka av borden. De andra barnen gar ut pa en
20-minuters rast.

Eftermiddagspasset

Efter lunch ar det ett delat pass, vilket innebar att tvA till tre familjegrup-
per frAn MAsen ett respektive lika mAnga frAn MAsen tvA gAr till verksta-
den och har praktiskt arbete, dvs lite mer fria aktiviteter. Det praktiska
arbetets innehAll varierar. Barnen kan fA valja mellan olika statbner dar
de ska tillverka nagot t ex vava, sy, gipsarbete mm. Oftast försöker per-
sonalen knyta ihop det praktiska arbetet med de teoretiska amnena.
Exempelvis nar barnen arbetar med olika mAttenheter i matematiken
kan de under praktiskt arbete fA mata och vaga olika ting.

Ovriga barn arbetar med eget arbete i klassrummen. PA eftermid-
dage.i när det ar manga barn i klassrummen - och mAnga sexAringar, for-
soker personalen se till att tvA vuxna dr med vid lektionen. Det bör dock
pApekas att nioAringarna eller den sk roda gruppen alltid arbetar med
eget arbete i klassrummen. NioAringarnas praktiska arbete kommer in
under deras tema. Dessutom har de slöjd, vilket inte de andra barnen
har. Klockan halv ett är det rast igen.

Sista lektionspasset

Vid sista lektionen mellan klockan ett och tjugo i tvA ar barnen for det
mesta samlade i sina klassrum. Undantag finns dock. En dag i veckan
har personalen t ex rorelse och motorik med alla sex- och sjuAringar. For
övrigt varierar denna lektion. Det kan vara tema, tipspromenad, musik,
klassrAd, klassens timme etc. Oftast brukar personalen försöka lagga in
nAgonting praktiskt av sAdant som den teoretiskt har gAtt igenom pA
forrniddagen. I slutet av dagen samlar lararen som regel alla barn i klass-
rummen for att saga "hej clA" och for att tala om vilka laxor sorn ska
goras, speciella aktiviteter nasta dag och vart de ska gA, dvs om de ska
Aka hem, gA till fritids etc. I samband med skoldagens slut turas lararna
om att vara bussvakt och dammsuga av mattorna inne i klassrummen.
Det dr Idrarna, ej stddpersonalen, som ansvarar fOr att mattorna damm-
sugs. När ldrarna skickat hem barnen och dammsugit ar de "barnfria" till
dess de slutar arbetsdagen vid fyratiden.
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Morgon- och eftermiddagsomsorg

Barngruppen

I omsorgen Ar totalt 37 barn inskrivna. I den siffran ingAr inte bara barn
fran MAsen, utan ocksA barn flirt tvA andra SKOBO-moduler Mom sko-
lans verksamhetsomrAde som saknar omsorg. Omsorgsbarnen kommer
pa morgonen fOr att Ata frukost innan de gAr till sina moduler och pa ef-
termiddagen efter skoltid fOr att Ata mellanmAl och fA tillsyn av MAsens
personal.

Morgonomsorg

Omsorgsverksamheten Oppnas klockan sex. PA morgonen Ar aktiviteter-
na lugna barnen t ex laser sagor, spelar spel, ritar etc. Frukosten lagas i
ketket och serveras klockan halv Atta. Till frukost kan det vara mellan 15-
20 barn. Efter frukosten tar en vuxen hand om frukostdisken. Den andra
vuxna torkar av bord, ställer i ordning bord och stolar for skoldagen
samt skickar ivag de barn som ska gA till de tvA narliggande modulerna.
MAsens barn fortsätter med de aktiviteter de paborjat innan frukost eller
gâr ut och mOter sina klasskompisar som kommer med skolbussarna.

Eftermiddagsomsorg

När skoldagsdelen slutar klockan tjugo i tvA sA tar eftermiddagsom-
sorgsverksamheten vid. Barn som inte Aker hem med skolbussar, fOljer
med kompisar etc gar direkt in och sätter sig i "mysan". Omsorgsperso-
nalen prickar av barnen och ser till att alla som ska vara där pa efter-
middagen har kommit. Barnen far frukt och under tiden de Ater sitter
personal och barn och smApratar.

PA eftermiddagarna Ar aktiviteterna oplanerade. Att aktiviteterna är
mer "frie till karaktären är dels for att det Ar mAnga barn inskrivna vid
omsorgen och planerade aktiviteter inte hinns med, dels fOr att barnen är
ganska utpumpade och trotta efter skoldagen och bara behOver fá ta det
lugnt och Ora vad de vill. Verksamheten grundar sig saledes pa vad
barnen själva vill Ora pa eftermiddagarna. Om sA Onskas kan persona-
len erbjuda en del pyssel. Cirka klockan tre är det mellanrnAl. Den per-
son som inte har samlingen pa eftermiddagen gor mellanmAl och diskar,
medan den andra tar hand om barnen. Efter klockan halv fern finns det
endast en person kvar for att skOta omsorgen till dess verksamheten
stanger vid halv sex sex.
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Verksamhetens mil och utformning

Persona lens mg med verksamheten

Persona lens mal är att barnen i de fyra arskullarna ska ga tillsarnmans
samtidigt som de individuellt far det stöd de behover for att utvecklas.
Viktigt ar att verksamheten, oberoende av barnens alder, erbjuder en an-
passad utveckling dar barnen far "växa" i sin egen takt. MA let är saledes
att anpassa arbetet till enskilda barn. I derma malsattning ligger ocksa att
varje dag forsOka bry sig om och uppmarksamma varje enskilt barn, sa
att "just de" far kanna sig betydelsefulla. En bland omsorgspersonalen
sager:

... mitt personliga mAl, det dr att under en dag, mM arbetsdag, kunna
prata, saga nAgot till just "lilla jag". Prata, frAga, uppmarksarnma
nAgonting t ex det kan vara en fin tofs, fräna fotbollsdojor, hur gick
matchen i fredags. (4007)

Ett andra mal som betonas ar att ha en helhetssyn pa barnet. Det betyder
att aven om personalen inte bokstavligen ser hela barnet framfor sig, sa
har den en inre syn av "hela" barnet. En lärare har fOrsummat helhets-
synen i sin tidigare roll som larare och sammanfattar:

Vi har ju haft barnen i skolan och sedan har man skickat dem vidare
och glornt bort att de har nAgot utanfor skolan. PA det hdr viset sA
har man kontakt med personalen pA ett annat sat som set barnen
AN/en när inte vi har dem. Man fAr en annan syn pA hela barnet. Jag
har inte haft det pA det hdr viset forut. Man har inte brytt sig om vad
som dr fore och efter skolan pA samma sätt som man Or nu. For det
kommer sA ndra inpA nu. Vi som dessutom sitter kvar och ser barnen
komma och gA efter skolan ocksA, det dr en helt annan 'mtge. Du ser
helt andra sidor utanfor klassrummo (4005)

Att ha en helhetssyn pa barnet innebar fer de flesta i personalgruppen
att se "allr hos barnet. Det handlar om att se barnet i olika situationer
och pa olika platser under den samlade verksamhetsdagen, i omsorgs-
verksamheten, men aven under fritiden. Personalgruppen konstaterar
att en helhetssyn är mojlig eftersom var och en i arbetslaget kan bidra
med sin erfarenhet av

Begreppet helhetssyn relateras, fOrutom till barnen, ocksa till verk-
samheten. Att ha en helhetssyn pa verksamheten betyder att alla barn,
bade i Masen ett och tva, är "vara" barn. Personalen tycker att den sam-
verkar kring barnen. Barnen dr en del i verksamheten, liksom verksam-
heten ar en del i barnens vardag.
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Det som underlattar helhetssynen i vbetslaget, menar personalen, ar att
den har en samsyn. Samsyn innebar att arbetslaget har likvardiga regler,
normer och varderingar vad galler barn och dr Overerts om hur de ska
bemOta dem, förhalla sig till dem och handskas med barnen. En larare
anser att reglerna bOr vara desamma oberoende av var i verksamheten
barnen befinner sig. Hon sager:

... man forsöker ha en likartad syn pa det man Or och hur man
handskas med barn och hur man bemöter barn sa dom blir bemMta
likadant. Jag tror inte att man skall ändra pa det att dr man pa fritan
sa dr det ett sätt att vara och dr man i skolan sa dr det ett annat sätt
att vara. Utan for att det ska funka sa maste man samverka och
samarbeta sá att du far likartade regler och likartade bemotanden
mot barnen. FOr annars fungerar dom inte. (4005)

Ett tredje mal som efterstravas ar att lara barnen att visa hansyn och
hjalpa varandra. Tanken bakom detta dr att fa olika aldrar att arbeta och
fungera ihop. Inte minst ar detta ett viktigt led i barnens sociala mognad.
Framfor allt är det viktigt om man ser till de mindre barnens, dvs
sexaringarnas, fOrberedelse infor skolstarten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att personalen är samstammig i
sin uppfattning om vilka mM den vill uppna i SKOBO-verksamheten.
Den utgar fran barnens behov utifran kunskapsmassig och social mog-
nad oavsett alder. Den stravar efter en helhetssyn pa barnet och anpassar
verksamheten till varje enskilt barn.

Hur personalen utformar verksamheten

ArbetsfOrdelning

Arbetet fOrdelas pa olika ansvarsomraden. Formellt sett ansvarar de tva
:ararna few skoldelen, dvs att laroplaner, foljs och att formedla amnes-
kunskaper. En av lamina är ocksa arbetsledare. Cirka en gang i manaden
gar hon ivag pa sk A-lagstraff for att traffa de tre andra arbetsledarna
och rektorn vid skolenheten. Rektorn vid enheten har det yttersta ansva-
ret few verksamheten.

Omsorgspersonalen nsvarar for omsorgsdelen. BarnskOtarna och
fOrskollararna turas om att oppna och stänga verksamheten. Under skol-
dagen arbetar de tva fOrskollaraina framst med sexarsverksamheten och
en av barnskOtarna ansvarar fOr det praktiska arbetet. Generellt kanner
personalen att den har ett gemensamt ansvar for barnen pa Masen. Per-
sonalgruppen poangterar att personerna i gruppen kompletterar var-
andra ganska bra och de fOrsOker i mojligaste man samordna sig far att
fA verksamheten att fungera. Alla delger arbetslaget sin unika kompe-
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tens. Ingenting dr statiskt, trots olika ansvarsomraden, utan det kan vari-
era beroende pa hur verksamheten ser ut for dagen:

Ja, jag tycker att vi gör ganska lika allihop. Men den viktigaste biten
det ar ju det dar schemat som vi har pa vaggen, man gar ju dit stan-
digt mAnga ganger orn dagen och tittar. Nu ar jag där, ja visst ja,
nasta lektion skall jag vara clar.... Fast det kan skifta litet arida bero-
ende pa vad man Or inne I klassrummen. ... sedan kan det vaxla lite
pa egna arbetet nar de har eget arbete barnen. Det beror pa hur
mArtga de ar och vad de skall Ora. (4003)

Arbetsschemat pa Masen ar centralt. Schemat styr upp dagens och vec-
kans aktiviteter och var personalen ska vara under dagarna. Ibland ar
det flera vuxna inne i klassrummen beroende pa aktiviteterna. Omsorgs-
personalen menar att den "hialper tilr pa lektionerna, eftersom den inte
har kompetens fOr att ta ett fullt ansvar for skoldelen t ex amneskunska-
perna i svenska och matematik. En omsesidig förstaelse tycks rada mel-
Ian personalen och respekt fOr varandras arbete. Dessutom verkar det
generellt som om personalen kanner sig som en del i verksamheten. En
ur omsorgen sager spontant:

Vi skulle inte klara oss utan [lararnaj, likval som de inte kan klara sig
utan oss. .... man ar ju liksom ett kugghjul och alla är en kugge och
felar en lank sA haltar det. Vi kornpenserar varandra hela tiden.
(4007)

Delaktigheten marks ocksa tydligt när personalen papekar att den kan-
ner sig delaktig i de beslut som fattas i arbetslaget. Alla tycks vara med
och bestamma:

Vi har nog mycket av det har att 'alla bestammer om alit (skratt) Vi

har valdigt mycket prat. Kommer vi pa nagonting sa stammer vi av
med dom andra. Men som tur är har vi en arbetsenhetsledare for det
behOvs, som hailer i det hela och ser till att vi pratar om rätt saker!
(4002)

Personalkonferens
Arbetslaget har fortlopande personalkonferens varje onsdagseftermid-
dag. Vid mootena brukar verksamheten planeras och utvarderas och olika
arenden som rbr t ex skolan, elever och personal, diskuteras. Personalen
upplever att denna planeringstid dr viktig och vardefull fOr att fa verk-
sanTheten att fungera tillfredsstallande. En Ware menar:

Det ar vAr guldeftermiddag. Där vi fAr sitta och prata och lagga (ram,
ventilera och ha oss. Ofta är det sA att vi har en veckogenomgAng det
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rrt5ste vi hinna med, om vad som skall handa kommande vecka och
om dom [barnomsorgspersonalen] har nAgra synpunkter clA. Sedan
brukar vi kunna hinna med lite elevvárd och lite personalvArd. Hur
vi mar och vad vi tycker och sA vidare. (4005)

Vid varje personalkonferens fors protokoll over vad som tas upp, be-
slutas etc. Nastkommande mOte borjar vanligtvis med att personalen gar
igenom forgaende veckas protokoll. En i personallaget sager:

vi skriver protokoll och si borjar vi alltid nästa planering med att
titta pa foregAende veckas. For att se vad vi bestainde och vad det
blev av det. (4003)

Persona len uppfattar att utvardering av genomforda aktiviteter, beslut
etc sker fortlopande pa onsdagskonferenserna. Dessutom papekar perso-
nalen att den pratar med varandra dagligen, sa utvardering sker standigt
om an muntligt mellan personalen.

Det som underlattar planering och utvardering, menar personalen, ar
att hela arbetslaget sitter ner tillsamrr ans ostorda under denna efter-
middag. Det som mojliggor detta ar att personal flirt tva andra SKOBO-
moduler som inte har nagon fritidsverksamhet - tar hand om verksam-
heten pa Masen vid detta tillfalle.

Individuell planering

FOrutom gemensam planering vid personalkonferenserna planerar varje
person eller yrkeskategori individuellt sin egen verksamhet. Lararna pla-
nerar kontinuerligt pa mandags-, tisdags- och torsdagseftermiddagarna
när de dr "barnfria". De grovplanerar följande veckas verksamhet och
specifikt skoldagens goromal. Forslaget presenteras av lärarna vid vec-
kans konferens. Ovrig personal har cla asikter om innehallet, kommer
med andra forslag och idéer etc.

Omsorgspenonalen har egen planering. FOr omsorgsdelen kravs
mindre planeringstid, eftersom de aktiviteter som erbjuds dar inte ar
planerade utan de bygger, som tidigare namnts, pa vad barnen sjalva vill
Ora och orkar med. Vid behov, eller nar personalen känner att
omsorgsdelen biirjar "glida ivag", tar den och samlas en kvall i manaden
for att styra upp verksamheten.

En gang i veckan, tisdagar eller fredagar, planerar de bada fOrskol-
lararna for sexarsgruppen. Lararna fOrsOker hitta stunder till detta cla
fOrskollararna kan avvaras fran &rig verksamhet. Lararna avsatter tid
till planering pa arbetsschemat sa att de far mojlighet att planera till-
sammans under skoldagen. Likasa planerar barnskotaren, som ansvarar
for det praktiskt arbetet, nar det passar verksamheten.
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Hur fungerar det i klassrummen?

Individualisering och självständigt arbete i blandade kldersgrupper
Aldersintegration kan vara en typ av samverkan, dvs en samverkan mel-
lan barn i olika Aldrar. Finns det nAgon samverkan over Aldersgranserna?
Observationsdatan visar att barnen dr mycket hjalpsamma och mána om
varandra. Framfor allt hjalper aldre barn yngre, men yngre barn hjalper
ocksa aldre. Mestadels arbetar barnen individuellt med eget arbete eller
sin sk planering. Detta innebär att genomgangar av traditionell karaktar
Overgivits. Den egna planeringen gars till en borjan upp tillsammans
med lararen, sedan lar sig barnen successivt att Ora den själv. I plane-
ringen ingAr huvudsakligen uppgifter i svenska och matematik. Nar bar-
nen arbetar kan de välja att sitta och arbeta pa sin familjegruppsplats,
bredvid en kompis vid ett annat familjebord eller ensamrna vid ett iedigt
bord (om det finns nagot bord ledigt). De kan ocksA valja att sitta i
klassens soffgrupp t ex nar de laser backer.

NioAringarna tenderar att sitta och arbeta vid sina platser. De yngre
barnen har mera spring i benen. Sex- och sjuAringarna rar sig runt i
klassrumrnen i större utstrackning an atta- och nioaringarna. Lararen
(och andra vuxna) tinker att barnen gar omkring, smApratar och fragar
kamrater, hämtar material etc. Blir det far mycket spring i benen kan de
gA fram till den "g-rana lAdan" och ta ett aktivitetskort. Pa aktivitetskorten
har fraken skrivit ner olika aktiviteter och rarelser som barnen kan Ora
bade inne och ute. Det kan t ex stA att "hoppa hopprep", "spring ut och
rakna fanstren pA gymnastiksalen". Barnen cirkulerar standigt in och ut
ur klassrummen. Trots den standiga cirkulationen dr inget barn direkt
starande. De arbetar en stund, tar aktivitetskort, smApratar med kom-
pisar, arbetar osv. Det ligger ett sorl aver rummet. Fraken gAr runt och
kommenterar, ger tips och berommer under det att barnen arbetar pA
mycket sjalvstandigt. V ill barnen ha hjalp, gar de "fram till" fraken (eller
annan vuxen) som cirkulerar runt eller sitter och hjälper nAgot annat
barn. Ftir att fanga de vuxnas uppmarksamhet kallar barnen dem oftast
vid farnamn. De kan ocksA be en kamrat om hjalp. Barnen tycks fh den
hjalp de behöver av de vuxna eller av nAgon kamrat.

En del "smagnabb" kan emellartat horas mellan barnen. Fraken beha-
ver sallan haja rasten eller tjata pA barnen, eftersom de sjalva tillratta-
visar och sager At varandra när det behavs. Alla barn vet vad som Oiler.
Klasserna har regler for hur barnen ska uppfora sig i klassrummen.
"VAra regler" star det pa ett plakat som hanger pA väggen. Darefter star
det: 1) Alla ska jobba och 2) Ingen far vara sA hagljudd att den star.

Vid en forsta anblick tycks det till det yttre vara en aning rorigt i
klassrummen. Det marks dock att allting verkar vara valdigt val organi-
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serat bakom detta. Man kan saga att det ar en organiserad oreda utan
nagra direkta orosmoment.

Samverkan mellan personalen

Hur tar sig samverkan mellan personalen uttryck i klassrummen? Obser-
vationsdatan visar att vid de tillfällen när det ar flera vuxna t ex larare,
förskollarare och/eller barnskOtare i klassrummen har de samma funk-
tion. Det betyder att de vuxna dr där pa lika villkor, dvs ingen tycksvara
Overordnad eller underordnad den andra personalkategorien. De arbetar
parallellt och tillsammans. Vem som helst av dem far ta initiativ i klass-
rummen. Under barnens sjalvstandiga arbete pratar de vuxna inte namn-
vart med varandra. De agnar i stallet all sin tid och koncentration at bar-
nen och deras arbete. I mojligaste man fOrsOker de tillgodose varje barns
behov, vilket de vuxna amsesidigt hailer uppsikt Over med hjalp av
blickar och lagmalda viskningar sinsemellan.

Social samvaro och delaktighet

Utmärkande f6r Isasen är den goda sociala samvaron och delaktigheten
bland saval barn som vuxna. De vuxna och barnen (vi) hjalps at sa att
allt fungerar och att dagen blir trevlig. Ideligen uppmuntras barnen och
de far ofta beröm t ex "vad duktig du ar", "bra" av de vuxna. Nar det ar
flera vuxna inne i klassrummen berommer de ofta bamen sa att bade
den andra vuxna och barnet själv hOr det. Barnen följer varandras fram-
steg. De fragar och kommer med forslag pa hur uppgifter kan tacklas
sinsemellan. De hjalps At att Itisa problem gemensamt vilket de vuxna
understodjer. Exempelvis vid ett observationstillfalle vill nagra barn ha
en kartbok fOr att kunna rita flaggor. Det finns ingen kartbok i klassrum-
met. De sager till fröken att de gar och ser efter i det andra klassrummet
orn det finns nagon där. De gär sa, kommer tillbaka och Itiser uppgiften
och sager sedan att de ska lamna tillbaka boken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att barnen ofta kommer med
iciéer och omsatter planerna i praktiken. Detta Ors under uppmuntran
och uppbackning fran de vuxna. Barn och vuxna tycks karma arbets-
gladje och delaktighet i klassrumsarbetet.
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Uppfattningar om SKOBO-verksamheten

Samverkan mellan olika personalkategorier

Olika utbildningsbakgrund, yrkesroller och synsatt
SKOBO-verksamheten grundar sig pa att olika personalkategorier Mom

skola och omsorg samverkar. Samverkan innebär for de flesta i arbets-
laget att man arbetar tillsammans och kanner delaktighet i det arbete
som utförs i verksamheten. Det handlar ocksa om att ta del av och ut-

nyttja varandras kunskaper. En larare konstaterar att personalens olika
kompetensomraden underlattar samverkan. Hon illustrerar pastaendet
med ett exempel:

Jag ar exempelvis inte speciellt duktig nar det kör fast med de har
minsta barnen clA kan man gA in till en forskollarare och friga hur
brukar iii jobba nal- en unge inte klarar det har och det har. Har du
nagra tips hur jag skall Ora for att fA det lattare att komma Over. De
har mycket bra grejer pA motoriken som vi inte har fAtt lara oss. Med
finmotorik. GAr man och ber om hjalp sA har dom ju massor med
idéer aft komma med. (4005)

Kompetensen som finns i arbetslaget bedoms av personalen vara en till-
gang for verksamheten. Fordelen ar att den tanker och handlar pa olika
satt, eftersom den har olika utbildningsbakgrund och tidigare erfarenhe-
ter. Persona len kompletterar varandra. Lararna tror att de tanker mer pa
kunskapsdelen och "lara ut" an Ovrig personal. Detta understryks dess-
utom av omsorgspersonalen, som liksom lararna tror, att larare tanker
mer pa hur mycket barnen ska lara och hur "utlarandet" ska ga. till. En

lara re konstaterar:

... jag ar mycket mera inne pA den har !Ara ut delen, det har man ju

blivit itutad. (4005)

En omsorgspersonal poangterar:

lararna ar nog mycket inriktade pA det har med kunskapen och
hur man lar ut och sA vi kanske har mer VARIATIONER pA hur
man kan lara ut NU korn jag pA't! Att man mAste inte sitta i skol-
banken och satta in papper fOr att fA kunskapl (4002)

Omsorgspersonalen tror att den tanker mer pa hur barnen mar, pa rela-
tioner och sociala aspekter. Lamina upplcvcr att de har mycket att lara
av omsorgspersonalen bl a hur undervisningen pa lektionerna kan blan-
das med t ex olika "rim och ramsor", dvs hur lektionen kan avbrytas med
andra aktiviteter som inie direkt kan relateras till traditionell undervis-

28



21

ning. Ovrig personal tycker att lärarna ar intresserade och lyhorda for
deras idéer. En lärare sager:

Och jag har lart mig mycket utav omsorgspersonalen. Jag tror att
skolfolket Sr lite skadade! Av nagon gammal tradition. Jag har Ida
mig att vara mer oclmjuk pa nagot satt mot barn och mer se dem som
en jambordig. Jag tycker att omsorgspersonalen har en valdigt posi-
tiv syn pi barn! Det har med att losa konflikter och sa Sr dom ofta
mycket bathe pa an vi. Jag har lart mig mycket dar. Jag vet inte om
det har med utbildningen att Ora eller om det ar det har gamla sko-
spoket som man har där. Sen maste man vara sa odmjuk sa att
man kan ta emot det har, sfi att man inte bara hailer pa sitt. Det tror
jag att vi maste jobba mycket pa. (4004)

Vinsten med SKOBO, sorn manga i arbetslaget uppfattar det, är att de
breddat sitt yrkeskunnande. Persona len upplever att den fatt andra ar-
betsuppgifter, dvs att den kan lite av allt i arbetet. I princip kan vem som
helst ersatta nagon annan i arbetslaget t ex vid franvaro, sjukdom etc.
FOrdelen är ocksa att det alltid finns nagon att prata med i arbetslaget.
Nar arbetsdagen är slut, sager en personal, har hon "pratat av sig" arbe-
tet.

En svarighet när det galler att fa samverkan att fungera ar att det
finns manga Ovriga aktiviteter t ex simundervisning, blockflOjt och talpe-
dagog som ska rymmas under den samlade verksamhetsdagen. Aktivite-
terna tenderar att dela sonder arbetet.

Att sliippa traditionella yrkesroller

Alla i personalgruppen tycker att de slappt sina traditionella yrkesroller,
eftersom de inte alls arbetar som de tidigare gjorde Mom sitt yrke. Asik-
ten är att det finns bade for- och nackdelar med fOrandrade arbetsupp-
gifter. Barnskiitarna menar att de inte langre tar hand om smabam och
byter blOjor. Forskollärarna poangterar att de inte langre endast arbetar
med dagisbarn samt sexaringar och sexarsverksamhet, utan de upplever
att de utOkat arbetsuppgiftema t ex med vissa aktiviteter pa lektionerna.
Fordelen med det förändrade arbetet, anser en fOrskollarare, ar att hon
slipper "dagisrutinerna". A andra sidan upplever fOrskollararen att
nackdelen med att arbeta i SKOBO ar den styming som finns i och med
att tiden schemalaggs. Onskvart, menar hon, ar att verksamheten yore
lite mer flexibel och inte sa statisk kring veckoschemat.

Lärarna anser ocksa att de arbetar annorlunda mot vad de gjorde
fOrut i sin traditionella lararroll. De upplever det positivt att de inte är
lika bundna vid kursplaner, läromedel etc nu som de var tidigare.
Lararna menar att fOrutom teoretiska kunskaper har de insett att t ex
praktiskt arbete, raster och dylikt är vasentligt fOr att barnen ska kunna
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ta till sig kunskaper. Samlingar pa mattan ar exempelvis, sager en
larare, helt nytt for henne!

Arbetslagets sammansattning
Hur samverkan fungerar ar inte avhangigt utbildning och yrkesroller,
utan det kan ocksa bero pa arbetslagets konstellation. En forutsattning
fOr ett bra samarbete uppfattas vara de personligheter som firms i arbets-
laget, en aspekt som manga i personalgruppen tycker kan vara viktigare
an att de tillhOr olika personalkategorier. Persona len menar att arbets-
laget bOr best& av personer som "stammer overens" och som kan prata ut
om saker och ting. Kan personalen inte prata ut, gar den och funderar pa
hur den ska bemOta sina kolleger och dA gar osakerheten istallet ut Over
barnen. Persona len tycker att arbetslagets konstellation och dess indivi-
der inte ar ovasentligt for att fA en fungerande arbetsgrupp. I framtiden,
menar en person, borde nog all personal som arbetar med barn Mom
skola och omsorg ha samma slags utbildning. Ibland tycker hon att det
kanns som om utbildningen "slapar efter". Losningen annu sa lange
tycks vara att olika yrkeskategorier kan samverka.

Blandade Aldersgrupper

Vad tycker personalen om att sexAringar till nioaringar ska gA tillsam-
mans i samma klass? Personalgruppen har en positiv installning till
Aldersintegration. Till en borjan var dock tva i personalgruppen skep-
tiska till Aldersblandade klasser. En av dessa personer menar att hon till
en bOrjan var frAgande till det breda Aldersintervallet. Den andra perso-
nen anser att det faktiskt fungerat bathe med blandade aldrar i klasserna
an vad hon trodde att det skulle Ora.

Fördelar och nackdelar
Fordelarna med Aldersblandade grupper ar, menar personalen, att bar-
nen ges storre mojligheter genom att mer blir "tillAtet" i barngruppen.
Majligheten ligger i att barnen kan lara sig t ex lasa, skriva och räkna i
sin egen takt. Det marks inte i sjalva SKOBO-systemet om barnen ligger
"fOre" ellcr. "efter" sina jamnariga kamrater, utan var och en kan efter
basta formAga och mognad inhamta kunskaper och fardigheter. Ett pA-
tagligt tecken pA detta ar nar en larare nämner att hon inte langre rang-
ord nar barnen som tidigare. Vidare ar fOrdelen, enligt nAgra bland perso-
nalen, att barnen lar sig mer hansynstagande och respekt samt att hjalpa
varandra Over aldrar. Vidare kan sexAringarna ges en mjukare start i
skolan.
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Nackdelen med blandade aldersgrupper, som nagra i personalgruppen
namner, kan vara att det ar rorigt och skrammande fOr sexAringar att
bola skolan. Visserligen kan det vara rorigt och hemskt foren sjuaring
ocksk men sexaringar är arida mindre när de borjar skolan.

Vad tycker da fOraldrarna? De intervjuade foraldrarna ser pa sina
barn att de haft fOrdelar med SKOBO och just det har att de gar i Alders-
blandade grupper. Over lag verkar barnen trivas valdigt bra. Föraldrarna
tycker att det är bra att barnen far kompisar i varierande aldrar. Tidigare
var barnen valdigt lasta till sina klasskompisar, nu har de ett ganska
"brett register" av kamrater. En mamma poängterar:

att just det här med att när man bor pa landet sa kanske man har
en kompis som ar Aret yngre eller aldre och den har man Arta med
sig till skolan ocksa, det maste ju vara en trygghet.

Foraldrarna ser ocksA fördelar med att barn i olika Aldrar lär sig att ta
hansyn till andra barn och framfor allt till barn som är mindre. De
minsta barnen har stora fOrdelar, fOr de far ju alltid hjälp av de aldre bar-
nen. Att barnen lär sig arbeta enskilt, tror nagra fOräldrar, medfor att
barnen lär sig tanka sjalvstandigt och sjalva ta ansvar, vilket kan vara till
nytta langre fram i livet.

Vinnare respektive fiirlorare

PA den konkreta frAgan vilka av eleverna som ar vinnare respektive for-
lorare i SKOBO varierar uppfattningen bland personalen. De tvA fOrskol-
lararna anser att "alla ar vinnare" eller att det finns "inga speciella vinna-
re respektive fOrlorare i det har systemet". En av lararna tycker att förlo-
rarna dr de "duktigaste barnen" och "de har smA tysta", medan vinnarna
är de barn "som hors och syns" de sa kallade "strulpellarna". De far alltid
uppmarksamhet. Hon tycker inte att det ar specifikt fOr SKOBO, utan
dessa problem finns ocksa i traditionella klasser. Den andra lararen upp-
lever att nioaringarna kanske kan vara de som forlorar eftersom:

dom far ju ställa upp och hjalpa dom yngre. Dom kanske forlorar
lite pa systemet. Men 6, 7 och 8 Aringarna gör det absolut inte! Men
dom känner sig ju ocksa stolta over att vara störst och kunna hjälpa.
(4004)

LikasA anser en av barnskOtarna att nioaringarna kan vara fOrlorarna,
medan sexAringarna kan vara de som vinner pa SKOBO. Hon menar att
de duktiga nioAringarna latt kan komma i skymundan av de sinA sex-
Aringarna som anda pa nagot satt tar sitt. Att det blivit sA har kan bero
pa att personalen till en borjan satsade allt pa sexaringarna, eftersom den
var extra oroliga fOr dessa da. den befarade att de inte skulle klara sig
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bland de stora barnen. Efterhand uppmarksarnmade personalen att nio-
Aringarna tycktes glommas bort just for att de ar sh stora och duktiga. I
och med aft personalen blivit uppmarksammad pA problemet tycker den
att den undvikit det genom en medveten planering av verksamheten.
Till exempel fOrsOker personalen planera in aktiviteter som endast riktar
sig till nioAringarna sA att de far karma sig speciella och fEirbereda dem
fOr mellanstadiet.

POraldrarna understryker att de tror att de stora forlorarna i SKOBO

var de barn vars klasser delades upp infOr starten. Detta galler framför
alit de Atta-/nioAringar som ett Ar senare skulle gi Over till mellansta-
diet.

Social mognad och hansynstagande

Persona len uppfattar att barn i SKOBO-verksamheten lar sig mer socialt
och kanslomassigt an vad andra barn lar som gar i en traditionell skola.
Hur tar sig detta uttryck? Persona len menar att den kan notera att bar-
nen leker Over Aldersgranser, de visar varandra mer hansyn, de tar hand
om varandra, de ser till att "mindre" barn kommer med och att de inte
blir utanfOr eller utsatta av andra. Barnen kanner ocksA mer ansvar fOr

sina klasskamrater och det finns en vi-kansla i barngruppen. Detta marks
fOr det ar sallan brAk mellan barn. En larare framhAller att:

Just den här sociala biten som kan vara svAr ibland, tycker jag, att till
viss del skOter den sig sjalv med lite stottning fran oss. De sitter ju i
blandade grupper och man ar valdigt man om att de här ska fa vara
med och hjälpi; till. Oj, han Sr dar borta, vanta jag ska bara harnta.
Den Mr delen har jag inte sett förut pa det här viset som jag Or har.
(4005)

En förskollarare poängterar:

det har med visa hansyn till varandra. Att kunna umgas med harn
i olika Aldrar. Att man inte behöver vara lika radd ute pa skolgarden
till exempel ftir de storre barnen som man kanske ar nar man gar i
färsta klass. (4003)

En barnskOtare konstaterar:

Det är just det har att kunna lara sig att ta hansyn till varandra pa ett
annat satt. I orb med att det är flera Aldrar lar man sig att samarbeta
med olika Aldrar, over granserna. Och det tror jag ar ett valdigt plus,
tills man kommer ut i livet. (4007)
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Sammantaget kan sagas att personalen är samstammig i sin uppfattning
om att SKOBO-barn lar sig mer hur man dr som manniska och hur man
umgAs med andra manniskor pA ett socialt och kanslomassigt plan.

Marker färaldrarna nAgon skillnad hos sina barn? Föraldrarna under-
stryker att deras barn fAtt det battre socialt sett och aft de blivit mer
ansvarskannande. De uppfattar att barnen, oberoende av Alder, vAgar
prata och saga sin mening i klassen.

Intellektuella kunskaper

Har barnen lart sig mer kunskapsmassigt? Denna del ar svArare att sia
om. De i personalgruppen som uttalar sig om detta menar att barnen pA
nAgot salt i stallet lär sig tillampa teoretiska kunskaper eller kognitiva
fardigheter i praktiken och att "de Mr sig valdigt mycket av att lara and-
ra" barn. En larare menar att hon forsäker dra nytta av Aldersblandning-
en genom att forsoka fA barn, med olika forutsattningar, att lara av var-
andra och lösa problem tillsammans. Hon tordes inte förr dA hon arbeta-
de i "vanlig" klass, men nu har hon vAgat prova:

satta ihop en valdigt duktig och en valdigt svag for det har ju hetat
att da knacker man varandra. Men med det har kan man ju alltsa dra
fram den svaga nagonting otroligt, om du Or det pa ratt satt. Och
det har finer jag pa att experimentera lite med och jag har nog inte
kommit tilirackligt langt med det, det har jag inte vagat fOrut med, sa
jag har borjat med det nu lite. Det finns inte det här halet som jag var
lite radd fOr, att kan du inte det där va', utan man tar det bar pa all-
var. Jag tankte att ni tva skulle Ora det här och nu vet ni att du ar
bra pa en sak och du ar bra pa en sak och nu far ni fOrsoka att hjalpas

och fixa det hat., sa det blir det allra basta av det. He It plOtsligt kan
den Iva lille svage ocksa och den andre är inte alls den tuffe basting-
en jamt, utan han kan vara rätt barnslig ibland, man kan aven fa se
en annan sida aven dar, som ar nyttig att se, som man ibland gom-
mer. Jag har haft den perfekt som har suttit sa bar forut och det
tycker jag inte ar riktigt normalt heller. Sen nar man borjar lite sa här
ser man att man har rail att vara lite larvig en stund och sanka sig
lite och sen sa lyfter man upp den andre. Da ar man ju egentligen
jatteduktig tillsammans, det blir nagot utav det. (4005)

Nar det galler mer intellektuella kunskaper har föräldrarna svArt att be-
diima om deras barn tillagnar sig mer av den sortens kunskap. Färald-
rarna uppfattar dock att barnen sjalva ar valdigt medvetna om vad de
kan och vad de inte kan, hur lAngt de har kommit i jamförelse med
andra kamrater osv. Detta blir en "sporre" for mAnga barn att arbeta pA
och komma ifatt andra i klassen. En pappa ger följande kommentar till
frAgan om barnen "tavlae med varandra:
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Ja, jag tror det till viss del ... 'han och han ar i den matteboken och
det ska jag hinna fore och 'han och han har last t o rn den och den
sidan i den och den boken och det ska jag klara av ocksA'

Föraldrarna uppfattar den har tavlan som barnen kan ha nu mer positiv
an den ar i Aldershomogena grupper. Här ar det mera en uppmuntran
for barnen att lära mer. Samtidigt dr det fullt accepterat aft en annan
kompis ar pA eft helt annat ställe, far de arbetar ju helt individuellt ut-
ifran sina planeringar. Det tycker föraldrarna ar skOnt!

SKOBO - en besparingsatgardi

Har SKOBO-idén blivit som det var tankt? InnehAllet i verksamheten
har, enligt personalen, i stor utstrackning blivit som det var tänkt. Varre
ar det med de yttre ramarna for verksamheten:

Det enda negativa det ar att det inte finns omsorg pa alla moduler.
Jag tycker det ar for mycket med upp mot fyrtio barn pA omsorgen.
Det blir sA valdigt stor grupp kir dem som gar lAng tid pA omsorg.
Det blev ju inte som det var tankt for det var tankt pA alla moduler.

nar man läste informationsbladen om SKOBO sA stod det att de
skulle slippa byta miljO och personal. Men det ar det som inte blev
som det skulle. Annars sA tycker jag att det fungerar fOr barnen.
(4003)

vi ar mycket farce personal an vad det var tankt ifrAn borjan. I den
ursprungliga sA var det mycket mera personaltathet an vad vi är
idag pA barnen. Vi har ju storre grupper an vad det var sagt och farre
personal, men jag tror andA att vi jobbar lite som det var tank+. Eller
som vi tror att det var tankt. (4005)

Som JAG hade tänkt blev det nog! Om man ser bara pA siffror sA blev
det ju inte sA. Fier barn och farre personal t ex. (4004)

Kontentan av detta dr att det dr fOr mycket barn och fOr lite personal i
verksamheten.

Ett annat skal till att det inte blivit som det var tankt, framhAller en i

personalgruppen, ar att SKOBO frAn borjan egentligen var en ren bespa-
ringsAtgard fOr det fanns varken pengar eller platser inom barnomsorg-
en. Enda losningen pA problemet som dA tycktes finnas var att satta in
sexAringarna i skolan. Problemet finns dock kvar fast pA andra stallen
inorn skol- och omsorgsverksamheten. Nar allt kommer omkring är inte
sexAringarna mogna fOr att borja skolan. Dail& mAste den personal sorn
ar i verksamheten finna alternativa losningar som ar mer funktionella
och praktiskt genomforbara i verksamheten. Hon avslutar och sager att
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politikerna som bestammer borde vara mer lyhorda och lyssna mer pa
vad professionellt folk i den dagliga verksamheten tycker om dess inne-
hall och utformning.

Sammanfattning Masen

MAsen startade SKOBO-verksamheten hOsten 1992. Det ordinarie arbets-
laget bestar av sex personer; tvA lagstadielarare, tva forskollarare och tvA
barnskotare. Den samlade verksamhetsdagen borjar klockan tjugo over
Atta och slutar tjugo i tvA. Totalt är 50 barn inskrivna i verksamheten.
Fore och efter derma tid far 37 barn morgon- och/eller eftermiddagsom-
sorg. Nedan presenteras en sammanfattning av de mest centrala resulta-
ien i punktform:

Personalgruppen har en positiv installning till samverkan och Alder-
sintegration.

Introduktionen av SKOBO skedde under gynnsamma fOrhAllanden
och tre faktorer tycks ha underlattat inledningsfasen. For det fOrsta
lag redan skola och barnomsorg i samma lokaler vid enheten. FOr det
andra samverkade skol- och fritidspersonal genom sk samlad skol-
dag. FOr det tredje farms tva pAdrivare, dvs en larare och en barn-
skotare som tyckte det var viktigt aft samarbetet mellan skol- och om-
sorgsverksamheten fungerade.

Persona len upplever att den fOrbereddes bra genom det utbildnings-
program som kommunen ordnade infor SKOBOs genomforande.

Persona len ar enig i sin mAlsattning med verksamheten. MAlet är att
sex- till nioAringar ska gA tillsammans samtidigt som de individuellt
far det stkid och den uppmuntran de behOver for att utvecklas kun-
skapsmassigt och socialt. Dessutom är det en stravan att lara barnen
bli sjalvstandiga och hansynstagande individer. Strategin dr att inrik-
ta arbetet mot individualiserade uppgifter och att ha lika regler, nor-
mer och varderingar i arbetet med barnen och en gemensam syn pA
hur de vuxna ska bernota, förhAlla sig till och handskas med barn
samt uppmarksamma och försOka fOrstA hela barnets situation i den
totala verksamheten.

Verksamheten kretsar kring Aldersblandade familjegrupper, dvs sex-
till nioaringar ar grupperade tillsammans och de Or olika aktiviteter,
hjalper varandra, lOser problem etc tillsammans i klassrummen.
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Sexaringarna har egen verksamhet, men de deltar and& flera ganger
under den samlade verksamhetsdagen i klassrumsaktiviteterna till-
sammans med de andra barnen.

Traditionella genomgangar av lararna har nästan overgivits. Froken
gar istallet runt och kommenterar, ger tips och berommer under det
att barnen arbetar pa sjalvstandigt i klassrummen.

Persona len tycker att fordelen med aldersblandade grupper ar att
barn har stOrre utrymme att utifran sin formaga och mognad inhamta
kunskaper och fardigheter. Det marks inte i SKOBO-systemet om
barnet ligger "fOre" eller "efter" sina jamnariga kamrater.

Delaktighet i verksamheten ar ett utmärkande drag for saväl vuxna
som barn. Alla hjälps at sa att allt fungerar och att arbetsdagen blir
trevlig.

Arbetet fördelas pa olika ansvarsomraden. Forme Ilt ansvarar lararna
fOr skoldelen och omsorgspersonalen for omsorgsdelen. I realiteten
samarbetar och kompletterar personalen varandra och det ar ytterst
aktiviteterna i verksamheten som styr arbetets ttpplaggning och fOr-

delning.

Persona len becitimer att arbetslagets kompetens ar en tillgang for
verksamheten. Manga uppfattar att arbetslaget totalt sett breddat sitt
yrkeskunnande t ex genom nya arbetsuppgifter. Alla i personalgrup-
pen sager att de slappt sina traditionella yrkesroller.

Persona len uppfattar att SKOBO-barn lär sig mer socialt och kanslo-
massigt an vad barn lär som gar i en traditionell skola. De kanner
ocksa mer ansvar fOr sina klasskamrater och det finns en vi-kansla i
barngruppen. Intellektuella kunskaper ar svarare att uttala sig om.

Persona len uppfattar att innehallet i verksamheten nog blivit som det
var tänkt i SKOBO, men att det ar fer mycket barn och for lite perso-
nal i verksamheten. SKOBO bedoms vara en besparingsatgard!
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Kapitel 3

HOKEN

Nagra bakgrundsdata

Inne- och utemiljö
Hösten 1992 startade SKOBO-verksamheten vid Hoken. Häken ligger i
ett bostadsomrAde cirka 10 minuters gAngvag flirt FinspAngs centrum.
Hiiken är en av tvA SKOBO-moduler thorn SKOBO-enheten. Inom skol-
omrAdet finns ocksA mellanstadium och hogstadium. Verksamheten be-
drivs i en fristaende byggnad inom skolomrAdet. Modulen har tvA klass-
rum, ett sexArsrum, ett rörelserum, en liten dockvrA, ett personalrum, ett
mindre förrAds- och kontorsrum och ett kök. Lokalerna och ytorna som
barnen kan röra sig pa är smA. Persona len papekar att de "slagit ut nAgra
vaggar" och försökt Andra en del sA att utrymmena bathe ska passa verk-
samheten. Senast byggdes sexArsrummet om dA det upplevdes vara all-
deles for trangt. Viss ombyggnation skedde ocksA i samband med
SKOBOs infOrande.

SkolgArden är stor och asfalterad. Hoken ligger vid ena ytterkanten
av skolgarden. Persona len konstaterar att den hade blivit lovad en
"tjusig" skolgArd med uteklassrum, bankar och bord med lummiga bus-
kar omkring, men det blev bara gungor, bollplank, lekhus och rutsch-
bana. Fördelen Ar att grOnomrAden och skogen finns pa gAngavstAnd.
FOr ovrigt är det tiara till det mesta t ex centrum och badhus.

Personalgruppen

Personalstyrkan bestár av fern personer; tvA lAgstadielarare, en forskolla-
rare, en fritidspedagog och en barnskOtare. Utöver ordinarie personal
finns vid modulen en extra lararresurs (50%), en elevassistent samt en
person som tar hand om kiiket och städar lokalerna (de tvA sistnämnda
personerna intervjuades ej). Personalgruppen upplever att den har en
mAngArig erfarenhet i sina respektive yrken och att det finns en mAng-
fald av olika personligheter vilket ses sorn arbetslagets styrka.

Hur personalen kom i kontakt med SKOBO skiljer sig At. De tvA larar-
na farms vid skolan och arbetade tillsammans när SKOBO-tanken intro-
ducerades. Sedan tillkom fOrskollararen och barnskiitaren. De blev er-
bjudna tjanst vid modulen, eftersom forskolan och fritidshemmet som de
arbetade vid lades ner. FOrskolläraren och barnskiitaren nämner att de
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delvis kande lararna eftersom de brukade lamna skolbarn till dem. Fri-
tidspedagogen sokte till FlOken.

Nar det slutgiltiga beskedet kom att Fitiken skulle bli en SKOBO-en-
het i november 1991 arbetade personalen pa olika stallen Mom kommu-
nen. Personerna i arbets!aget visste inte cla vilka de skulle komma att
arbeta med. De bada lärarna blev en aning chockerade och smatt over-
rumplade nar beskedet kom att SKOBO skulle infOras. De hade di den
uppfattningen att alla aldrar inte gkulle ga tillsammans och framför allt
skulle inte sexaringarna sitta med i skolan. En larare sammanfattar
denna period:

det kandes valdigt jobbigt. For det forsta: det var ju sA mycket. Det
var sexAringar, integration, vi skulle jobba under samma tak som nya
kategorier, olika verksamheter skulle slAs ihop. Jag är inte en sAn där
valdigt pessimistisk person, det ar jag inte. Men genom att man pra-
tar ju valdigt mycket larare och det var ju sA otroligt manga som
bara; ohh nej. Man blir ju pAverkad av sin omgivning ocksA. Men jag
sjalv hade ju den uppfattningen redan innan och det var valdigt
mycket, hela vAr .... eller nar vi blev ett lag dA eller när vi visste. SA, ja
hur man pAverkar varandra men gruppen blev i alla fall sA att, vi gAr
inte med pA allt det här. Vi gAr inte med pA att det skall vara pA det
har sattet, utan vi mAste utforma vArt satt. Men vi var ju tvungna att
Ora fOr vad skall man Ora? Jag sa; vad Or man om man inte vill
vara med har i SKOBO? Ja dA fAr man stika sig nAgot annat. Men vi
visste ju samtidigt att Aret darpA skulle samtliga i FinspAng ha det
har och det ar ju som det ar nu. Det var ju ingen mening med att
soka nAgot annat. Det fanns egentligen inte nAgon retratt for oss.
Omsorgspersonalen hade ju fortfarande sina fritis och dagis men dA
fOrlorade de sina sexAringar. SA det är ju valdigt unikt, fAr man lov
att saga, att sA mAnga beslut kom uppifrAn att det har skall ni Ora,
pA väldigt kort tid. SA det var otroligt jobbigt den vAren. (3801)

Lararnas fick valja att byta rektorsomrade eller "hoppa pa" SKOBO. Nar
lararna insag att de hamnat i en atervandsgrand anmalde de sig som
intresserade av att delta i SKOBO, men under forutsattning att de fick
arbeta tillsammans. SKOBO skulle ju infOras Over hela Finspangs kom-
mun, sa de sag egentligen ingen anledning till att inte valja SKOBO. De
visste att de trivdes bra ihop och sedan sag de:

kirdelarna 1) vi vet vem vi ska fA jobba ihop med och 2) vi kom-
mer att vara först ute dA det kommer att finnas mest pengar - sA
krasst sAg vi del. (3804)

Personalutbildning
Nar arbetslaget val var samlat fick de utbildning tillsammans med öv-
riga skolor i kommunen som samtidigt skulle införa SKOBO. Den ge-
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mensamrna utbildningen genomfordes tillsammans med et: konsult. Ar-
betslaget var dock kritisk till konsultens satt att arbeta.

Vi var ju kritiska till den här konsultens sätt att jobba, vi yule ju se
verkligheten och jobba med det som skulle hända sA det här med
visiorter dei passade inte oss. Vi %dile ha det mer konkret och jobba
med det direkt. Mycket av det vi gjorde sAg inte vi vad det skulle va
bra for! Den tid som var avsatt for planering var fOr kort! (3802)

Persona len upplevde sig motstravig fOr den ville inte inordna sig i ut-
bildningen, utan ga en egen vag. Den vagrade delta i vissa moment i Ut-
bildningen, eftersom den hellre ville sitta i arbetslaget och diskutera
samarbete, hur den skulle lagga upp verksamheten etc. Persona len hade
invandningar och lade sig i. upplaggningen och det satt som konsulten
och projektledningen ville att den skulle jobba pa. Under hela det fOrsta
aret kande arbetslaget att de fran projektgruppens sida ansags som
besvarliga och jobbiga. Persona len menar att den bara eftersOkte klara
besked och mojlighet att kunna paverka sadant som den tyckte var fel.
Det basta stOdet anser sig personalen ha fatt av sin rektor. Persona len
menar att denne insag att arbetslaget ville arbeta med relevanta och
praktiska fragor som rOrde personalgruppen och verksamheten. Rektorn
ordnade studiebestik pa andra skolor som arbetade med Mdersblandade
Idasser. Persona len fick ocksa en vecka extra for att arbeta sig samman,
ställa upp mal och planera kommande verksamhet. Extraveckan, tycker
arbetslaget:

loste den här knuten for Atta till fern en hel vecka dA blir det
mycket gjort. Vi fick lAra karma varandra fOrst och det är forst dA
sorn man kan jobba effektivt därefter. (3804)

Om man sammanfattar SKOBOs infOrande pa I-Men utifran persona-
lens perspektiv har det inte skett smartfritt. Personalgruppen tycks dock
ha varit enig och statt stark gentemot projektledningen. Den valde att
fOlja sin linje den som den tyckte var den rätta, for att fA SKOBO-verk-
samheten att fungera. Man kan nog ocksa saga att det blev fOr mycket pa
en gang, dvs nar fritidsverksamhet och sexaringar skulle in i skolan sam-
tidigt som klasserna blandades Over fyra Mdrar.

Foraldragruppens Asikter

Vad tyckte da fOrtildrarna nar de horde talas om SK0130? lnformationen
som fOraldrarna fick vid SKOBOs inledningsfas radde det delade me-
ningar om. En del fOraldrar tyckte att de fick svar pa de fragor de hade
och en del tyckte att informationen var bristfallig. Nackdelen var, tycker
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nagra foraldrar, att de inte hade nagot val utan de var tvungna att valja
SKOBO som skolform annars skulle de varit tvungna aft flytta fran kom-
munen. Ingen i de bada foraldragrupperna har dock upplevt delning av
klasser i samband med SKOBO.

Riraldrarnas kanslor inför SKOBO var blandade. Fragorna var flera;
Hur skulle de sma barnen klara av att vara i skolan sa lange? Ar inte
dagarna valdigt langa? Blir det inte tufft for "hemmabarnen" som inte
tidigare har varit pa dagis? Hur manga vuxna kommer finnas kring
barnen? Foraldrarna sag bade for- och nackdelar med allt.

Riraldrarna fick en del information On rektor och personal, men de
upplever att de dessvarre inte hade nagon som helst chans att paverka
besluten. Riraldrarna tycker att personalen var mycket positivt inställd,
men problemet var att den egentligen inte visste hur det verkligen skulle
bli!

Beskrivning av verksamheten

Den samlade verksamhetsdagen
Den samlade verksamhetsdagen bedrivs mellan klockan tio Over atta till
halv tvá. Denna verksamhet ar planerad och schemalagd. Verksamheten
ar uppbyggd sa att varje aldersgrupp arbetar fOr sig. Sexaringarna finns
med i klassrummen vid samlingar och ibland vid teman och dylikt. Nar
barnen är i klassrummen sitter de i fern aldersblandade grupper, men de
arbetar inte med utgangspunkt i denna indelning. Undervisningen sam-
ordnas mellan de bada klassrummen genom att lärarna ibland delar upp
barnen arskursvis beroende pa aktivitet. De olika Aldersgrupperna kallas
"hararna", "tupparna", "hamstrarna" och "kaninerna" istallet ftir "sex-
aringar", "ettor", "tvaor" och "treor" och de firms fOretradda i bada klass-
rummen. Lärarna ser fOrdelar med att kunna samla barnen aldersvis for
cia kan t ex "hamstrarna" (Arskurs 2) frail bacia ldassrummen Ora aktivi-
teter tillsammans, ha gemensamma genomgangar etc.

Barngruppen

Helsten 1994 var totalt 51 barn inskrivna i verksamheten. Av dessa barn
ar 14 sexaringar, 11 sjuaringar, 13 Attaaringar och 13 nioaringar. Tva av
nioaringarna gar dock tillsammans med gruppen Attaaringar och en
sjuaring gar tillsammans med sexaringarna. Barnen ar uppdelade pa tva
klasser: Rosa klassrummet och B1A klassrummet. I det "Rosa" gar 25 barn,
varav 12 flickor och 13 pojkar och I det "BM" 26 barn, varav 10 flickor och
16 pojkar. Fordelningen mellan aldrar ar relativt lika i de tva grupperna,
vilket kan ses i tabell 3.
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Tabell 3. Frekvensfcirdelning over áldrar i Rosa och Blá klassrummet

Klass/ Rosa BIS

Aldrar n=25 n=26

6-Aringar 7 7
7-Aringar 5 6
8-Aringar 6 7
9-Aringar 7 6

Morgonpasset

Den samlade verksamhetsdagen borjar med att samtliga barn samlas i
sina respektive klassrum och har samling. Alla barn som far plats satter
sig pa den fyrkantiga mattan som dr placerad framfOr "svarta tavlan" i
klassrummen. De avriga barnen och läraren sätter sig bredvid ringen pa
stolar. Barnen berättar olika saker och handelser fOr varandra och lara-
ren. Under samlingen brukar nagon i omsorgspersonalen sitta bakom
barnringen och ga igenom "kontaktbockerna" fOr att se om det finns
nagot meddelande flirt fOraldrarna till personalen. Dessa Nicker utgor
personalens lank till foraldrarna och vice versa. Vid halv nio nar sam-
lingen ar slut gar sexaringarna in med sin grupp till sexarsrummet eller
rörelserummet och har sexarsverksamhet. Förskollararen har förberett
verksamheten. Tillsammans med ftirskollararen har sexaringarna ytter-
ligare en samling for sig sjalva. Darefter har de "traditionell" sexarsverk-
samhet, fri lek etc.

Efter samlingen arbetar de ovriga barnen oftast individuellt med eget
arbetsschema i svenska och matematik. Finns det nagon sexaring som Ar
"tidig" far denne vara med och arbeta sjalvstandigt under morgonpasset.
Stravan ar att uttika sexaringarnas deltagande i klassrumsaktiviteterna.
Arbetspasset stracker sig fram till halv tio cla det är fruktstund och sago-
lasning. Vid denna stund delas barnen aldersvis in i fyra olika grupper.
De vuxna har en bestamd grupp t ex "ettorna" som de alltid laser for i
bestämda rum. Sagostunden bryts klockan tio cla det ar rast.

Formiddagspasset och lunch

Efter rasten ar del ett nytt arbetspass. Passets innehall kan variera.
lbland har nagra barn fria aktiviteter, gymnastik, andra arbetar efter ar-
betsschernat och ibland kan det vara tema. Nar det ar tema ar vanligtvis
alla barn samlade.
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Varje dag fore lunch har en i personalgruppen avslappning med nAgra
barn i arbetsrummet. Vid halv tolv serveras lunchen i klassrummen.
NAgra barn dukar och lagger ut placeringskort pa borden. Det betyder
att barnen skiftar och sitter pa olika platser vid mAltiden. Maten bjuds ur
karotter som stAr pA borden. Barnen tar själva mat. Det finns alltid nAgon
eller nAgra vuxna som Ater i klassrummen tillsammans med barnen. Nth.
barnen Atit har de rast till klockan tjugo over tolv.

Eftermiddagspasset

Eftermiddagspasset Agnas oftast At lättsammare aktiviteter. Exempelvis
ligger bild och musik var sin dag efter lunch. Tjugo over ett ar det sam-
ling for alla barn inne i klassrummen. Vid samlingen gAr bl a lararen
eller omsorgspersonalen igenom vilka barn som ska vara kvar pA efter-
middagen. Skoldagen slutar klockan halv tvA. De barn som inte har om-
sorg gAr hem och de som ska stanna kvar gAr ut och har rast. Rasten
symboliserar skoldagens slut och omsorgsverksamhetens borjan. Det ar
viktigt, menar personalen, att det finnas en tydlig grans mellan skoldag
och omsorg och denna utevistelse ar gransen.

Morgon- och eftermiddagsomsorg
Morgonomsorg
I omsorgen dr cirka 30 barn inskrivna (hOsten 1994). Omsorgsverk-
samheten Oppnas klockan halv sju av omsorgspersonal frAn 1-1Oken eller
den intilliggande SKOBO-modulen. Persona len turas om att appna (och
stanga) verksamheten. Nästa person Morn omsorgen kommer klockan
sju.4 Frukosten serveras klockan kvart Over sju. Till frukost kan antalet
barn variera mellan 10-15. Kvart i Atta ska alla barn, aven de som haft
morgonomsorg, ga ut pA skolgArden och invanta att den samlade verk-
samhetsdagen ska borja.

Eftermiddagsomsorg
Barnen barjar eftermiddagsoinsorgen med utevistelse. De far komma in
klockan tvA, men ar det fint vader ar de ute langre. En ur omsorgsperso-
nalen fOrbereder och tvA barn hjalper till och dukar fram mellanmAlet.
Barnen samlas efter utevistelsen och sedan Ater de mellanmAlet vid halv
tre. Verksamheten pA eftermiddagen dr inte planerad och organiserad,
utan aktiviteterna är till stor del fria. Oftast orkar inte barnen med mera
efter den intensiva skoldagen. Efter fyra ar det en person ur omsorgen
kvar till klockan sex dA verksamheten stangs. Stangningen alterneras

4Frn och med vAren 1995 dr detta Sndrat. Det dr endast en personal som komrner p5
morgonen och tvA personal Or istället kvar till halv fern.
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mellan Hoken och den andra SKOBO-modulen. Tva dagar i veckan gar
Hokens barn over till den andra modulen och vice versa. Pa fredagar ar
stangningsschemat rullande.

Verksamhetens mil och utformning

Persona lens mal med verksamheten

Persona len har olika asikter da det Oiler malen med verksamheten. Ska
en sammanfattande bild anda ges är det gemensamma mâlet att forsoka
ge barnen trygghet under verksamhetsdagen. Personalkategorierna be-
skriver trygghetsmalet utifran olika yrkesperspektiv. Forskollararens
mal ar att fa sexaringarna förberedda infor skolan. Fritidspedagogens
mM är att lara barnen hansynstagande. Barnskotarens mM är att man
som vuxen ska finnas till hands fOr att barnen ska karma sig trygga. Hon
sager ocksa: "Om ett barn ska vara tryggt sa maste det vara s fâ vuxna
som mojligt." En larare stravar efter att fâ harmoniska barn, vilket ocksa
kan relateras till trygghet. Den andra lararen namner i mer generella ter-
mer att SKOBO-verksarnheten, som sadan, kan fa barnen att karma sig
trygga.

Lararnas ambition dr ocks8 att strava efter mal som de relaterar till
lararyrket. I detta ligger att försoka ge barnen kunskaper:

dom ska alltsS inte komma ut harifran med samre kunskaper! Och
det här med kunskap det Sr ju sa mycket rner an det man vanligtvis
menar med kunskap (3804)

Nar lararna nämner kunskaper sa menar de kunskaper i vid bemarkelse,
dvs bade bokkunskaper och sociala fardigheter. Betoningen ligger dock
pa teoretiska kunskaper. Intentionen ar att variera skoldagens innehall
sa mycket som mOjligt. Barnen ska anvanda huvud (losa problem),
kropp (rärelse) och hander (hantverk) under en verksamhetsdag. MA let
kan uppnas genom att varva teoretiska och praktiska inslag i verk-
samheten. En larare sager emellertid, att larare har hogre ambitionsniva
an omsorgspersonalen vad galler mMen. Lärare vill att det ska finnas ett
mM med allt som Ors i verksamheten, aven om det "bara" ar fri lek eller
nagot liknande. En omsorgspersonal namner att deras mM är att se till
att barnen fungerar tillsammans med andra personer och ge barnen
social traning kir att klara sig i skolan och samhället i stort.

Sammanfattningsvis kan konstateras att personalgruppen har en
nagot splittrad uppfattning vad galler verksamhetens mM. Flertalet i
gruppen har dock som mM att ge barnen trygghet under den tid cla de
vistas i verksamheten.
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Hur personalen utformar verksamheten

Arbetsfdrdelning
Arbetet under verksamhetsdagen upplevs som mer inrutat nu an perso-
nalen är van vid fran traditionell skola och barnomsorg. Arbetsdagarna
dr fulla av aktiviteter som kan vara ganska trottsamrna, men oftast arida
roliga, tycker personalen. Arbetet fordelas utifran vad var och en i ar-
betslaget ar bra pa. Larama konstaterar att de ar bast pa undervisning,
därfor arbetar de med undervisning i klassrummet. Lararna tycker att
professionerna ska utnyttjas vid arbetsfardelningen:

Vi har ju fAtt utbildning pA huvudsakligen undervisning och clA har
vi huvudansvaret dar. Tema ar ju annorlunda. For dar ar det ju inte
undervisrting direkt sA dar delar vi upp arbetet. Nu framover ska
[fOrskollarareni fa vara hos mig med ettorna pa torsdagseftermid-
dagar sa fAr nAgon annan ta hand om sexAringarna cla. Jag tror det
kan vara roligt fOr dom art komma in lite i det. Och sen har vi vissa
andra bitar for sexaringarna pA vAren men da ar det i en undervis-
ningssituation. Var och en jobbar alltsA med det som man ar bra pA

sa FA-passen t ex har ju den andra personalen. (3804)

Ornsorgspersonalen tar hand om de "fria" aktiviteterna. Gymnastik, mu-
sik, terna etc delar omsorgspersonal och larare pa sinsemellan. Vissa
stunder, vissa dagar i veckan fungerar omsorgspersonalen som extra
resurs i klassrummen t ex när barnen laser Mgt for nagon vuxen, när
den tar hand om sagostunden mm. Omsorgspersonalen menar att den
och lararna ofta arbetar "tva och tva" i klassrummen och att den cla har
den "hjalpande" rollen i arbetslaget. Tva citat illustrerar detta:

Jag fOrsöker ju finnas till fOr alla, vara hjalpsam och hjälpa till dar det
behOvs. SA fungerar vi alla. (3802)

... man gAr in i sexArsgruppen och hjälper till där och i klassrummet
och hjalper till dal. A ... det är ju samverkan tycker jag. Men man ska
ju inte gA in kir mycket och rucka pA varandras idéer och ansvars-

omrAden. (3806)

En av !amnia ar ocks8 arbetsledare och har det overgripande ansvaret
fOr verksamheten. Arbetslaget upplevs fungera under demokratiska for-
mer. Har det funnits problem inom personalgruppen har den kunnat
jämka. Vein tar beslut? Samtliga i personalstyrkan uppger att de känner
sig delaktiga i de fattade beslut som ror arbetslaget.

4 4



- 37 -

Personalkonferens

Varannan onsdag efter arbetstidens slut har personalen konferens.
Denna onsdag har omsorgspersonalen inte nagon "stangning", utan hela
arbetslaget kan sitta ostört. Pa personalkonferensen planerar arbetslaget
gemensamma aktiviteter t ex teman, utedagar. I man av tid utvarderas
ocksa aktiviteterna, men arbetslaget upplever att de ar "claliga" pa att do-
kumentera uppfoljningar av genomforda aktiviteter. Persona len tycker
arta att den utvarderar fortlöpande, fast mer informellt. Den kan t ex
sätta sig ner pa en rast och prata om hur en aktivitet fungerade, hur det
blev, vad som ska förbattras till nästa gang osv. Ib land utvarderar enbart
lararna tillsammans.

Individuell planering

Förutom den gemensamma planeringen vid personalkonferensen har
varje personalkategori/personal veckovis avsatt tid till enskild plane-
ring. Lararna planerar regelbundet tillsammans mandagar, tisdagar och
onsdagar (varannan onsdag med hela arbetslaget). Framst planerar de
svenska och matematik gemensamt, men ibland aven OA. Lararna orkar
inte samplanera allting, utan da delar de upp planeringen och planerar
enskilt vissa delar i undervisningen. En larare konstaterar:

OA:n planerar vi dels var for sig som nu har jag ryrnden och
(andra lararen) religion for tvAan. Vi orkar inte samplanera allt.
PLUS att det ar mycket battre att jag har rymden med alla tvAor an
att hon ska ha en och jag en. Om man ska klara det har med SKOBO
enligt de resurser som finns sA mAste man Ora sA har. Vi tycker att
det yore slOseri att ha tvA larare som har rymden det andra plane-
rar vi rnAndag tisdag och onsdagar har vi konferens vi larare och
varannan vecka är hela personallaget med. Och seri en kvall i mAna-
den traffas ALL personal [-I- andra enheter vid skolan]. SA plane-
ringen ar ju mycket tyngre nu jamfOrt med tidigare. Det ar ju en
forsamrad arbetssituation for oss. Och det Or ju inte bara planering
den har tiden utan ocksA elevvArd mm. (3804)

De tre bland omsorgspersonalen har en halvtimmes gemensam grovpla-
nering förlagd till mandagar efter lunch. De lagger cia upp veckans kom-
mande aktiviteter, framst de "fria aktiviteterna" under den schemalagda
verksamhetsdagen. Darefter finplanerar var och en individuellt sin verk-
samhet. Förskollararen planerar fOr sexarsverksamheten varje onsdag en
timme efter lunch. Fritidspedagogen lagger upp sitt arbete under en for-
middagstimme varje vecka. BarnskOtaren har cirka en och en halv timme
till planering under veckans verksamhetsdagar.
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Hur fungerar det i klassrummen?

De lade dldersgrupper i didersblandad klass
Som tidigare namnts, arbetar man huvudsakligen med uppdelade al-
dersgrupper, vilket betyder att alderssamverkan dr begransad. Barnen
har sina speciella platser i klassrummen i aldersblandade grupper, men
sjalva verksamheten är oftast aldersuppdelad. När barnen arbetar i
klassrummen ar de uppdelade. Uppdelningen grundar sig pa vilket kun-
skapsstoff som ska överföras till barnen samt vilka utbildningsavsnitt
som ska avverkas. Oftast grupperas tva angransande aldrar. Exempel pa
uppdelning: nar en larare har genomgang i matematik med sju- och
Attaaringarna, kan den andra lararen ha alla nioaringar inne hos sig i det
andra klassrummet. Sexaringarna har sin sexarsverksamhet.

Nar det inte ar genomgang arbetar barnen mestadels sjalvstandigt
med sina "arbetsscheman" (svenska och matematik). Arbetet i klassrum-
met ska ske under lugn och ro. Lamina kraver att barnen ska vara "tysta"
och sitta stilla pa sina platser. FrOken, framfor allt i det ena klassrummet,
ar dominant och leder arbetet med fast hand. Barnen far ibland arbeta
tillsammans. FOr det mesta arbetar barnen da med uppgifter parvis.
Oftast är det lararna som arrangerar sarnarbetet Over aldrar.

Om problem uppstar kan samverkan initieras av barnen själva, men
lararna vill vara de fOrsta att fa reda pa att problem uppstatt exempelvis
genom att saga: Ar det problem? Har du problem?

Ib land skvallrar barnen pa varandra och äldre barn talar om for de
yngre vad de far och jute far Ora. Nar ljudnivan i klassrummet blir for
hog sager lararna ifran: "nu ar det alldeles for hog ljudniva" eller "nu är
det stokigt har inne". FrOknarna ber barnen vara tysta. De paminner
standigt om att barnen sakert inte har tid att prata, eftersom de har
mycket arbete som väntar. Barnen "hyschae cla och dä och bevakar var-
andra genom att Ora "tyst-teckner.

De !Ada lararna fOrhaller sig pa olika sätt nar det galler att hjälpa bar-
nen. I det ena klassrummet gar frOken runt och hjalper de barn som
"racker upp handen". Hon vill inte att barnen ska stá runt hen.ne och fa
hjalp, det ar hon som ska ga runt till barnen och ge hjalp. Den andra
lararen har ett annorlunda fOrhallningssatt. Dar kan barnen sta pa rad
fOr att fâ vidare anvisningar, medan lararen sjalv sitter hos ett annat
barn.

De förhallanden som racier i klassrummen är oftast tamligen skollika.

Samverkan mellan personalen

Hur tar sig samverkan mellan personalen uttryck i klassrummen? Obser-
vationsdatan visar att vid lektionerna dr det lararna som halter i under-
visningen genom att ha genomgangar, ge instruktioner etc. Mir om-
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sorgspersonal och larare arbetar i klassrummen dr omsorgspersonalen
tyst och tillbakadragen. Den har rollen som hjälpreda och kan, om sa
skulle behovas, ge ett extra handtag. 'bland kan omsorgspersonalen
hâlla i arbetspass, men da oftast vid praktiska aktiviteter och under over-
inseende av läraren. Relationen mellan personalkategorierna är hierar-
kiskt betonad, dvs det ar lararna som ar overordnade och omsorgsper-
sonalen som ar underordnad.

Uppfattningar om SKOBO-verksamheten

Samverkan mellan olika personalkategorier

Mdluppfyllelse kontra problemlosning i grupp

En första forutsattning for samverkan Or att personalen verkligen yin
samverka. Uppfattningen om samverkan skiljer sig at mellan personal-
kategorierna. Lararna relaterar samverkan till att arbetslaget ska "strava
efter" att uppna samma mM t ex med barnen och verksamheten. En lära-
re sager:

har man sarnma mM som jag sa, da ar det perfekt. Men har man
inte det cla blir det mera pa det praktiska planet att man kan sam-
verka omkring for att na var och en cla fram pa nagot satt. Att man
hjaips at for att na ett mM. (3801)

En annan larare sager:

Det dr ju att strava mot samma mM ... Man skall inte bara sitta for att
man skall sitta. D m5ste man ocksa sAga det att det här dr ingen ide
t ex med bilden att vi sitter flera stycken for jag kan ju ocksa karma
det ibland att det har angar faktiskt inte mig och det maste man ju ha
ratt att saga, utan att det Or nagot fel. Samverkan ar inte att alla sitter
i samma rum, utan att man jobbar bar samma mM. (3805)

FOrutom att lararna refererar samverkan till att forsoka na gemensamma
mal tycker de att samverkan ocksa kan hanfOras till att personalen jobbar
ihop. He la tiden Or det ett givande och tagande av varandras kompetens.
Alla ska kunna ta sin del av ansvaret och pa basta satt utnyttjas for att
verksarnheten ska fungera. Dessutom kravs arlighet mot varandra och
det Or viktigt, menar en larare att:

... man kan lita ph att alla sager vad dom tycker i det forum vi bar
nar vi sitter ihop. ... Jag ftirsOker a tt hOra efter vad alla tycker, for-
stiker vara Open och arlig och tala om dven nar jag tycker att saker
into dr sA bra. Det är ju det svara! Och jag vill ju att andra ska vara sA
mot mig. (3804)
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Omsorgspersonalen a sin sida tycker att samverkan betyder att "jobba
tillsamrnans" och att "losa olika problem som dyker upp lillsammans".
De tolkar att samverkan ar nar man är ett sammansvetsat gang som kan
lösa problem, prata om handelser etc. Att ha ett fungerande samarbetet
mellan arbetslagets medlemmar ar A och 0, annars kan det vara svart att
fa arbetet att fungera.

Den samstammiga uppfattningen bland personalen ar att arbetsupp-
gifterna i SKOBO-verksamheten inte nämnvart skiljer sig fran de tradi-
tionella uppgifterna: Den stora skillnaden ar dock hur verksamhets-
dagen, dvs skoldel och omsorgsdel är strukturerad. Personalen upplever
att verksamhetsdagen ar mer organiserad och planerad an tidigare.
arbetslaget känner de sig mer beroende och uppbundna av varandra och
det tycks finnas farre mojligheter att styra det egna arbetet. En larare
u tbrister:

Det är mycket, mycket mera samarbete, mycket, mycket mera plane-
ring, rnycket, mycket mera skarpning ja, jag kan inte komrna en
dag och inte vara forberedd. Vi har ju insyn frail alla hall. (3801)

Ideologiska och praktiska hinder

Personalen tycker att samverkan i arbetslaget fungerat over fOrvantan
och tror att det beror pa att den försokt bjuda till. Saväl lärare som om-
sorgspersonal pekar arida pa vissa svarigheter kring samverkan. Perso-
nalen uppfattar att det finns bade ideologiska och praktiska hinder som
forsvarar sarnverkan mellan dem. Betraffande ideologiska hinder sager
en i personalgruppen:

For mig var det tva kulturer som plotsligt mottes. Det var lararkul-
turen och barnomsorgen, det var olika sorters manniskor som jag
upplevde det. (3805)

Ideologiska varderingarna och olika synsatt finns i grund och botten
som ett hinder fOr samverkan. Mestadels kan det yttra sig genom att per-
sonalen inte ar samstammig i sin uppfattning eller att den har olika am-
bitionsniva a den ska samarbeta. En i arbetslaget framhaller:

Om man ska samverka Mom ett tema t ex, (la galler det att vi tycker
ungefar lika. Annars kan det vara svart. Tycker man inte lika cla är
det svart att genomfara temat, men tycker alla att det fir bra eller
roligt s ar det mycket enklare. (3803)

Det marks ocksa att larare och omsorgspersonal har olika referenspunk-
ter. Som lärare, tror bade la rarna och omsorgspersonalen, tanker man
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mer pa undervisningsdelen och dess mai samt barnens kunskapsmas-
siga utveckling. En ur omsorgspersonalen utbrister:

En larare ska ju tanka pa barnet utifran laroplan och kunskapsmas-
sigt sa det sager ju sig självt, vi tanker ju inte likadant awn om vi har
samma grundsyn! F6r vi har ju anda olika arbetsuppgifter, olika
utbildning och olika yrkesroller - det är väl inte meningen att vi ska
ta varandras där heller!? .. Sedan har vi ju olika seder [traditioner]
eftersom vi har olika utgangspunkt. (3802)

Däremot, menar samma person, kan de upptacka att de i arbetslaget är
samstämmiga i sin uppfattning om saker och ting t ex hur man Or, be-
traktar barnet osv oavsett yrkeskategori.

Daremot upptacker vi att vi ofta TYCKER likadant om barnen kom-
mer och fragar om nanting - vi behOver inte stämma av utan upple-
ver att vi tanker i samma baitor. (3802)

Ett exempel pa en samsyn som personalgruppen kommit overens om ar,
som tidigare nämnts, att barnen växelvis ska arbeta med hander, huvud
och kropp under en verksamhetsdag. Och att alla barn ska karma sig
trygga.

En av lararna menar ocksa att larare till sin karaktar, är mer reflekte-
rande over vad de gor. Al It larare gor har en innebOrd. Hon dr inte lika
overtygad om att ovriga personalkategorier ifragasatter vad de Or nar
de utervar sitt yrke. Lararen sager:

Vi [Iarare] undrar inte bara vad vi ska gOra utan ocksa VARFOR gor
vi det har? Och kan man Ora pa nagot annat satt. Vi gOr inte bara en
grej utan att reflektera! Som i den fria leken t ex sa kan man ju !bland
undra; maste det vara sa hat. fritt? Kan rnan ha lek utan att det ar
fritt? Ar det bra? (3804)

A andra sidan menar omsorgspersonalen; visserligen ser lärarna barnen
i den kunskapsmassiga relationen, men "vi", menar den, har istallet den
motoriska delen. En person fran omsorgen poangterar att hon har lattare
fOr att iaktta "hela barnet" och se problemen i arbetet. Omsorgsper-
sonalen tror ocksa att den staller upp mer fOr lararna i verksamheten, an
vad lärarna staller upp fOr omsorgspersonalen. Den nämner vidare att
yrkesgrupperna har mycket att 'Ara av varandra, men att lararna inte
tycks ha upptackt detta.

Ser man till de praktiska hindren kan en viss irritation indirekt existe-
ra cla det galler de tva olika arbetstidsavtalen (tva olika huvudman). Pro-
blemet är att lararna har oreglerad arbetstid, medan omsorgspersonalen
har reglerad tid. Detta ar enerverande ock §rsvarar samverkan tycker
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flertalet i arbetslaget. Omsorgspersonalen tycker att avtalet borde ha
andrats när SKOBO startade, for dA hade alla haft samma "plattform"
eller utgAngspunkt. Samtidigt framhAller en person frAn omsorgen att
det rent lonemAsf-igt skiljer sig markant At. Lararna, A sin sida, tycker att
omsorgspersonalens reglerade arbetstid med t ex schemalagda raster Or
arbetet tungrott, eftersom det hela tiden ar lArarna som fAr stalla upp fOr
omsorgspersonalen. Ett hinder for samverkan Ar att omsorgspersonalen
inte kan lagga sitt schema sA den Ar "barnfri frAn halv tvA en dag i
veckan". Samtidigt tycker lArama att det yore skont om arbetstiden
reglerades kir dem sA att samtliga yrkeskategorier fick samma arbetstids-
villkor. Paradoxalt nog missar de en frihet som de alltid haft som lArare.
Dilemmat belyses av citatet:

vi gor ocksa tokigt, jag menar att vi ska tanka att vi ska faktiskt
sitta har fram till fyra varje dag, awn pa fredagen. Vi kan inte ga
hem cla heller i sa fall. Sa larare, jag hailer inte bara larare om ryggen,
utan de Or mer an vad folk tror. Men dom tanker inte heller att vi
ska jobba varje dag ganska lange for att det ar manga som inte
sa sager jag. Aven om jag inte jobbar pa fredagen sa jobbar jag ofta
pa sondagen, men den friheten har jag. Men reglerar dom det sa fOr-
lorar jag inte pa det, men det är en mindre frihet. Det tror jag skulle
vara ett salt att lattare samarbeta. (3801)

Aven om lärarnas arbetstid regleras bedOmer en person Mom omsorgen
att det nog alltid kommer att finnas diskussioner om och problem kring
samverkan när flera yrkeskategorier "tampas" med varandra. Det kom-
mer alltid att finnas frAgor kring vem som ska Ora vad i arbetet och hur.
DessvArre dr detta inte alltid lika självklart frAn alla Wall. Hon ger fOljan-
de exempel:

Om nagon larare ar sjuk sa kan vi hoppa in men jag tror aldrig att en
larare skulle ga in när VI ar sjuka! Det kanns inte lika sjalvklart, det
ar den synen man har [oavsett avtal och lortesattning].

Blandade Aldersgrupper

Svart att ha sexdringar och niodringar tillsammans
Over lag dr personalen tveksam till att sex-, sju-, Atta- och nioAringar ska
gA i samma grupp. Persona len hävdar att det är svArt framfor allt rent
kunskapsmassigt - att ha sA mAnga Aldrar samtidigt i samma grupp. Den
bedomer att det inte finns sA mAnga uppgifter som en sexAring och en
nioAring kan Ora tillsammans. NioAringar behover ha svArare uppgifter
in sexAringar. Rimligtvis ska inte nioAringarna behtiva ta hänsyn till
eller invanta sexAringarna. Persona len tror att barn i olika Aldrar har
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olika behov mognadsmassigt och darför har den skapat en verksamhet
där barnen differentieras med avseende pa Alder. Citaten ger en bild av
vad arbetslaget tycker om Aldersblandning:

det är svArt med sA mAnga Aldrar. DA ska det bara vara tvA Aldrar
bara. DA kan det vara en .. clet kan jag se som en fördel rent kun-
skapsmassigt om det Ar tvA Aldrar. Och sA gor vi, vi grupperar dom
ju sA. SA tva-treorna har vi ihop och gor grejer ihop. Och sex-sju-
Aringarna ocksA. Men inte fyra Ar det tror jag inte kunskapsmassigt
alls pA ... (3801)

... man jobbar vissa pass Aldersblandat och vissa rent Alders.... vi har
lost det sA, for vi tycker att det ar det allra bAsta. Vi tycker inte att det
ska vara blandat rakt igenom jamt, jamt. (3803)

Det som jag kanske är lite mer främmande fOr är när man borjade
jobba sA hade man 7-12 och nu dr det 6-12. Och det är väl kanske det
har att man kanner sig mera lAst fOr dom mindre (3802)

det tror jag pA. I alla fall sexAringar, sjuAringar och AttaAringar! Jag
ar lite mer tveksam till om nioAringarna passar in i det här verkligen.
For det dr ett valdigt stort kliv mellan sex och nio Ar. (3806)

Det kan vara svArt att fA traditionella genomgAngar att fungera om det
firms flera Aldrar samlade. Larama konstaterar att de vid genomgAngar
av visst stoff mAste rikta sin uppmarksamhet pA de bertirda barnen eller
Aldersgrupperna:

Vi kan inte fara runt som skadeskjutna krAkor och hjälpa en har och
en där. Vi mAste kunna ha lugna genomgAngar dA och dA när vi inte
störs av frAgor frAn de [barnen] som hailer pa med annat. (3804)

Vad tycker föraldrarna om Aldersblandning? Over lag ar färaldrarna po-
sitiva till att deras barn gar i integrerade Aldersgrupper, men nAgon for-
alder dr ocksa fragande till att det ar sA uppdelat som det anclA tycks
vara i verksamheten. En mamma berattar:

det dr ju bra att barnen kanner att de tillhar en grupp, men det
verkar vara valdigt uppdelat efter Alder har; det ar sjuAringar for sig,
AttaAringar fOr sig, nioAringar for sig. Jag tror inte att det är sA vanligt
att man jobbar i grupper med olika Aldrar.

En del fOraldrar tror att barn i olika Aldrar sitter vid ett och samma bord i
det BlA eller Rosa klassrummet, men att de inte i nagon stOrre omfattning
arbetar utifrAn dessa familjegrupper. Vid t ex tema, musik och teckning
tror föraldrarna dock att barnen arbetar mer Over Aldersgranserna.
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Sociala fdrdelar
Samtidigt som personalen huvudsakligen dr negativ till Aldersintegra-
tion ser den fordelar med systemet, men dA av mer social karaktdr.
Persona len tror att barn i SKOBO-verksamheten tillagnar sig mer sociala
och kanslomassiga kunskaper, an i den traditionella skolformen. Alders-
integrationen har ocksi bidragit till att barnen visar varandra hansyn
och att de tar hand om och hjalper varandra i större utstrackning.

socialt och A tror jag att de har lärt sig mera, ta hansyn och A dar,
sjalvständigare. (3801)

Gemenskapen i barngruppen har ocksA okat, vilket kan ha bidragit till
att mobbning och bra som förr förekom t ex pA raster tenderar att ha
minskat. Atrnosfären i barngruppen är behagligare och de leker aver
Aldersgranserna.

Vi känner att vi har natt en valdigt fin atmosfär HAR med barnen,
alla 50. Dom hors inte som man skulle kunna tro att 50 barn gor!
Barngruppen ar ju jättefin alltA! (3802)

De stora barnen behöver inte vara tuffa, utan de kan snarare leka med de
mindre barnen. De mindre barnen A andra sidan lär av de äldre. Perso-
nalen upplever att barnen overlag är mer harmoniska.

De verkliga vinnarna i detta sarnrnanhang uppfattas vara de sma. sex-
Aringarna. De socialiseras in i skolan pA ett tidigare stadium. De verkliga
förlorarna, menar en personal, är fortfarande de elever som anses vara
svaga i skolan. Liksom tidigare, oavsett SKOBO, kan de ha svArt att hay-
da sig i klassen.

Färäldrarna tror att det kan vara nioAringarna som kommer i klArn.
De far ju inte hjalp av nAgra aldre och samtidigt förväntas de ju hjalpa de
yngre kamraterna. Föraldrarna tycker att det At bra att personaIen tagit
hänsyn till detta och andrat pA rutinerna, eftersom det blev for stor press
pA nioAringarna.

Kunskapsinassig utveckling

Att uttala sig om den kunskapsmassiga delen tycks vara svArare. Flera i
personalgruppen tror inte att SKOBO-barnen fatt mer intellektuella kun-
skaper, men de hoppas att de i alla fall fAtt lika mycket av sAdana kun-
skaper som de barn i traditionell skola.

Ar det nAgot som sexAringarna missar är det den fri, leken som de
hade vid den traditionella deltidsförskolan. Framfor allt tycker förskol-
lAraren att den fria leken blir lidande i SKOBO den har, menar hon, en
central betydelse for barns utveckling. Hennes reflektion Ar dock att bar-
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nen inte upplever det lika negativt som hon gär, nar denna lek standigt
avbryts av andra aktiviteter.

SKOBO-idén

Hai SKOBO-verksamheten blivit som det var tankt, den fragan ställdes
till personalen. De flesta sager cla "inte som dom (politikerna) hade tankt,
kanske som vi hade tänkt". Arbetslagets asikt är att SKOBO-forslaget
inte var genomtankt flirt bärjan.

vad dom jpolitikernal tankte det undrar jag ocksA ibland alltsA, kir
det var inte genomthnkt och jag tror inte att dom hade tankt. Po li-
tikerna hade inte tankt. De sag det i nAgot slags rosenrOtt och pengar

Vi hade valdigt klara tankar om vad vi vill och jag tycker att vi har
uppnAtt valdigt mycket av det vi ville. (3801)

Persona len tycker att den har natt de mai den hade föresatt sig att na.
Far att na malen har den organiserat verksamheten pa sitt satt. Alders-
grupperna har delats och sexaringarna är inte i flagon starre omfattning
med inne i klassrummen. Förskollararen konstaterar:

fran bOrjan rthr jag kom sA trodde jag ju att 6-Aringama skulle vara
med mycket, mycket, mycket mer i klassrummet an vad de dr idag.
Men att det här har vi ju valt sthlva, att Ora sA här, for det insAg vi ju
snabbt att 6-Aringarna orkar alltsA inte sitta i klassrummet. Utan det
var bättre att man kOrde utanfOr klassrummen i beirjan och bara
slussa in dom lite grann och sen att dom var med pA vissa pass, dA
fick 6-Aringarna ut mycket mera utav det an av att sitta still i ett
klassrum hela tiden. (3802)

Det som inte heller har blivit som det var tankt kan hanföras till mate-
riella resurser:

det skulle finnas mer folk. Man kanner sig otillracklig. Men man
tummar j.i inte pA kunskapsbiten, man mAste ju IA tit kunskapen.
Utan det ar ju sAnt clar som att gA ut i skogen .. Nu är det ju mindre
resurser och fler barn an det var tankt! (3802)

.... man oroar ju sig for de hiir stora barnkullarna som kommer. Det
tror jag inte heller att dorn har tänkt pA! (3804)

Det var val inte thnkt att det skulle vara sAdana hat stora enheter.
Det skulk ju vara farre barn i varje enhet. ... Men jag tror pA sjalva
idOn, men se'n hur det blir i framtiden med alla neddragningar dA
blir man lite thdd. Det är most det ekonomiska som bekymrar mig.
Vi kan ju inte ta oss nAgonstans pA eftermiddagarna. SA det är ju
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Oran eftermiddagsverksamhet som blir meat- lidande! Vi kan ju
aldrig gA ner till badhuset t ex. Det funkir inte. Eller ga till skogen.
Det finns ju ingen mojlighet. Lararna tror jag inte kanner sA. Dom har
ju aft MERA resurser om man sager sa va! Men dom ser val
problem ocksA och det beror nog pA att dom inte ar sA vana vid
nedskarningar som vi sedan tidigare. (3806)

Den sammanfattande bilden är att det Ar fler barn och det kommer att
bli flera barn eftersom Arskullarna blir storre - An det var tänkt. Moduler-
na Ar dimensionerade for cirka 20 barn i varje enhet (klass). I dagslaget
har Hoken 25 respektive 26 barn. Personalstyrkan har minskat. Dess-
utom menar omsorgspersonalen att deras eftermiddagstid blir lidande
av satsningen pA den kunskapsrnassiga delen. Det tummas helt enkelt
inte pA kunskapsdelen under den samlade verksarnhetsdagen!

Sammanfattning Höken

Hoken startade SKOBO-verksamheten hosten 1992. Den ordinarie perso-
nalstyrkan bestAr av fern personer; tvA lAgstadielarare, en forskollärare,
en fritidspedagog och en barnskiitare. Morgon- och eftermiddagsomsorg
bedrivs fOre respektive efter den samlade verksarnhetsdagen. Cirka 30
barn finns i omsorgen. Den samlade verksamhetsdagen borjar klockan
tio over Atta och slutar halv tvA. Totalt är 51 barn inskrivna i den sam-
lade verksamhetsdagen. Nedan presenteras en sammanfattning av de
mest centrala resultaten i punktform:

SKOBOs inforande var konfliktfyllt. Persona len upple de flera
svArigheter dA fritidsverksamhet och sexAringar skulle in i skolan
sarntidigt som klasserna blandades Over fyra Aldrar.

Personalen var inte nöjd med kommunens utbildningsprogram och
den var motstrAvig och oense bAde med utbildningskonsulten och
projektledningen.

Personalens mM varierar. For de flesta i personalgruppen dr AndA
mAlsättningen att ge barnen "trygghet" under verksamhetsdagen.

Verksamheten Ar uppbyggd att varje Aldersgrupp arbetar for sig.
SexAringarna finns med i klassrummen vid samlingar och ibland vid
ternan och dylikt.
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Lararna undervisar i stor omfattning arskursvis och de har traditio-
nella genomgangar i klassrummen.

Verksamheten utformas genom att arbetet fOrdelas utifran vad var
och en i arbetslaget ar bra pa. Lararna har huvudansvaret for under-
visaing och de kunskapsmassiga delarna, medan ornsorgspersonalen
tar hand om de "fria" aktiviteterna och praktiska inslagen.

Persona len upplever att verksamhetsdagen dr mer organiserad och
planerad an tidigare. Arbetslaget känner sig mer beroende och upp-
bundna av varandra.

Persona len uppfattar att det finns saval ideologiska som praktiska
hinder flir samverkan mellan personerna i arbetslaget. Ideologiska
varderingar kan bl a relateras till utbildningsbakgrund, olika ftirhall-
ningssat-t, ambitionsniva etc. Ett praktiskt hinder ar arbetstidsavtalen,
dvs lararnas oreglerade arbetstid och omsorgspersonalens reglerade
tid kan fOrsvara samverkan.

Persona len har en tveksam installning till att sex-, sju-, atta- och nio-
aringar ska ga tillsammans. Persona len havdar att det är svart rent
kunskapsmassigt att tillgodose behoven hos barn i olika aldrar sam-
tidigt. Den bedOmer att det inte finns sa manga uppgifter en sexaring
och en nioaring kan Ora gemensamt. Nioaringar behover ha svarare
uppgifter an sexaringar.

Samtidigt sorn personalen ar tveksam till aldersintegration ser de fOr-
delar av mer social karaktar. Persona len tror att barn i SKOBO-verk-
samhet lär sig mer socialt och kanslomassigt, an i den traditionella
skolformen.

Persona len tycker att SKOBO inte blivit som det var planerat av
politikerna, eftersorn sexaringarna dr med mindre i klassrummen an
det var tänkt. Det har ancla blivit som personalen förvantade sig att
det skulle bli. I dagslaget är det ocksa fler barn och mindre personal
an planerat.
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Kapitel 4

BJORKTRASTEN

NAgra bakgrundsdata

Inne- och utemiljö
SKOBO-enheten ligger i en mindre stadsdel strax utanfor centrum. Loka-
lerna i den modul som studerats dr i princip oförandrade sedan det be-
drevs traditionell skolverksamhet har. En del ombyggnation Mom hus-
kroppen genomfordes dock sommaren fore det att SKOBO infördes, ett
arbete som inte var helt slutfört när läsAret borjade. Den aktuella modu-
len bestAr av tvA "klassee som har var sitt klassrum. Utaver detta firms
en liten lekhall som bl a anvands till sexArsverksamhet och i anslutning
till denna, ett mindre "krypin". Persona len har ett litet "kontor", cirka sex
kvadratmeter, dar telefonen är placerad. Far att komma till detta kontor
mAste ett av klassrummen passeras. "Hjärtat" i huset utgors av ett litet
avlAngt rum som ar en kombination av; pentry (dar barnen ater frukost),
personalrum, mAlarrum och verkstad. Rummet fungerar ocksA som
"sambandscentral" dar personalen utvaxlar nodvandig information. I
anslutning till varje klassrum finns tvA tamburer med toalett. Det är har
barnen kommer in vid skoldagens barjan och efter rast. Vid ett observa-
tionstillfalle anvandes en tambur for en gruppverksamhet.

Persona len uppger att den ar trAngbodd. Eftersom mAnga av barnen
har sarskilda behov; invandrarbarn, barn med inlarningssvArigheter,
barn med sociala problem etc sA tycker personalen att den har ett extra
stort behov av stora utrymmen med t ex mAnga smArum dit den kan ga
undan med enskilda barn. Som det ar idag sA fAr personalen leta upp
nagot utrymme som i basta fall är ledigt nar den vill saga sig lite avskilt
med nAgot barn. Vidare anskar sig personalen ett personalrum som
enbart har denna funktion, dar bl a lararna kan sitta och planera efter
skoldagens slut. Persona len tycker ocksA att det ar storande när sex-
Aringarna tvingas passera klassrummen nar de ska besöka toaletten eller
forflytta sig frAn lekhallen till nAgot annat utryrnme.

Lokalerna dr inte anpassade efter hur verksamheten bedrivs idag. En-
ligt planerna var det tankt att sexAringarna skulle vara lime i klassrum-
men under verksamhetsdagen och "utgA" frAn den fasta punkten vid en-
staka aktiviteter i andra rum.

SkolgArden bestAr huvudsakligen av asfalt och det saknas lekredskap,
bortsett frAn tre gungor. Persona len har blivit lovade en sandlAda, spe-
ciellt med tanke pA sexAringarna, en har annu inte fAtt en sAdan. En
larare poangterar uppgivet:
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Man ska inte hAlla pA och lova och inge folk forhoppningar och
sedan blir det inget! (4105)

Det som arida upplevs som positivt ar skogen, som ligger precis inpa
knuten.

Sammanfattningsvis havdar personalen att saval inom- som utom-
husmiljön ar otillfredsställande.

Persona Igruppen

Persona len bestar av nio personer; tvA lagstadielarare, en specialla rare,
en Svenska 2-larare,6 en fritidspedagog, en barnskotare, en förskollarare
och tva assistenter varav en är utbildad förskollarare. Som parentes kan
nämnas att pa &riga SKOBO-enheter dr det tänkt att Svenska 2-verk-
samheten ska bedrivas i klassrummen med hjalp av den befintliga perso-
nalen. Alh i personallaget har en omfattande yrkeserfarenhet.

Persona lens första kontakt med SKOBO-idén ser olika ut. En del per-
soner arbetade tidigare i arbetslag dar nagon engagerade sig speciellt i
derma fraga och aven senare ingick i olika arbetsgrupper dar man bl a
arbetade med "SKOBO-parmen"; malsattnings- och utvarderingsfragor
och overgripande planering. Tva i arbetslaget hade själva deltagit i arbe-
tet med att ta fram mal och riktlinjer for verksamheten. Manga hade vid
direkta kontakter med den person som av arbetslaget benamns "kom-
munens eldsjal" i SKOBO-fragan blivit informerade och entusiastiska
infor tanken. Planerna pa att integrera skola och fritidshem hade
personalen sjalv haft sedan lange.

All personal, utom en, var fran biirjan positiv till planerna pa att in-
fOra en integrerad skolbarnsomsorg. Det hela tycktes väldigt tilltalande;
en helhetssyn pa barnet, mer av lagarbete over kompetensgranser, stor
personaltathet, flera vuxna i klassrummet samtidigt, forhallandevis sma
klasser osv.

Den person som fran borjan var kritisk till SKOBO arbetar med in-
vandrarbarnen och menar att SKOBO fOr denna grupp och for henne
personligen huvudsakligen inneburit negativa forandringar. He la verk-
samheten ar mer splittrad, det dr trangt och hon befinner sig som pa en
isolerad 0 aven om hon under det senaste verksamhetsaret kanner stOrre
gemenskap med arbetskamraterna jamfOrt med tidigare. (Nu ar hon en-
bart pA Björktrasten och ser det som en fordel att inte behäva inga i flera
arbetslag san-itidigt.)

De flesta ar kritiska till att SKOBO infordes sh snabbt. Kanske horde
-Tian ha utvarderat de enheter SOM var igang innan man startade nya.

6En svenska 2-lärare undervisar invandrarbarn i "svenska som and ra sprAk".
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1993 blev ett pAfrestande ar für de inblandade personerna pa denna mo-
dul. Under varen arbetade de i sin traditionella roll samtidigt som de
genomgick en del utbildningar. Eftersom den ombyggnation som drogs
igang under sommaren inte var klar vid hostterminens start fick perso-
nalen arbeta manga timmar overtid for att saker och ting skulle komma
pa plats. Det innebar bl a att den fick montera hyllor och stolar i stallet
for att diskutera innehallet i pedagogiken, som nAgon uttryckte det.

Nar verksamheten startade var klasserna stOrre an planerat och per-
sonaltatheten lagre. Mycket av detaljplanering maste goras nu eftersom
de berorda tidigare inte kunnat fOreställa sig vad det "egentligen skulle
innebara att arbeta sa hae. En lärare framhaller att det sag valdigt bra ut
pa papperet men att det sedan inte blev som det var tankt.

Lararna känner att de blev "Alagda" att gA Over flirt den traditionella
verksamheten till SKOBO. De hade inget val. Däremot kunde omsorgs-
personalen i ett tidigt skede fa Ora en intresseanmalan dar den medde-
lade om den vine arbeta kvar pa dagis eller ga Over till skolan. Martga i
personalgruppen menar att det var ekonomiska skal som vagde tyngst
vid inforandet av SKOBO, men det fanns ocksa pedagogiska skal som
tycktes rimliga (se ovan).

Den sammantagna bilden ar att arbetslaget pa Bjorktrasten, med
nagot undantag, var positiv till SKOBO .aär det hela skulle verkställas.

Personalutbildning

SKOBO infordes hosten 1993 och dA i full skala. Den tilltänkta persona-
len fick under \then en del utbildning. Den bestod i ett program som var
gemensamt for hela kommunen; information om SKOBO som verksam-
hetsform, forelasningar om hur individen reagerar vid forandringar mm.
UtOver detta fick personalgruppen arbeta med det egna arbetslaget für
att diskutera grundlaggande varderingar samt planera verksamheten
mer overgripande. Aven under hOsten, när verksamheten startat, fick
arbetslaget mojlighet att arbeta med planering mer i detalj.

Foraldragruppens Asikter

Vad tyckte dA fOraldrarna om SKOBO? Ftiljande citat frail ett par
fOraldrar far illustrera nagra fOraldrareaktioner infor genomforandet av
SKOBO pa BjOrktrasten:

Det var daligt med information. Det var bara att det skulle bli
SKOBO inte vad det skulle innebära! Den som skulle informera
gjorde alit für att slippa informera spelade musik verkade inte
vilja ía fragor. Och ända hade dom fiirsk erfarenhet av dom tva
enheter som redan var i gang. Sa det tyckte jag vaidigt illa om.
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Min Attaaring skulle in i SKOBO sista aret pa lagstadiet. Hon tyckte
sjalv att det var jobbigt for da kom ju ocksa sexaringarna in. Hon
kalkade efter lite. Det var ju inte samma lugn som tidigare.

Nar vi fragat foräldrarna om deras delaktighet i planeringsfasen ut-
trycker en av föräldrarna sig sa

Ingen foraldradelaktighet. Al It var klubbat och klart. Det var ju

pengar som lag bakom beslutet. Eftersom (let gar St mindre personal
och farre lokaler. Eller gar &t och gar at mindre personal .. det skulle
nog sakert behOvas flera. Jag tror att dom har en ganska sa tung ar-
betsbOrda i dagslaget.

Beskrivning av verksamheten

Den samlade verksamhetsdagen

Den samlade verksamhetsdagen stracker sig fran klockan atta till tjugo
over ett. Den bestar av tre undervisningspass. Det fOrsta kallas morgon-
passet, det andra mittenpasset och det tredje eftermiddagspasset.

I klassrummet sitter barnen i familjegrupper (sex- till nioaringar) vid
nagot av de fyra borden. Alla har ants& sina givna platser. Under verk-
samhetsdagen sker emellertid en omfattande "vandring" mellan borden
och barnen sätter sig ofta där det firms plats och verkar lugnt eller dar
nagon kamrat redan sitter som de vill "vara med".

Undervisningen ar olika utformad i de tva klassrummen vilket bl a
kan bero pa att lärarna gar detaljplaneringen var for sig. I klassrummet
arbetar sa gott som alltid klassläraren och assistenten tillsammans.

Den kontinuerliga kontakten med fOraldrarna upprätthalls med hjalp
av kontaktbocker som lämnas till skolan varje dag. I dessa kan fOrald-
rarna lamna meddelanden om barnen och sedan skriver froken ned sitt
"svar".

Barngruppen
For narvarande (hosten 1994) finns 50 barn inskrivna i verksamheten,
fOrdelade pa tva klasser: Björken och Trasten. Pa Bj &ken finns det 25
barn, varav 13 flickor och 12 pojkar och pa Trasten finns det ocksa 25
barn, varav 15 flickor och 10 pojkar. Av de ')talt 50 barn som finns pa
BjOrktrasten far t o barn hemspraksund ivisning och tre barn har
"sarskilda behov". I tabell 4 sammanfattas Mdersfordelningen i de tv.A

klasserna.
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Tabell 4. Frekvensfordelning over tildrar inom Björken och Trasten

Klass/ Björken Trasten
Aldrar n=25 n=25

6-Aringar 4 3

7-Aringar 7 6

8-Aringar 7 9

9-Aringar 7 7

De olika Aldersgrupperna har tilldelats fagelnamn och man talar medve-
tet om dem som just Svanarna, Tarnorna etG. Persona len talar alltsa inte
om barnen som sjuaringarna, attaaringarna osv.

Morgonpasset

Varje dag borjar med en tjugo minuter lAng samling. SexAringarna har en
egen samling i sexArsgruppen alla dagar utom fredag, da de är med i
klassrummet. Daremot är samtliga 25 barn forsamlade i klassrummet
vid samlingen sist pa skoldagen, under cirka 10 minuter. Morgonsam-
lingen är det oftast klassläraren som hailer i, men tva dagar i veckan sa
gor assistenten i respektive klass detta medan lararen arbetar avskilt
med nAgot eller nAgra barn som behover specialundervisning. Sam-
lingen liknar mycket en "dagissamling". Alla sitter pa mattan som ligger
pa golvet. De vuxna kollar upp vilka som är närvarande, barnen far be-
rätta nAgot om de vill, de sjunger en sang etc.

Efter morgonsamlingen dr det oftast fri lek for sexAringarna i lek-
hallen och eget arbete flit. de Ovriga barnen. Det egna arbetet, som hu-
vudsakligen rör svenska och matematik, bygger pA att barnen gjort en
egen planering, sjalva eller med hjalp av froken. Barnen talar om detta
inslag som "planeringen". Arbetet kan varvas med ett praktiskt inslag
som innebar att eleven tillsammans med nAgon kamrat tar fem minuters
"rast" fran det teoretiska arbetet for att t ex kasta boll. Vad barnen ska
Ora far de reda pa genom att dra ett aktivitetskort ur en speciell lada.

Kvart Over nio Ar det frukt- och sagostund. Därefter fOljer rast och
klockan tio ar verksamheten igang igen.

Mit tenpasset

Tva dagar i veckan har sex- och sjuaringar gemensam verksamhet utan-
for klassrummet; pa mandagar har de idrott och pa tisdagar gar de till
skogen Atta- och nioaringarna har eget arbete under resten av formid-
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dagen mAndagar och tisdagar, medan de pA onsdagar har idrott. Tors-
dagar och fredagar ar det tema for hela klassen. Klockan elva alla dagar
ar det dags fOr lasgrupper, en sagostund fOre lunchen. Barnen kan valja
mellan den latta sagan (bilderbok) och fortsattningssaga. Totalt finns tre
lasgrupper igang parallellt: en bilderboksgrupp i respektive klassrum
saint gruppen "fortsattningssaga" med barn fran de bada klasserna, som
valt att lyssna till en kapitelbok.

Tva barn, dukvardarna, dukar samtidigt borden i klassrummet till-
sammans med en vuxen, dock ej alltid samma person, som sedan ocksA
ater med barnen. Samma barn ser till sa aft maten kommer pa bordet och
sager sedan "varsAgod", cirka klockan kvart over elva.

Eftermiddagspasset
Eftermiddagspasset beirjar klockan kvart Over tolv. Mandagar och tis-
dagar ar det eget arbete respektive praktiskt arbete direkt efter lunch.
Atta- och nioAringama har eget arbete under alla arbetspass mandag och
tisdag.

PA onsdagar ar det "sang, dans och drama" for hela barngruppen.
Torsdagseftermiddagarna är lite speciella fOr dA arbetar sex- och sju-
Aringarna i klassrummet mod eget arbete, medan Attaaringarna badar
och nioaringarna har praktiskt arbete (med fritidspedagogen i verk-
staden). Omsorgspersonalen, en av "sexarsfrOknarna", finns med sex-
Aringarna i klassrummet. Klasslararen har parallellt hand orn sjuAringar-
na. lb land kan klasslararen gA iväg med sjuaringarna till nagot annat ut-
rymme.

SexAringarnas egna arbete har fler inslag av praktisk karaktar an de
aldre barnens. TvA av de totalt fern aktiviteterna, att bygga och att spela
spel, gOr barnen tillsammans med en kamrat. Matematik och svenska
arbetar de med enskilt vid sina bord. De olika aktiviteterna symboliseras
med olika farger och efter det att aktiviteten dr genornford kryssar
barnen Over t ex en gron prick i planeringsboken. I planeringen ryms de
fern olika aktiviteterna pa en sida och barnen maste genomfora dem alla
innan de planerar nytt. PA detta salt tranas barnen stegvis infor det egna
arbetet som de ska planera och genomfOra som sjuaringar i klassrum-
met. Efter arbetspasset pAminner frOken barnen om att i sin planering
kryssa de saker de arbetat med.

PA fredagarna har alla utom nioaringarna "SAng, dans, stada och mys-
pys". NioAringarna har slOjd fram till den gemensamrna samlingen
klockan tio Over ett.

Vid dagens avslutande samling far barnm chansen att visa upp fOr de
andra sadant de gjort Wart under arbetsdagen; en saga, en duk osv. I den
ena klassen talar de vuxna ocksA om vilka som fatt guldstjarna och
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varfor, dvs skött sig extra bra. Här tillämpas namligen ett belonings-
system som innebar att enskilda eller grupper av barn kan fA guldstjar-
nor vid gott uppforande.

Varje dag far det barn som ansvarat for dagboken lasa upp sin be-
rättelse. Dagboken cirkulerar bland barnen.

Morgon- och eftermiddagsomsorg

Morgonomsorgen ager rum mellan klockan halv sju och fram till dess att
den samlade verksamhetsdagen borjar och bestAr t ex i att en del av bar-
nen Ater frukost tillsammans. Ph morgonen kommer, utiiver BjOrktras-
tens cirka Atta omsorgsbam, ytterligare barn fran en intilliggande modul.
Dessa har clA redan Mit frukost pA sin modul.

Eftermiddagsomsorgen Ar forlagd till tiden tjugo over ett till sex. Efter
klockan fyra kan som mest 19 barn tillkomma fran tvA av de andra mo-
dulerna.

MellanmAl serveras kvart Over tvA fOr fritidsbarnen. InnehAllet i verk-
samheten halls medvetet valdigt fritt. I princip är det inte planerat pa
forhanct utan bygger pA barnens intresse och vad de orkar med efter den
samlade verksamhetsdagen.

Verksamhetens mâl och utformning

Persona lens nal med verksamheten

De rnAl som personalen kommit fram till gemensamt och som tydlig-
gjorts i deras arbetsplan innebär att den vill utveckla trygghet, sjalv-
kansla och hansynstagande hos barnen. Vidare vill den fOrsOka upp-
märksamma varje barn och mOta det pA dess nivA, skapa arbetsgladje,
lust att lAra samt stimulera till kunskapssokande.

Vid intervjuerna med personalen fick personerna i arbetslaget mOjlig-
het att formedla sina personliga mM med verksamheten. Den kunde ock-

resonera kring mojligheter att nS mAlen.
Vad galler deras strävan att mOta varje barn pa dess nivA pApekar per-

sonalen att detta nu är mojligt eftersom det inte Ar sa last som tidigare dA
verksamheten utgick frail barnets biologiska alder snarare an mognaden.

Vad Oiler trygghet och trivsel bland barnen sA ser personalen denna
som en nodvandig grund for att barnen ska kunna ta till sig "skolbiten",
dvs lara sig läsa, skriva och räkna.

Lararna ser det som sitt speciella ansvar aft se till sA att barnen till-
Sgnar sig de nodvandiga baskunskaperna innan de gar vidare till
mellanstadiet. En fOrskollärare sager att hon dels vill ge sexAringarna det

62



56

hon gay dem tidigare men ocksa arbeta med dem utifran deras indivi-
duella mognad. Det kan tyckas som ett dilemma for personalen att den
vill ge barnen vad de fatt i det gamla systemet i de traditionella for-
merna och samtidigt arbeta mer utifran mognad och dra nytta av denna
mojlighet och darmed ocksa bryta upp de invanda formerna.

När personalen far formulera sina egna mai med verksamheten är det
tydligt att den relaterar malen till den "bit" var och en har huvudansvaret
fOr. Lararna talar om hur viktigt det Ar aft barnen far de nodvandiga bas-
kunskaperna. ForskollAraren och barnskotaren talar med engagemang
om sin "sexarsgrupp" och att barnen dar maste stimuleras socialt och
kanslomassigt. Svenska-2 lararen talar om sina invandrarbarn och att
mota deras speciella behov och speciallararen om sina barn, dvs de som
"kanske inte riktigt passar in i bilden av det normala" och därfOr behaver
extra stottning. Elevassistenten talar om sin pojke eller flicka vars
intressen hon vill bevaka.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det som lyfts fram som det
allra viktigaste i arbetet med barnen ar att skapa den trygghet och arbets-
gladje som Ar en forutsattning fOr larande och att utga frail barnets mog-
nad vid undervisningsinsatserna.

Hur utformar personal en verksamheten?

Arbetsfordelning och arbetsledning

Det finns en rektor som har det overgripande ansvaret for hela SK0130-
enheten. Han har emellertid, enligt arbetslaget, inget inflytande när det
Oiler innehAllet i verksamheten. Det beslutar arbetslaget om i demokra-
tisk ordning. PA BjOrktrasten är det fOr närvarande en fOrskollarare
(assistent) som är lagledare.

Som tidigare nämnts har personalen valt aft Ora en tydlig ansvars-
uppdelning vad galler verksamheten. Utan denna skulle det inte funge-
ra, menar den.

Det bir ju s3 bar for att man ska fA vara i migot ordentligt. SA att man
inte bara hafsar runt lite hAr och lite där DA Or man inget ordentligt
nAnstans. SA jag tycker att vi har fAtt ihop det jattebra. (4102)

Lararna har huvudansvar for det egna arbetet for sju till nioaringarna,
dvs de teoretiska inslagen. Fritidspedagogen tar hand om det praktiska
arbetet. De som ansvarar for sexAringarna, dvs fOrskollararen och barn-
skotaren, arbetar med dessa barn oavsett innehall i verksamheten. For
fritidsverksarnheten ansvarar fritidspedagogen, barnskotaren och fOr-
skollararen gemensamt.
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Vissa i personallaget har ett mycket nara samarbete t ex de tva klass-
lararna och speciallararen. Speciallararen plockar ut enskilda barn ur
klassen och tar dem med sig till ett litet rum i andra anden av skolbygg-
naden eller sitter med dem i verkstaden. Det är framst matematik och
svenska som hon arbetar med. Dessutom är hon tva dagar i veckan med
i ett av klassrummen.

Likasa samverkar barnskotaren och forskollararen som ansvarar for
sexaringama. De har delat upp det sa att barnskotaren arbetar mycket
med skapande verksamhet och forskollararen med rOrelse och skolfOr-
beredelse. Pa grund av schematekniska omstandigheter ar de aldrig i
barngruppen samtidigt. SexarsfrOknarna forsOker emellertid skapa kon-
tinuitet for barngruppen genom att en av dem har gruppen mandag
t o m onsdag och den andra torsdagar och fredagar.

Assistenterna arbetar mest med "sina barn" men hjalper alien de and-
ra barnen i klassrummet i man av tid. Fritidspedagogen kommer fOre-
tradesvis in i klassrummet när barnen ska arbeta med nagon form av
"pyssel", som hon sjalv uttrycker det. Svenska 2-lararen arbetar oftast kir
sig sjalv. Hon har en timme i klassrummet. Det innebar att hon pa tors-
dagar hjalper de invandrarbarn som ar ettor med bokstavstraning (i en
av klasserna). Hennes arbetsrum ligger valdigt avsides, relativt den Ov-
riga verksamheten pa Björktrasten.

Bortsett fran den tydliga ansvarsuppdelningen har mycket av tradi-
tionella yrkesgranser suddats ut:

Vi gor alla allting! Nu for tiden dukar jag, torkar bord, !oar matvagn
och sa vidare, det gjorde jag ju inte fOrut. Och folk som kommer hit
dom sager att dom ser ju inte vem som dr vad tdvs larare eller om-
sorgspersonall och det ar ju dit vi vill komma. Men daremot när
nAgon ar sjuk sa kan det vara en fOrskollarare som gar in i klassen
men det har annu inte forekommit att en larare gar in i omsorgen.
Det har med tider och avtal att Ora. Vi far inte betalt fOr dom
timmarna i sa fall. (4108)

Enskild planering

Urania sitter tillsammans cirka en timme varje mandagseftermiddag,
efter skoldagen och grovplanerar skolverksamheten. Sedan skiiter de
detaljplaneringen var fOr sig. Vid planeringen pa mandagar ar aven spe-
ciallararen med. Det ar aven hon som i forsta hand gar in i klassen om
nagon av lararna är sjuk.

FOrskollararen planerar sin verksamhet i princip själv. Det ar bara pa
fredagar som hon ibland far en kort stund for samrad med den barnskii-
ta re som hon delar sexarsverksanTheten med och modulens fritidspeda-
gog. Forskollararen kommenterar fOrhallandet:
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Vi har varit tvungna att dela upp det for vi hinner ju aldrig prata sA
mycket! Och det funkar jattebra. Fast det är klart, förut var man med
och gjorde allt och nu gOr man vissa bitar, sA det där med helheten
.... (4102)

Barnskotaren A sin sida kommenterar det hela sA har:

Jag planerar själv. Jag har rnina arbetsuppgifter, vi har delat upp
och sedan planerar jag det själv. Sedan har x och jag en gemensam
planering dar vi skriver upp allt det vi gOr. Sedan har vi egentligen
ingen speciell tid for uppfoljning. Vi har ingen sklan tid. (4104)

Fritidspedagogen sköter sin planering hemma under de lediga formid-
dagarna, framfär allt pA mAndagar. Hon onskar emellertid fA fler mojlig-
heter att samplanera sin verksamhet med en av klasslararna, sA att den
har en tydligare anknytning till det som Ors i klassrummet:

Jag vill garna att PA ska ha lite verksamhetsanknytning ocks5, inte
bara att dom ska sitta och g6ra garntofsar och pärlplattor hela tiden

det skulle vi pAbOrja nu. (4109)

For eftermiddagsverksamheten Ors ingen planering, berattar fritidspe-
da gogen. Dagen i ovrigt är sA hArt reglerad att det dA mAste finnas ut-
rymme for barnens initiativ och att "bara vara".

A rbetslagstraffar
Var fjortonde dag hAlls en "A-lagstraff" (arbetslagstraff) i skolan. Traffen
ar forlagd till tisdagskvallar mellan klockan sex och nio men oftast blir
klockan tio eller elva innan personalen ar klar. Samtlig personal deltar
och fOr omsorgspersonalen är detta delar av "den barnfria arbetstiden".
Det ingAr sAledes i tjansten. Det är inte mojligt att samla hela arbetslaget
annat an pA kvallstid.

Vid A-lagstraffarna agnar personalen sig mest At utvardering och
uppfoljning och planering av verksamheten t ex tema. Vad har varit bra
respektive dAligt i klassrummet? Vidare diskuteras elevvArdsarenden.
Vid tiden for denna undersokning diskuterades bl a frAgan om sexArs-
verksamheten, dvs hur personalen ska fA in sexAringarna mer i klass-
rummet och kunna utgA frAn mognad snarare an biologisk Alder hos
barnen.
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Hur fungerar det i klassrummen?

Individualiserad undervisning

Inledningsvis ar det viktigt att pApeka att de bAda lararna pA BjOrktrast-
en har samma grundstruktur for sin undervisning även om genomforan-
det av densamma ser olika ut. Vidare arbetar de hela tiden med "sina
barn", dvs de utnyttjar inte mojligheten att dâ och dA arbeta med modu-
lens samtliga sju-, Atta- eller nioAringar fOr sig.

I klassrummen sitter barnen vid nAgot av de fyra borden i sina famil-
jegrupper. Det "egna arbetet" dominerar verksamheten. Klasslararen ar
den som organiserar, leder och fOljer upp arbetet. I klassrummet finns,
utOver klasslararen, även assistenten. Hon hjalper "sift" barn och ibland,
i mAn av tid, hjalper hon alien lararen i hennes arbete. Det ar tydligt att
det ar lararen som är den sjalvklara ledaren och auktoriteten i rummet.
Det är "hennes" klassrum och "henries" klass. Det är ocksA sA som arbets-
laget uttrycker sig.

När det är dags for andra aktiviteter som t ex specialundervisning,
rörelse, idrott, släjd, praktiskt arbete sA är det batmen som lamnar klass-
rummet. Fröken finns sA gott som alltid kvar.

Nar barnen lamnar sina platser i klassrummet ar det framst for att
hamta nAgot material eller lamna en genomfOrd uppgift fOr rattning (pA
avsedd plats). Klasslararen gar runt mellan borden for att hjalpa bamen,
svara pA frAgor etc. Ofta sitter hon en stund vid nAgot barn medan hon
samtidigt ar uppmarksam pA om nAgon annan behöver hjalp.

Det egna arbetet genomfors individuellt och under tystnad. Specie llt i
det ena klassrummet uttrycker fröken flera gAnger att det ar svArt att fA
nAgot gjort om man pratar med varandra. Denna friiken markerar även
tydligt att det är skillnad.pa "arbete" och annan sysselsattning i skolan.
När man jobbar med matematik och svenska ar det arbete man agnar sig
At. Vid ett arbetspass ville t ex en flicka fortsätta att mAla en stund till och
bad frOken om lov till detta. Klasslararen svarade cIA:

Nae, Kajsa [fingerat namnP Du har ju inte jobbat nagonting
med matte eller skrivstil. Nu far du Ora det en stund!

I det andra klassrummet är formema friare under det egna arbetet. Bar-
nen tar fler egna initiativ och ar overlag mer sjalvgAende. Arbetslusten är
pataglig och alla aktiviteter kanns lika viktiga.

Undervisningen i de bada klassrummen ar individualiserad. Varje
barn arbetar med uppgifter som lararen beclOmt som lampliga med avse-
ende pA barnets mognad. Sedan ar det Waren sorn tillsammans med bar-
net kommer Overens om hur arbetet ska genomforas. PA detta satt g8rs
den egna planeringen upp. Det ar derma "planering" som sedan ar grun-
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den Rir det individuella arbetet. Barnet arbetar sig igenom de moment
som är inplanerade och Or sedan kontinuerligt upp en ny planering etc.

Barnen fAr ta ett stort ansvar i det egna arbetet; planera det i samrAd
med frOken, genomfora det och värdera sin egen insats.

När barnen inte arbetar med eget arbete (planeringen) kan de genom-
föra aktiviteter i par eller i mindre grupper.

Klasslararna har dA och dA genomgAngar "pi mattan". Vid dessa stAr
bamen och deras bidrag i centrum. Läraren och bamen for en dialog och
kunskapen växer fram i denna gemenskap. Den nyvunna kunskapen
kan sedan tillampas i det egna, individualiserade arbetet vid borden.

Det Ar sju- till nioAringarna som framfor allt deltar i verksamheten i
klassrummen. SexAringarna är bara dar undantagsvis. Nar de har eget
arbete en Ong i veckan fAr de emellertid god trailing i sjalvstandigt
arbete och att folja den uppgjorda planeringen. Med liv och lust "krys-
sar" de sAdant som är avklarat far att gA vidare till nästa moment.

Samverkan bland barnen

Det egna arbetet, dvs det arbete som dominerar klassrumsverksamheten,
utfOrs under lugn och ro. I det ena klassrummet vill ocksA frOken att det
ska genomforas under stOrsta molliga tystnad. Om bamen har frAgor sA
är det hon som ska hjalpa dem. De samtal som förekommer barnen
emellan handlar ofta om sAdant som hur lAngt de har hurtnit, vad som är
tillAtet att Ora och inte.

I det andra klassrummet Ar det mer av samverkan bland barnen. De
är generOsare mot varandra och även mer hjalpsamma. I allmänhet tycks
det vara sA att barnen, dA de fAr mojlighet att samverka i klassrummet,
foredrar kamrater i samma Alder och av samma kOn sA lange de vuxna
inte tar initiativ till samverkan Over Alders- och konsgranser.

En grupp fAr emellertid alltid stor uppbackning av de Aldre och det är
sexAringarna. De stora barnen tycks intuitivt ha en beredskap att vArna
om "de smA", Aven dA dessa inte uttryckligen ber om hjälp och stöd.
Kanske kan olika arbetsformer gynna alternativt missgynna samverkan
mellan barn i olika Aldrar och av olika ktin? Vid samlingarna och genom-
gAngarna pA mattan är det ett givande och tagande av idéer och tankar
dar Alder och kön tycks ovidkommandet fOr erfarenhetsutbytet.

Barnen har stora mojligheter att komma till tals under samlingarna;
berätta, visa saker, föreslA aktiviteter.

Barn som har svArare fOr sig i t ex matematik och svenska ges m011ig-
het att komma fram under de friare stunderna pA mattan. Där kan bar-
nen t ex beratta om sitt stora intresse fOr fiske; visa bilder och beratta fritt
orn egna upplevelser.
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Genomgaende ar alla vuxna valdigt positiva och uppmuntrande nar de
arbetar med barnen. Det forekommer mycket av berom, pahejande och
glada tillrop. Persona len mOter barnen med stor respekt.

Samverkan mellan de vuxna

Observationsstudien visar att arbeslaget staler upp fOr att "maskineriet"
ska fungera. Alla bjuder till, precis som personalen uttryckt vid inter-
vjuerna.

De vuxna vaxlar nagra ord cla de tillfalligt mats i klassrummet. De
stammer av, ber om rad, lamnar nadvandig information etc. De talar
lagmalt sa att inte barnen ska storas i sitt arbete.

De vuxna arbetar dock inte tillsammans i egentlig mening. Var och en
sketter sin del och i "skarvarna" försOker de Ora overgangarna sa
smidiga som mojligt. Nagot barn hamtas av speciallararen, assistenten
lämnar klassen med sitt barn for att ha rorelsetraning osv.

Me Ilan klasslararen och assistenten forekommer helt naturligt en sam-
verkan eftersom de 'Ada finns i klassrummet samtidigt. Men assistenten
har huvudansvaret fOr sitt barn och i man av tid "hjalper" hon läraren
med andra garomal.

Under det pass da sex- och sjuaringar var tillsammans i klassrummet
vände sig barnen lika garna till sin larare som till omsorgspersonalen cla
de behovde hjälp.

Uppfattningar om SKOBO-verksamheten

Samverkan mellan barn och Aldersintegration

Till en borjan var personalen lite orolig fOr att alla aldrar inte "skulle fa
sitt" i och med aldersintegrationen. I dagslaget kanner den sig tryggare. I
och med att barnen har sin planering sa vet lararen att alla barn kommer
i gang med sitt och kan sedan fOlja upp vad varje enskilt barn har klarat
ay.

Persona len är tveksam till att barnen skulle lara sig mer i en sadan har
skolforrn jamfort med den traditionella. Den tror emellertid att barnen
lar sig andra saker och i vissa fall snabbare an tidigare. Socialt sett torde
barnen gynnas. De lar sig att ta hansyn, acceptera olikheter etc.

En av lararna berattar om hur tillfredsstallande det dr att se de yngre
lara av de aldre. Det handlar inte minst om "social traning". Fräken behti-
ver inte upplysa de sma om vad som galler utan de vet vad som galler
eftersom de imiterar de aldre och vill Ora som de. Sexaringarna har en
fadder bland nioaringarna som tillhor saruma familjegrupp.



Likasa ar det en stor fordel att man som larare mfor ett nytt lasar inte
star där med en helt ny klass. Det finns alltid en karna kvar trots att mo-
aringarna lamnat klassen och nya sexaringar tillkommit.

Samma larare pApekar att hon maste vara sarskilt uppmarksam p att
nioaringarna far sitt. Det ar lätt hant att de inte far de utmaningar de be-
hOver och heller inte den uppmarksamhet de har raft till. Det ar de sma
som tar fOr sig fOrst och framst. I det sistnämnda instammer de fiesta i
personallaget. Fritidspedagogen sager:

Jag tror det blir bra bara man hittar det ?luta arhetsstittet. Det ar nog
inte sA mAnga Emodulerl som har gjort det an dA finns det mojlig-
heter som jag tror pA.

En av assistenterna uttrycker sina farhagor vad galler viljan och for-
magan att hjalpa varandra Over Aldersgranserna:

Att man ska kunna hjalpa varandra det tror jag ar lite svArt. Dom
finns ju har hela tiden dom har treorna, men det tror jag ar lite svArt
for barnen har inte kommit in i det här riktigt att dom ska hjälpa
dom bar mindre. lb land blir det jobbigt fOr dom, for dom tycker
kanske att dom har smA stör, sarskilt sexAringarna, som kanske inte
ar sA mogna fOr att sitta i grupp och det kan bli jobbigt for dom stora.
Det har jag markt att det blir sA ibland.

Barnskotaren lämnar foljande synpunkter:

Som tanken var frAn bOtjan, med farre barn och fler pt.csonal, sA var
jag positiv, men inte som det ar idag. Nu kan jag bara fOrsOka se till
sA att alla barn kommer till rah plats pA rätt tid. Ocb är tysta och
sitter ner och gOr det dorn ska. Det ar det jag fAr agna mig At! Inom
barnomsorgen fick tiden anpassa sig efter barnen. Har brottas man
med tider hela tiden. Det här är en jattestor konflikt f6r mig!

En i arbetslaget papekar att det kan bli mer av samverkan mellan barnen
om de vuxna förmedlar det, genorn att saga t ex:

Behöver du hjälp med att skriva en trea be din nioAriga kompis om
det! Jag tror att initiativet mAste tas av nfigon vuxen! (4109))

När olika aldrar är integrerade finns alltsa mojligheter fOr barnen att
hjalpa varandra, de sorn ligger langre fram kan hjälpa dein som inte natt
lika langt i sin mognad. Om den vaxna inte utnyttjar denna mojlighet i
nagon större omfattning blir hennes arbetssituation valdigt pressad, pre-
cis som en larare ger uttryck
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Vi jobbar med eget arbete och planeringen och laser och raknar och
skriver och cla ska man hinna med a lyssna nar dom laser, hjalpa och
ga igenom och det kan vara lite svart, tycker jag, att hinna med
Att samtidigt ga igenom saker med en del barn och hjalpa dom som
sitter med handen uppe. Man far som en skottspole. Och det känner
jag, att man är aldrig lugn, fast man försöker vara det pa ytan. Man
sitter hela tiden och kollar om det ar nagon annan som behöver
hjalp. (4110)

En foralder som intervjuades hade foljande intryck av arbetet i skolan
efter ett besök:

Det är klart att dr man har och hälsar pa flagon dag sa kanns det
valdigt rifirigt! Men det funkar ju, dom gOr vad dom ska och hinner
med sina planeringar.

En föralder menar att barnen blir snallare mot varandra nar det finns
barn i flera aldrar. Hon tillagger vidare:

Dom (sexaringamaj ar sa vetgiriga och suger at sig allt och lär sig av
dom som ar äldre....fast min se:0ring dr lite besviken övet att han
inte far Ora mer i klassrummet.

Samverkan i personalgruppen

Persona len menar att samverkan, som far den innebar att man tar vara
pa vars och ens kompetens och tillsammans arbetar mot ett gemensamt
mal, dr nagot valdigt positivt och nadvandigt. Den ser det som en vinst
att barnomsorg och skola nu firms under samma tak eftersom de vuxna
da kan dela med sig av sina kunskaper. Detta innebar, när det fungerar,
att det ocksa ar lattare att Ora sig en helhetsbild av barnet.

Ar det da nagon skillnad pa personalens satt att arbeta nu jamfört
med tidigare? Assistenten tycker att hon arbetar pa ungefar samma satt
som tidigare. Hur ovriga i personalen arbetar nu jamfort med tidigare
har forhoppningsvis framkommit tidigare i rapporten. De fiesta har fatt
utoka sin rollrepertoar, inte minst lararna eftersom de nu ocksA gör en
del praktiskt omsorgsarbete t ex i samband med lunchen. I klassrummet
arbetade emellertid en av lararna med individualisering redan innan
SKOBO, det ar ingenting mitt far henne. Den andra lararen sager att hon
hade fler genomgangar tidigare. Det var mer "prat frAn henne" da. Det
nya är annars att spridningen i mognad bland barnen ar storre nu eftet-
som Aldersspannet ar stärre.

Skillnaden far fritidspedagogen ar att hon inte planerar for fritids-
verksamheten efter sk,ldagen (se det tidigare) daremot ser hon nu bar-
nets hela dag och kan ha förstaelse för.Om barnen bara vill ta det lugnt
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och tycka att detta ar tillatet. FOrskollararen far traffa "skolbarnen" mer;
Ater med dem, dansar, laser. Hon tycker att det kanns valdigt positivt.

Vision och verklighet

När personalen granskar sig sjalv framkommer det emellertid att arbetet
an idag ar valdigt uppdelat beroende pa vilken yrkeskategori man till-

Som tidigare nämnts far personalen helhetsbilden genom att lagga
ihop de oIika delarna, delge varandra sina intryck av barnen, i samband
med arbetslagstraffarna. Fritidspedagogen dr kritisk till denna uppdel-
ning av arbetet och sager:

Det ar ju sa det ska fungera, att vi lar av varandra. Men det är hart.
Jag tror att det hand lar lite om yrkesroller, att fOrskollararna ar lite
rädda fOr att tappa sin bit. Nu biarjar vi i alla fall att fOra diskussioner
fOr att latta pa trycket lite i den här stora sexarsgruppen. Vi behtiver
plocka in barn som kanske har den formagan att sitta still, ta till sig
information, att plocka in dom i klassrummet. Dar tycker jag aft clar
bdrjar vi lyfta!

Barnskotaren sager följande om mojligheterna att fa en helhetssyn:

Man ser inte varandras verksamheter och det tycker jag är trakigt.
Man jobbar pa sitt hall, man Or sin grej och dom andra vet inte vad
jag Or. Och da fungerar ju inte den har helhetssynen pa barnen
heller!

Speciallararen skulle helst vilja vara irme i klassrummet och arbeta med
sina barn dar. Fritidspedagogen vill ocksa komma in i klassrummet och
lamna sin roll som "pysseltant". Svenska 2-lararen vill bli en tydligare
lank i arbetslaget. De personer sorn ansvarar for sexaringarna vill i hogre
grad ta 91Ivara mojligheten att slappa "tidiga" barn till klassrummet och
lyfta ut "sena" barn cla och cla när de inte riktigt orkar med skolarbetet.

En i personallak;et ger uttryck fOr ett exempel pa "samverkan" som
kanske inte kanns hen tillfredsstallande. Det galler fritidspedagogens
arbete i klassen med vh;sa praktiska inslag som virkning och seannad.
Tidigare va! det klasslararen som arbetade med detta men nu har fritids-
pedagogen kommit in och "tagit de bitarna fran klasslararen". Notera att
lararen och fritidspedagogen i det laget egentligen inte samverkar kring
barnen och aktiviteten utan att kirareo Iamnar ifran sig en del som hon
tidigare hAilit i. Fritickpedagogens Onskan ar ju, enligt det som framfOrts
tidigare, att fa ga in mer i klassrummet och samverka med lärarna i stallet
fOr att vara en "pysseltant" som skOter det praktiska arbetet som nagon-
ting vid sidan av skolverksamheten. Det bOr Anda papekas att lararen
och nagon av omsorgspersonalen pa fredagseftermiddagar arbetar till-
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sammans med t ex slöjd vid det pass som kallas "Sang, dans, stada, mys,
pys".

Tiden som hinder far samverkan

For att en samverkan ska kunna komma till stand kravs gemensam pla-
nering och utbyte av erfarenheter, tips, idéer. Till detta finns ingen tid,
menar personalen pa BjOrktrasten.

Man mAste ju ha tid att hinna prata fOr att det ska fungera och det är
ju det som Ar en nackdel hos oss. Fast det ar ju mer en praktisk bit.
Men viljan finns ... den installningen. Och vi har ju ett otroligt bra ar-
betslag. (4102)

En lärare papekar att de ar valdigt daliga pa att utvardera verksamheten.
Det firms inte tid till fOr att sätta sig ned tillsammans i arbetslaget och da
känns det fel om bara nagra i personalgruppen satter sig och diskuterar
utfallet av aktiviteterna eller dylikt:

Det var val langesedan vi satte oss ner och tänkte efter. Det ar klart
att man pratar i allmanna termer; att det här gick ju inte bra eller det
här var roligt .. men vi ar hemskt daliga pa det. Vi bara springer om
varandra det ar tiden!" (4110)

BarnskOtaren beklagar att arbetslaget inte haft tid att se Over det som star
i planeringsparmen sedan det skrevs hosten 1993.

Jag skulle vilja att man planerade det har efter barngruppen och vad
man har for barn infOr varje termin! Och likasA utvardera efter varje
termin ocksa sa att man vet vad man ska ändra till varen. Den moj-
ligheten tyckte jag att vi hade inorn bamomsorgen.

Vi har sagt att vi borde gOra lite allt eftersom sA att det inte blir fOr
stora bitar. (4108)

Fritidspedagogen skulle vilja ha ett samarbete med &riga tre moduler
inom enheten, just fOr att fa tips kring det praktiska arbetet Hon känner
sig ganska ensam med denna "bit" pa Björktrasten. Tid saknas emellertid
och de Ovriga i arbetslaget har inte nagra goda erfarenheter av tidigare
fOrstik till oppningar mot den narmast liggande modulen. I vilket fall
traffas samtliga fyra moduler vid ett tillfalle i veckan i samband med
"fikat" i lararrummet.

Annu ett hinder fOr samverkan, utiiver tiden, ar lokalerna. Eftersom
det racier brist pa smarum paverkas flexibiliteten negativt.
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Nagra sager ocksa att storleken pa arbetslaget, nio personer, kan utgora
ett hinder. Informationen mast-a ga ut till alla och ofta blir det svart rent
praktiskt att na alla.

Olika synsatt och yrkesroller
En av lararna pa Bjorktrasten tycker att hon ar merbestarnd i sin kontakt
med barnen an vad omsorgspersonalen ar. Hon sager att det har mycket
med yrkesrollen att Ora och det ansvarsornrade hon har, skolbiten:

Jag upplever att jag dr mycket mera bestämd .. men det dr ju en an-
nan situation när man jobbar med en klass, när det är en inliirnings-
situation an när man jobbar i verksamheten p eftermiddagar, nar det
ar fri verksamhet sa att saga. (4110)

Barnen dr mer disciplinerade nar lärarna hailer i en samling an nar om-
sorgspersonalen har ansvaret. Det sager 'Tanga av de intervjuade. Om-
sorgspersonalen far oftare "hoja rosten". For lararen kan det racka med
en blick och barnet vet direkt vad den betyder. Svenska 2-lararen tillag-
ger:

Vi larare tanker mycket mera i pedagogiska termer, pa att barn ska
liira sig och jag tror att forskollararna dom ser pa det pa ett lite annat
satt, lite mjukare tror jag. (4106)

Barnskotaren betonar att hon tanker mycket i termer av; Hur arbetar jag
och varfor Or jag sa har? Vad ar mitt mai med det har, oavsett vad det
sedan blir av det? Hon tror att lararna är mer inriktade pa att de ska na
resultat:

De ar ju mer styrda av laroplanen, att man ska ga igenom det och det

.... (4104)

Förskollararen jamfor omsorgspersonalens villkor med laramas:

Vi kommer frail en varld med inte sa manga masten, dar har man
nier kunnat se till barnens behov har och nu .. Vara masten är i sa fall
att barnen ska utvecklas socialt. Se'n ar det ju inte sa latt for lararna
att ta dom har mindre barnen, dom är ju inte sa vana vid det! (4102)

Sammantaget kan konstateras att personalen tanker ganska lika kring
barnen men Or valdigt olika, pga olika yrkesroller, traditioner och styr-
instrument. Speciallararens ord utgora avslutning pa funderingarna
kring de olika yrkesrollerna.
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Annars, overlag, sA har nog bAda parter fAtt en större förstAelse fOr
varandras yrkesroller. Vi ger och tar, ger varandra rAd och a (4108)

När vi bad om synpunkter pa den samverkan som enligt riktlinjerna ska
finnas mellan olika personalkategorier framforde en fordlder detta:

Det ar säkert positivt AN/en om det finns hinder pA vagen, innan man
utvecklat det. Men det har med sexAringar dr nog barnomsorgsper-
sonalen bast pA. Det har ju inte lärarna sen tidigare. Och dom tvA
som vi har har har ju jobbat med lekis tidigare och vill ju garna
arbeta med sexAringarna!

Foraldraengagemanget

När SKOBO var nytt kom manga fOraldrar pa besök. Persona len tolkar
det som att manga var nyfikna pa "det här elandet som politikerna fatt
ihop". Manga fOraldrar var alltsa kritiska cla och även manga lärare. Nu
när debatten har lagt sig kommer det inte fler an forr, trots att perso-
nalen hade förvantat sig det eftersom skolan är lite friare idag jamfOrt
med när fOraldrarna själva gick i skolan. Det vill saga, det kommer lika
fa. Persona len papekar att upptagningsomradet for deras enhet är tungt.
Manga familjer har sociala problem och orkar inte med att engagera sig i
skolan. Foraldrama saknar sakert ibland bade tid och kraft for att kom-
ma pa besOk i sitt barns skola.

De foraldrar som vi intervjuat uttrycker att de, trots den jobbiga star-
ten, idag dr nöjda med verksamheten.

Blev SKOBO som det var tankt?

Det blev inte som det var tänkt med SKOBO pa BjOrktrasten. Persona-
lens synpunkter sammanfattas i det fOljande:

ekonomin har varit styrande och det finns inte tillrackligt med pengar
klasserna är alldeles for stora
tid fOr planering och reflektion saknas
lokalerna är for stria och är ej andamalsenliga
sexaringarna har inte integrerats i klasserna.

De flesta vill emellertid inte ga tillbaka till det gamla systemet. Per-
sonalen tror pa tankarna bakom SKOBO men beklagar att ekonomin styr
mycket. Vidare sager personalen att det hela maste fa ta sin tid. Den
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maste hitta de ratta arbetsformerna och det Or man inte med en gang,
som t ex det här med att sexAringarna ska komma in i klassrummet mer.

Sammanfattning Björktrasten

Bjiirktrasten blev en SKOBO-modul hosten 1993. Personallaget bestar av
nio personer; tva lAgstadielarare, en speciallarare, en Svenska 2-larare, en
fritidspedagog, en barnskotare, en forskollarare och tva assistenter. Vid
modulen bedrivs saval morgon- som eftermiddagsomsorg. Den samlade
verksamhetsdagen sträcker sig frAn klockan Atta till tjugo Over ett. 50
barn ar inskrivna i verksamheten. De fOrdelar sig jamnt Over de tvA
klasserna. Tio av barnen fAr hemsprAksundervisning och tre barn har
"sarskilda behov". Nedan följer en sammanfattning av de mest centrala
resultaten:

Persona len tror pa ett Aldersintegrerat lAgstadium och en utokad sam-
verkan mellan skol- och barnomsorgspersonal. Den är ocksA niijd
med den utbildning den fick infOr SKOBO. Forandringen genom-
fOrdes emellertid alldeles for snabbt och utan en foregAende utvarde-
ring av de enheter som redan startat.

Barnen stAr i centrum i verksamheten. All personal ska ha kunskap
om alla barn och om "hela" barnet. De vuxna samverkar kring barnen
men inte sA mycket i direkt samspel med varandra. En mAlsattning ar
att barnen upplever trygghet sA att de kan ta till sig kunskaper och
annan positiv paverkan. Alla delar i verksamheten anses lika viktiga
for barnets valbefinnande.

Verksamheten ar irtte helt Aldersintegrerad. SexAringarna ar inne i
klassrummet i samband med lunchen, vid tema och vid det egna
arbetet under onsdagseftermiddagar. De ar ocksA med i det sista
passet pA fredagar, som har lite friare former. Atta- och nioAringarna
ar ofta i klassrummet saintidigt. Vad galler sexAringarna stravar per-
sonalen efter att fA in dem mer i klassrummet.

Ansvarsfordelningert i personalgruppen ar valdigt tydlig och traditio-
nell. Var och en tar ansvar for sin "bit" och enligt sin yrkesm,mpetens.
Mycket av detaljplanering och genomforande sker individuellt. Perso-
nalen arbetar pA en forandring som fOrvantas innebara en storre sam-
verkan Over kompetensgranser och mer schemalagd tid for gemen-
sam planering och utvärdering. Den begransade tiden och bristen pa
andamalsenliga lokaler fOrhindrar samverkan i dagslaget.
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Foraldraengagemanget är lika litet som tidigare. En forklaring till
detta kan vara att modulen ligger i ett "tungt" omrade, i socioekono-
miskt avseende.

De vuxna i verksamheten visar barnen stor respekt. Det forekommer
uppmuntran, berom och glada tillrop. De vuxna arbetar for att barnen
ska ha det bra ph Bjorktrasten. Aven om de inte samverkar i det przk-
tiska genomforandet av arbetet har de diskuterat sig fram till en sam-
syn, dvs hur de alla ska bemOta barnen, vilka regler som galler, vilka
mal de ska ha for verksarnheten, hur de ska arbeta och varfOr just ph
det viset.

Saval personalen som de intervjuade föräldrarna tror att SKOBO är
bra fOr barnens sociala utveckling. Mobbningstendenserna minskar,
yngre och aldre barn leker tillsammans, barnen tar hand om varandra
och de äldre barnen sköter i praktiken en stor del av sexaringarnas
inskolning eftersom de är modeller for de yngre.

Det var till stOrsta delen ekonomiska overvaganden som lag bakom
SKOBO-idén. Det har skulle bli en billigare verksamhet an den tradi-
tionella. Verkligheten stammer inte overens med den presenterade
modellen. T ex dr barnen fler, personalgruppen mindre och lokalerna
inte andamMsenliga.

7 6



71

Kapitel 5

SAMMANFATTANDE DISKUSSION
OCH AVSLUTANDE REFLEXIONER

I forgrunden for denna utvardering star ett utvecklingsprojekt som rör
skolbarnsomsorgen (SKOBO) Mom Finspangs Kommun. Narmare be-
stamt ligger fokus pa sarnverkan mellan och integration av skolans lAg-
stadium, deltidsfOrskola och fritidshem (barn 6-9 AO. Utvecklingsarbetet
Mom kommunen har lett till en omorganisation och en fOrandrad verk-
samhet Mom skola och barnomsorg.

Utvarderingen har haft tva uttalade syften, namligen:

att beskriva personals och fOraldrars installning till SKOBO-verksam-
heten som sadan, dess grundlaggande fOrestallningar, genomfOrande
och eventuella effekter.

att studera hur samverkan, mellan personal, mellan personal och
barn och mellan barn, tar sig uttryck i verksamheten.

En integrerad verksamhet

Skola och barnomsorg ska tillsammans forma och ta ansvar fOr den in-
tegrerade verksamheten. I det pedagogiska programmet7 poangteras att
man Mom kommunen sakert inte kommer att finna likartade losningar
fOr SKOBO-verksamheten. I programmet understryks att huvudsaken ar
att personalen har en gemensam grundsyn, dvs att den ser barnens be-
hov av sAval utbildning som lek och omsorg. Det tycks inte finnas nagra
restriktioner eller fardiga mallar for hur den tilltankta SKOBO-modellen
ska se ut i praktiken. Persona len inom SKOBO har saledes haft relativt
"fria handee att utforma verksamheten som den uppfattar att den ska se
ut. Inte minst marks detta nar de tre modulerna; Masen, HOken och
BjOrktrasten studerats. Resultatet dr tre olika SKOBO-modeller!

7Pedagogiskt program for integrerad skolbarnsomsorg (SKOBO), FinspAngs kom-
mun (1991).
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Tre olika SKOBO-modeller

Pa det organisatoriska planet har skola och omsorg flyttat ihop i gemen-
samma lokaler. Ser man till verksamheten skiljer sig de tre modellerna at
vad Oiler utformning och innehall.

Masen har valt att ta steget mot en integrerad verksamhet. Persona len
har byggt upp verksamheten kring Aldersblandade familjegrupper. Bar-
nen sitter ihop vid borden och verksamheten kretsar kring grupperna
och de aktiviteter som personal och barn gor tillsammans. Sexaringarna
har egen verksamhet, men de deltar flera ganger under den samlade
verksamhetsdagen i klassrumsaktiviteterna tillsammans med de andra
barnen. Undervisning i traditionell mening ar nastan obefintlig och arbe-
tet har forskjutits mot ett uppsokande och utforskande satt i klassrum-
men. Persona len ar tillatande och uppmuntrande och barnen ar sjalv-
standiga och ansvarstagande i skolarbetet. Delaktighet och vi-känsla dr
honnorsord for saval vuxna sorn barn i verksamheten.

Vid Hoken är verksamheten uppbyggd sa att varje Mdersgrupp arbe-
tar for sig. De tillampar inte i nagon storre omfattning familjegrupps-
systemet. Sexaringarna ar mestadels i sitt "sexarsrum". Det finns fa upp-
gifter som passar saval en sexaring som en nioaring. Spridningen i mog-
nad ar alldeles for stor. Larama undervisar och fOrmedlar kunskap. Bar-
nen arbetar med uppgifter enligt den egna planeringen. Det ar mycket
av individuellt arbete under tystnad. Vid kunskapsuppbyggandet few-
medlar lararen en viss kunskap till barnen vid t ex genomgangar i klass-
rummen.

Pa BjOrktrasten ar personalen överens om att "alla bitar" är lika vik-
tiga for barnets valbefinnande, dvs barn har behov av saväl intellektuell
stimulans som social traning och mojligheter till personlighetsutveck-
Img. Barnen maste fa del av "hela kakan" och detta ar mOjligt om varje
yrkeskategori ger barnet av gin unika kompetens. Eftersom personalen
deIa upp arbetet sa strikt utifran yrkeskompetens har den inte mollighet
att se om barnen far allt vad de behöver. Var och en ansvarar fOr sin del
och det ar fOrst pa personalkonferensen som personalen har mollighet att
tillsammans lagga pusslet och se vad barnen fatt. Personerna i arbets-
laget samverkar saledes kring bamen men inte sa mycket med varandra!

Genomgangar frail "froken" ar färre jamfOrt med tidigare. Lararen bar
en vagledande funktion och hon stöttar och uppmuntrar barnen i arbe-
tet. Individualisering av arbetet dr inte nytt, det har fOrekommit tidigare,
men alderspannet dr stone nu. FOrskollararen och barnskOtaren arbetar
med sina sexaringar, i en angransande lokal.

Mycket av traditionellt tankande finns arida kvar som t ex att kunska-
per dr skolkunskaper och att arbete ar att jobba med matematik och
svenska. Lararna kampar med att hinna med enligt laroplanen och om-
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sorgspersonalen onskar sig en verksamhet som i stallet utgAr fran den
aktuella barngruppens behov.

jamfor man samspelet mellan de vuxna och barnen pA de tre olika
modulerna kan man saga att de vuxna intar olika strategier och forhAller
sig pA olika satt gentemot barnen beroende pa vilket ideal de har vad
galler barns utveckling. I Hokens klassrum gar vAra tankar mot ett
"Piagetinspirerat" ideal i sA motto att barnets mognad ar utgAngspunkten
for arbetet och lararen assisterar barnet i dess upptackter (Berk, 1989). Vi
tror att personalens antagande ar att barn i samma Alder uppnAtt ungefar
samma mognad och darmed gemensamt kan tillgodogora sig en viss
given stimulans frAn lararen. Lararna ar ocksA tveksamma till att lAta
barn med stora variationer i mognad samverka kring uppgifter. Barnen
arbetar mestadels sjalvstandigt, med mojlighet att Ora egna upptackter.

I MAsens klassrum liknar de vuxnas forhAllningssatt och deras relatio-
ner till barnen snarare de ideer som Vygotsky foresprAkade. Forestall-
ningen i denna tankeinriktning, som vi tycker stammer Overens med
MAsen, ar att de vuxna och aldre kamraterna kan hjalpa barnen i "den
potentiella utvecklingszonen" (Wersch, 1984). Barnet gar framAt i sin ut-
veckling genom att fA arbeta tillsammans med andra som nAtt lite langre
i sin utveckling. Att fA mojlighet att Ora saker tillsammans med andra
mer erfarna, och dA sAdant som man annu inte klarar att utfOra pA egen
hand, driver utvecklingen framAt. I MAsens klassrum sitter ofta de vuxna
med vid borden och fOr diskussioner med barnen. Vuxna och barn ar-
betar tillsammans, bAda parter ar delaktiga i arbetet och det är "vi pA
MAsen" som ska greja det här tillsammans!

PA BjOrktrasten ar det svArare att fA en bild av de vuxnas forhAllnings-
sätt. En mojlig tolkning ar att BjOrktrasten rOr sig frAn ett arbetssatt sorn
är forankrat i barns mognad till ett mer samverkande satt. Persona len
Onskar att kunna vara tillsammans med barnen i storre utstrackning an
vad den faktiskt ar idag. Stravan ar att fA mera tid och/eller utrymme for
att fOrverkliga detta mAl.

Sammanfattningsvis kan sagas att de vuxna yid de tre modulerna an-
vander olika strategier bade betraffande arbetssattet i barngruppen och
betraffande sina personliga kontakter med barnen. Regelbundenheter i
de vuxnas upptradanden kan Aterspeglas i sAval barnens handlingar
gentemot varandra som i relationer i personalgruppen (Ekholm och
1-Iedin, 1991).

Tvá kulturer - hur gâr det att samverka?

Samverkan avser inte endast organisatoriskt- och verksamhetsmassigt
samarbete, utan det handlar ocksA om att olika personalkategorier ska/-
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kan samverka. Det finns flera studier (t ex Ekholm och Ellstrom, 1994;
Dahlberg och Taguchi, 1994; Persson, 1993; Haug, 1992) som pekar p att
när de tva kulturerna; skola och barnomsorg miits kan det paverka saval
innehallet i pedagogiken (undervisningen) som personalens arbetsmeto-
der. Orsaken kan vara att yrkeskategorierna har olika traditioner med
olika koder och skilda synsatt pa barn och barnuppfostran. Förestall-
ningen hos deltagarna i denna studie är aft Ware och omsorgspersonal
tanker och handlar olika. Av tradition betonar Ware framst barns in-
tellektuella formagor, medan barnomsorgspersonal snarare ser till hela
barnet, dvs ser barnet som en intellektuell, social och emotionell individ.
I den pedagogiska verksarnheten ar det lararens uppgift att fortnedla och
lata barnen utveckla sina kunskaper, medan omsorgspersonalen fOrvan-
tas utveckla aven andra sidor. Utgangspunkten fOr larares arbete dr den
gallande Iaroplanen, medan omsorgspersonalen i forsta hand utgar fran
de pedagogiska programmen for förskola och fritidshem. De Oka mM-
dokumenten betonar olika aspekter om man ser till barnen.

Hur har cla samverkan fungerat mellan larare och omsorgspersonal
(forskollarare, fritidspedagog och barnskotare) i denna studie? Masen
tycks ha kommit en bit pa vag nar det galler samverkan mellan olika
personalkategorier. Personalen, och framfor allt lararna, har "slappr sina
traditionella yrkesroller och den arbetar pa i det spar den funnit. Den ser
samverkan Over kompetensgranser som laraktigt och berikande for hela

arbetslaget.
BjOrktrastens personal tycks arbeta med att forsoka hitta de ratta for-

merna och arbetssätten for att fa en fungerande satnverkan i arbetslaget.
Personalen tycks dock inte ha natt anda fram annu. Viljan och ambi-
tionen finns aft med gemensamma anstrangningar finna fungerande satt
for samverkan.

Hoken tycks ha valt att vara kvar i yrkeskategoriernas traditionella
arbetssatt Mom den nya verksamhetsformen. Samverkan bygger huvud-
sakligen pa att personalen kan komma Overens, jamka, kompromissa
och ha samma uppfattning om innehall och arbetsmetoder, dvs vad som
ska gOras i verksamheten och hur.

Olika kotnpetens tillgang eller hinder

Olikheter i kompetens mellan de olika personalkategorierna upplevs
bade vara en tillgang och ett hinder fOr samverkan i verksamheten pa de
olika modulerna. Masens personal inser att den har mycket att lära av
varandra och att den kan utnyttja de olika kompetenserna istället for att
vara ifragasattande mot varandras erfarenheter. Styrkan i arbetslaget ar
olikheten i kompetens!
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PA Björktrasten tycker personalen att olikheterna mellan personalkatego-
dem ar bra fOr barnens utveckling. Daremot drar inte personalen nytta
av varandra i en konkret samverkan sinsemellan pA grund av t ex brist
pA tid fen. planering. Den menar helt enkelt att samverkan inte kan kom-
ma till stand utifrAn en planering som var och en gjort enskilt utan sam-
rAd och idéutbyte i arbetslaget.

Vid FRiken ger omsorgspersonalen uttryck for att lararna inte upp-
tackt att den har mycket kunskaper att ge lararna. Lararna A sin sida tror
inte att omsorgspersonalen har sA mycket att bidra med till undervis-
ningsverksamheten. Daremot, menar lararna, har omsorgspersonalen
mycket att ge vad galler mer "fria" aktiviteter. Lararna agerar "larare"
och de vill ha kontroll Over undervisningen. Omsorgspersonalen tycker
A sin sida att den "staller upp" for lararna i deras arbete. Det finns sAval
ideologiska som praktiska hinder som kan fOrsvAra samverkan.

Gemensamma mill och strategier

Att ha gemensamma mai fOr verksamheten dr en nodvandig forutsatt-
ning for samverkan, men daremot ingen garanti fOr detta. UtOver detta
kravs gemensamma och fOr alla tydliga strategier for hur dessa mai ska
uppnAs. Persona len pA MAsen tycks ha klart for sig vilka mAl arbetslaget
arbetar efter och vilka vagar den ska anvanda for att uppnA mAlen i verk-
samheten. PA Björktrasten har personalen samstammiga mAl, men inte
de noclvandiga strategierna. PA Hiiken har personalen mai, men tillam-
par olika strategier beroende pA om man dr ldrare eller omsorgspersonal.

SKOBO-barn - dr det smi sexAringar och bortglömda
nioAringar?

MAnga av bAde personal och fOraldrar pA de tre modulerna menar att de
inte behtiver oroa sig fOr sexAringarna, men att det ar varre med nio-
Aringarna. Ar det sA att sexAringarna tar few sig och ser till att de Mr per-
sonalens uppmarksamhet, medan nioAringarna gloms bort? Risken finns
att det kan bli sA om problemet inte uppmarksammas av personalen.
Persona len pA de tre modulerna har varit lyhOrda och vidtagit Atgarder
for att undvika "fallan". Exempelvis finns aktiviteter dar personalen
endast agnar sig At nioAringarna och deras behov t ex fOrberedelse infor
mellanstadiet.
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Social kompetens

Den sociala kompetensen och formagan hos barnen har utvecklats pa ett
positivt sat i SKOBO-verksamheten. Oavsett hur den aktuella modellen
ar organiserad och utformad betonar savA' personal som föraldrar att
den stora fordelen med SKOBO dr just deli sociala aspekten. Barnen lar
sig exempelvis att visa varandra hansyn, hjalpa och ta hand om andra
klasskamrater, ansvara for egna handlingar och kamraters valbefinnan-
de etc. Generellt tycks SKOBO-barn vara mera forstaende for olikheter i
kamratgruppen. Vad galler barnens kunskapsmassiga utveckling ar det
svarare att sla fast om den gynnats eller missgynnats i SKOBO-verksam-
heten.

NAgra reflektioner

om forandringsarbete

Inforandet av SKOBO medforde en forandring for alla inblandade perso-
ner. Forandringar innebär ofta mojligheter till utveckling, s,Aval person-
ligt som professionellt. En forandringsprocess är emellertid kravande.
Man kan se den som en utmaning eller ett hot. Hur smartfritt forand-
ringen sker paverkas bland annat av vilken vinst individen upplever att
forandringen leder till for henne själv, hur pass delaktig individen ar i
forandringsprocessen, vilken grad av trygghet hon upplever, vilken
information som ges samt när och hur (Angelow, 1991). Overgangen
fran ide till handling blir lattare om idén ar forankrad hos de berörda
individerna. Hur pass forankrad var SKOBO-idén pa Masen, Hoken och

BjOrktrasten?
Persona len pa Masen uttrycker att den inte sag inforandet av SKOBO

som nagot revolutionart. Dess barande idéer var redan forankrade hos
personalen och den arbetade redan pa "SKOBO-vis" utan att egentligen
veta om det. Fritidshemmet var redan integrerat i skolan och undervis-
ningen byggde pa individualisering med utgangspunkt i barnets mog-
nad. Skol- och barnomsorgspersonal samverkade i skolarbetet. Vid star-
ten av SKOBO kande sig personalen pa Mason aven ekonomiskt gynnad.

Pa Hoken kom inforandet av SKOBO som ett pabud uppifran/
utifran. Det fanns inga alternativ och ingen atervandsgrand. De inblan-
dade lärarna sag inte SKOBO som en battre skolform an den traditio-
nella, tvärtom var de valdigt kritiska till manga delar i forslaget. He la
situationen upplevdes som hotfull och det gallde att Ora det basta
mojliga av laget. Den information som gays upplevdes som otydlig och
bristfallig och framfor allt kande personalen att den inte kunde paverka
det som skedde. Den forsökte konerA med synpunkter men kande sig
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besvarhg och kritisk. Den utbildning som gays upplevdes inte som
relevant. He la situationen var otrygg och den kommande verksamheten
oforutsagbar.

Pa Bjorktrasten tilltalades personalen av de barande idéerna i SKOBO.
Emellertid upplever den att forandringen genomfordes alldeles for
snabbt. Starten praglades av oro, otrygghet och stress. Exempelvis var
lokalerna inte helt iordningstallda vid läsarets borjan. Persona len ville fA
tid till detaljplanering. De inblandade visste att SKOBO nu var en realitet
men kande sig valdigt osakra pa hur allt detta skulle genomforas
praktiskt, i verksamheten.

Det satt som SKOBO infOrdes pa och de olika forutsattningarna i
startogonblicket som fanns vid respektive modul liar sakert paverkat
hur genomforandet sett ut.

Om SKOBO - som framtidsmodell

Fran saval personal son, färäldrar har vi fatt papekat att SKOBO är en
besparingsatgard. Genom att fOra Over sexaringarna till skolan och ta in
fritidsverksamheten under samma tak blir verksamheten billigare. Man
kan samnyttja saval lokaler som kompetens i form av personal. Sadana
här atgarder ar inte unika for SKOBO-projektet, utan ar vanligt forekom-
mande nationellt (se t ex SOderlund, 1993).

Det films aven mojliga pedagogiska vinster i SKOBO. Aven detta ut-
trycker bade personal och foraldrar. Ingen tycks därfOr vilja atervanda
till den traditionella skolformen.

Forardringsarbete maste emellertid fâ ta sin tid. Det kravs ocksa rim-
liga ekonomiska villkor for att verksamheten ska bli bra. En stor fOrdel
med riktlinjerna fOr verksamheten dr att de enskilda modulerna givits
fria hander när det galler att utforma verksamheten sâ som de vill ha
den.

Var och en kan skapa sitt SKOBO. Det finns ingen rätt eller fel modell.
SA lange personalen kanner att den kan paverka verksamhetens innehall
och utforma den utifran egna overtygelser blir den F,annolikt av god kva-
litet. Personalen tror helt enkelt pa vad den gOr. Naturligtvis ar detta inte
den enda forutsattningen, eller en tillracklig sadan, fOr att skape en bra
verksamhet, men arida en viktig utgangspunkt (Angelow, 1991).

Vi är medvetna om att mycket har hant sedan vi studerade de tre mo-
dulerna Masen, Hoken och Björktrasten. VAr studie har emellertid varit
av den karaktaren att vi gjort en undersokning som belyser hur det var
"dal- och cia" (tvarsnittsstudie). Man skulle aven ha kunnat studera fOr-
andringar Over tid fOr att belysa den dynamik som finns i den hay typen
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av verksamhet, men det var inte var. avsikt. Forhoppningsvis kan en
sadan har undersökning bidra till att olika SKOBO-moduler/enheter in-
spireras i det dagliga arbetet och Mr distans till sitt eget sätt att bedriva
verksarnheten, dvs en mojlighet att växa och utvecklas vidare.
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