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Sammandrag 

Allt fler barn skrivs in i förskolan, barngrupperna förtätas och arbetsförhållan-

dena är pressade – ett omfattande arbete utförs på kvällstid. Rapporten beskri-

ver de ”spindelteam” som infördes i Finspångs kommun med hjälp av ett riktat 

statsbidrag. En organisationsförändring som många vid en första presentation 

ställde sig skeptiska till ”det är inte genomförbart att varje förskoleavdelning en 

gång i månaden skulle kunna gå ifrån”. Med spindelteamen visade det sig 

emellertid möjligt och fördelaktigt ur flera perspektiv – barnen fick ”guldkorn i 

sin vardag”, chefer kan ha arbetsplatsträffar på dagtid, arbetslagen fick en 

schemalagd barnfri dag för planering, dokumentation och analys av den egna 

avdelningen och ”spindelfröknarna” fick en chans till nya arbetsuppgifter efter 

lång tid i yrket. De kan förmedla en övergripande uppfattning om kommunens 

förskoleverksamhet och de skapar sammanhang när de träffar och byter av alla 

arbetslag. 

 

Rapporten skildrar spindelteamens arbetssätt och den positiva effekten på 

kreativitet och idéspridning inom Finspångs förskolor. Spindelteamen är inte 

alltid bärare av idéer eller ger upphov till att idéer sprids mellan arbetslagen 

men tack vare dem får förskolans arbetslag schemalagd tid till att utveckla sina 

egna idéer. Idéflödena sker i ett komplicerat mönster och går i olika riktningar 

för spindelteam och arbetslag. Spindelteamen kan ses som ett medel för att fri-

göra kreativa krafter hos förskolans personal, de blir medskapare till förnyelse 

och nya formationer på arbetsplatsen. Det nya sättet att organisera verksam-

heten tycks, med spindelteamen som ny god struktur och med ledningens enga-

gemang, bidra till personalens rörlighet och underlätta för innovation och entre-

prenörskap inom förskolans alla nivåer.  
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Förord  

I Helixprojektet har vi regelbundet träffats i en grupp med särskilt stort intresse 

för innovationer och entreprenörskap – båda begreppen där definierade på ett 

förhållandevis vardagsnära sätt. Parterna, det vill säga de organisationer och 

företag som aktivt anknutit sig till Helix-programmet, har föreslagit samarbets-

projekt, verksamheter och processer lämpliga för forskning. Tidigt väckte re-

presentanter för Finspångs kommun vårt intresse för flera organisatoriska inno-

vationer i den egna verksamheten. En av dessa var de så kallade spindelfrök-

narna som bedrev verksamhet i förskolan. Bara namnet är ju lockande (eller 

avskräckande) så vi beslutade att närmare undersöka vad det var – och vad som 

är – det nya och innovativa med verksamheten.  

Av de inledande samtalen fick vi intrycket att spindelfröknarna spred idéer 

runt om i organisationen. Detta visade sig dock, vilket framgår av framställ-

ningen, vara en förenklad och kanske rentav felaktig föreställning. Idéutveck-

ling och innovativitet var starkt förknippat med spindelfröknarna men inte 

genom att de bar idéer utan snarare för att de gav andra möjlighet att utveckla 

och utvecklas. Det kommer att framgå av framställningen. En andra intention 

med studien blev att finna bidragande faktorer som underlättar eller initierar 

idéspridning till gagn för kvalitetsarbetet i Finspångs förskolor – att undersöka 

hur idéer rör sig inom och mellan personalkategorier och vad som driver fram 

dem. Metoden får ses som explorativ och bygger på intervjuer med medlemmar 

i de två förskole/spindelteamen, med ett arbetslag, med rektorn för arbetslaget 

och med chefen för de två spindelteamen. En intervju gjordes också med ett 

liknande team i Borensberg i Motala kommun. Rapporten kan ge en illustration 

på omständligheter driver fram ett ökat idéflöde och ökar kvaliteten inom för-

skolans verksamhet. Den kan också tjäna som utgångspunkt för fördjupade stu-

dier i ett längre perspektiv. 

Materialinsamlingen och intervjuerna har framförallt gjorts av civilekonom 

Gunilla Rapp. Hon har också skrivit rapporten. Till alla intervjuade personer 

riktar vi ett stort tack för att de ställt sin tid, sin kunskap och sin entusiasm till 

vårt förfogande. Vi vill också tacka andra representanter för Finspångs kom-

mun som orienterat oss i den kommunala organisationen och historien. 

 

Linköping den 1 januari 2008 

 

Elisabeth Sundin 

Professor och forskningsledare vid Helix 





 

 

 

 

Sammanhanget – 

Spindelfröknarna, Finspång och Hallengrenpengarna 

Rapporten inleds med att spindelfröknarna kontextualiseras – eller med andra 

ord – sätts in i ett sammanhang som gör det möjligt att förstå och bedöma vad 

de gör och varför det de gör är så innovativt. Den första delen av samman-

hanget utgörs av förskoleverksamhet i allmänhet och den i Finspång i synner-

het. Förskolan är, numera, en del av skolan vilket har betydelse för dess inne-

håll, styrning och resurstilldelning. Presentationen av spindelteamen inleds 

sedan med en beskrivning av initiativtagarnas intentioner med organisations-

förändringen. Därefter presenteras personalen som sökt sig dit tillsammans med 

en kort skildring av egenskaper de behöver ha för sitt speciella uppdrag, följt av 

en redogörelse för teamarbetets organisering, spindelteamens förhållande till 

arbetslagen och idéspridning dem emellan. Avsnittet om ledning och idéflöde 

behandlar interaktionen mellan dels arbetslagen och deras chefer och dels 

spindelteamen och deras chef. Rapporten avslutas med ett sammanfattande 

avsnitt.  

I Finspångs kommun återfinns förskolan under Humanistiska nämnden till-

sammans med familjedaghem, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, fri-

tidsverksamhet, musikskola, bibliotek och allmänkultur. Barnomsorgen hörde 

tidigare till socialförvaltningen men numera ses förskolan mer som en utbild-

ningssatsning. Förskolan är till för att barnen ska få både omsorg och utveck-

ling men också för att föräldrarna ska kunna jobba. Verksamheten inom skola 

och förskola handlar om värdegrund, trygga barn och barns språkutveckling, att 

utveckla uppföljningsinstrument och skapa en röd tråd av lärande från förskola 

och upp genom hela skolsystemet (Finspångs kommun 2007, s. 65, 68–69). 

Integreringen av förskolan och skolan är inte oproblematisk men i Finspång 

försöker nyckelpersoner såsom den rektor som ansvarar för spindelfröknarna 

att bevaka förskolans intressen och betydelse.   

Vi har faktiskt lagt oss väldigt vind om att det inte ska bli för mycket sko-

la i Finspång. Vi ska försöka behålla förskolepedagogiken, att man lär sig 

på ett mera lekfullt sätt, man lär sig saker lättare om det är roligt. … De 

flesta rektorer som har anställts mot slutet har inte förskolan med sig och 

har aldrig haft det. Det får inte försvinna utan det måste alltid finnas någ-

ra som jobbar extra för det också. Det är viktigt och jag har tagit på mig 

den uppgiften bland annat. (Spindelteamchef, rektor Monica Blomberg) 

Behovet av förskoleplatser ökar och det har lett till ett stort tryck på barnom-

sorgen. I Finspång är 95 procent av barnen i åldrarna 3–5 år inskrivna i försko-
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lan (Finspångs kommun 2007) och på senare år har nya avdelningar öppnats 

varje vår. Antalet barn i grupperna tenderade att bli större och arbetsförhållan-

dena allt mer pressade. Här liksom i många av landets kommuner planerade, 

utvärderade och dokumenterade förskolans arbetslag sin verksamhet på kvälls-

tid efter att först ha fullgjort sin arbetsdag i barngrupperna. Att frigöra alla i ett 

arbetslag under dagtid kändes som en omöjlighet (Ansökan till GötaPriset).  

De så kallade Hallengrenpengarna benämnda efter förra förskoleministern 

Lena Hallengren, var ett riktat statsbidrag på totalt 5 miljarder mot just försko-

lan. Medlen kunde kommunerna söka under tre år för att finansiera personal-

förstärkningar inom förskolan. I Finspång tog man väl vara på statens tilldel-

ning av Hallengrenpengar. För att öka kvaliteten i förskolan tillsattes 12 tjäns-

ter för att öppna en ny förskola och 6 tjänster för att inrätta två förskoleteam 

(Finspångs kommun 2007, s.63, 69). Teamen kom senare att omtalas som 

”spindelfröknarna”. Den här rapporten beskriver i första hand dem, deras 

arbetssätt och vad de betytt för förskoleverksamheten.  

Initiativtagarnas intentioner  

– spindelteam för att öka verksamhetskvaliteten 

Vad skulle man då göra med det här extra tillskottet av medel till personal-

förstärkning som Hallengrenpengarna utgjorde? Kommunerna fick själva be-

stämma och i Finspång diskuterades flera idéer. Av de sammanlagt 18 tjänster 

som tillkom bestämdes att två permanenta förskoleteam om vardera tre med-

lemmar skulle skapas. Deras uppdrag var att en dag i månaden byta av det 

ordinarie arbetslaget hos alla cirka 46 förskoleavdelningar. Satsningen syftade 

till att alla arbetslag skulle kunna planera och dokumentera sin verksamhet på 

dagtid. Den dagen kommer ”spindelteamen” på morgonen och tar över barn-

verksamheten och det ordinarie arbetslaget går därifrån. Idén till just den här 

speciella formen av team kom ursprungligen från Motala och introducerades i 

Finspång under hösten 2005. 

Förskolorna utsätts för press från många olika håll – från myndighetsregle-

ringar till föräldrar och barn. Att arbeta i team är, menar de rektorer som inter-

vjuats, det enda möjliga i förskoleverksamhet och det är av väsentlig betydelse 

att samarbetet fungerar. Väl fungerade team skapar mervärde och ger synergi-

effekter i verksamheten när olika kunskaper och kvaliteter integreras och kom-

bineras (Tienvieri 2002). Förskolepersonalen arbetar hela dagen tillsammans 

och då får det inte, för barnens bästa, vara några motsättningar mellan de 

vuxna. ”Det är nästan mer än ett äktenskap” säger Monica Blomberg, initiativ-

tagande rektor och chef för de två spindelteamen.  

Det är av större vikt att man i ett team är besjälad av samma sak. En 

grupp kan man vara, man kan tillhöra en grupp och man har lite grann 
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ihop men i ett team då är det ännu mer. Vi kallar det för team därför att 

man är besjälad av att jobba i kring det här. (Spindelteamchef, rektor 

Monica Blomberg) 

Spindelteamen har kommit att betyda mycket på flera sätt. Gunilla Hurtig-

Johansson, rektor på Nyhemsskolan, för Lekeberga och Finbo förskolor ser för-

delar ur tre perspektiv – för sig själv som chef, för barnen och personalen. Ur 

ett personalperspektiv så får den ordinarie personalen möjlighet att förlägga 

möten, planering, diskussioner, analyser och annat till dagtid. De slipper till 

stor del ansträngande kvällsarbete efter en full arbetsdag. I spindelteamen får 

personal som, efter många år i yrket, känner att de vill arbeta med något annat 

en chans att förverkliga det. Barnen får ett avbrott i vardagen och förskolornas 

rektorer får avlastning när de kan ha arbetsplatsträffar på dagtid de dagar när 

spindelfröknarna kommer.  

Allting har ju varit på kvällen. Man kan liksom inte säga att nu sköter ni 

er själva en stund barn för vi ska ha personalmöte. Det är full täckning 

hela tiden när man har barnen. Många kanske har slutat klockan ett och så 

ska de komma tillbaka till klockan sju på kvällen. Det blir en delad tur 

och sådant vill man plocka bort inom all verksamhet. Förskoleteamen 

ledde till två saker egentligen. För all personal har det blivit en väldigt 

stor vinst … dels så får vi behålla de som har tröttnat, de pedagoger som 

jobbat väldigt länge, och sedan blir det en oerhörd stor vinst, nästan mer 

för dem som jobbar ute avdelningarna eftersom de hinner tänka efter och 

få idéer. (Spindelteamchef, rektor Monica Blomberg) 

Ur arbetslivssynpunkt framhålls två stora vinster.  

Som chef för förskoleavdelningar kan man också se vad barnen har fått. 

De har fått fullkorn i sin vardag när spindelfröknarna kommer. Barnen 

säger så för att teamen började med sin spindel. Spindeln var ursprunget 

och så blev de spindelfröknar i nätet. De väntar på det här. En förskole-

lärare frågade ett av barnen som börjar i skolan nu vad som var roligast 

på förskolan? – Det var när spindelfröknarna kom! Då blev det ett av-

brott, det som satte lite guldkant på det. Förskolan var bra men det här 

blev det där lilla extra. För det andra blir verksamheten mer genomtänkt, 

personalen ”hinner prata barn”. Vi säger ”prata barn” för det gör att man 

har samma förhållningssätt i ett arbetslag. När man pratar igenom barn 

och hur ska vi förhålla oss till det och det, då blir det en större trygghet 

för personalen i arbetet och det kommer barnen till del. (Spindelteam-

chef, rektor Monica Blomberg) 

Spindelteamens medlemmar  

Spindelteamen består av två personalkategorier, tre förskolepedagoger och tre 
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barnskötare. På så sätt blev det alltså två förskolepedagoger och en barnskötare 

i det ena teamet och i det andra en förskolepedagog och två barnskötare. Att det 

blev så beror på fackliga förhandlingar. Pedagogerna är anslutna till Lärar-

förbundet och arbetar mestadels heltid medan barnskötarna som organiseras av 

Kommunal ofta arbetar deltid med en sysselsättningsgrad på 75 procent. I 

spindelteamen har alla heltidstjänster. De tre barnskötarna var visserligen fast 

anställda men vikarierade på olika förskolor och för dem blev spindelteamet ett 

sätt att få heltid och en tjänst med stadigvarande arbetskamrater. Spindelteamen 

vikarierar inte för någon. De är två team med ett eget koncept. Deras uppdrag 

är att lösa av den ordinarie personalen för att de ska få en barnfri dag. Skulle 

någon spindelfröken vara sjuk är det den inbokade förskolan som ordnar en 

vikarie. 

De pedagoger som sökte tjänsterna i spindelteamen ville efter många år i 

yrket göra något annat.  

Man är rätt så begränsad tyvärr … det är svårt inom vårt yrke att hitta 

någon karriärväg. Jag ser det väl kanske inte riktigt så heller men att hitta 

andra former. Det är ju att jobba på en förskola, på en avdelning, och så 

är det för alla. Nästa steg är om man vill bli någon form av chef men det 

är inte alltid man vill det heller … Man är rätt så begränsad tyvärr. Det är 

lite administrativa tjänster som jag vet människor söker … Sedan är vi 

många som är lite till åren. Man har inte samma fysiska resurser heller 

när man börjar bli 50-60-65. Man blir ljudkänsligare … Vi är sex perso-

ner i den här kommunen men det är ändå någonting, en början. Det är 

svårt att hitta något, det är många som säger det att de ibland skulle vilja 

göra något annat. (Spindelfröken, förskolepedagog Lena Eriksson) 

Pedagogerna ville inte längre jobba på kvällar och vid olika tider – ibland börja 

klockan 6.00 och ibland arbeta till 18.30 för att senare på kvällen ha föräldra- 

eller personalmöte. I spindelteamen arbetar alla dagtid och har samma arbetstid 

varje dag. De slipper att anteckna och dokumentera inför föräldrasamtal, slip-

per jobba med individuella planer och behöver inte ha utvecklingssamtal med 

föräldrarna.  

Nästan var och varannan vecka var det någonting på kvällen som man 

skulle göra, föräldramöte, träffa personalen för att gå igenom scheman 

och barn, samtal med föräldrar blev ofta på kvällstid. Det tycker jag är 

skönt att inte behöva göra. Det har jag gjort i 25 år. (Spindelfröken, 

förskolepedagog Lena Eriksson) 

Varianter på dessa teman återkommer hos flera av spindelfröknarna, 

Jag kände att det kunde vara skönt, för jag har jobbat i så många år, att få 

lägga det här med föräldrabiten åt sidan. Här är det barnen. Det är ju myc-

ket annars man har som förskolelärare att ta hand om. Mycket dokumen-

tationer, utvecklingssamtal, föräldramöten och det är mycket andra möten 
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också. Här får man alltså bara koncentrera sig på det roliga. Då kände jag 

att – det här vill jag prova … att ta den här chansen faktiskt. (Spindel-

fröken, förskolepedagog Kerstin Ahlstrand)  

De personer som utgör Spindelteamen har alla varit relativt länge inom barn-

omsorg eller förskola. Spindelteamens tillkomst gav dem möjlighet att behålla 

arbetslusten och utvecklas, att åter helhjärtat få ägna sig åt barn och barns 

utveckling;  

Det är ju lite kul alltså. Här kan jag få åka omkring, dramatisera sagor 

och få sjunga och jag kunde nog se rätt så bra hur det här skulle gå till 

och vet att jag har ganska lätt att få kontakt med barn! (Spindelfröken, 

förskolepedagog Kerstin Ahlberg med 30 år i yrket)  

Hennes kollega, Märta Nordfjell-Davidsson förskolepedagog med 25-årig erfa-

renhet, sökte också ett arbete som inte var så krävande efter att ha arbetet en 

lång tid på en förskola med öppethållande alla årets dagar, 24 timmar om dyg-

net, ett korttidshem och en förskola för funktionshindrade barn.  

Jag hade jobbat så mycket med olika problemställningar att jag tänkte – 

Jag vill ha ett jobb där jag inte behöver lägga krutet på allt det här admi-

nistrativa runt omkring och på mycket föräldrakontakter. Ett jobb där jag 

kan ägna mig åt barnen, det var det första, att få göra något roligt av mitt 

jobb. Det var liksom det och det har ju infriats. Vi jobbar så att vi kom-

mer och har med oss ett koncept som barnen gillar. Man är där den dagen 

och man lägger ner allt krut man har och sedan går man därifrån. Då be-

höver man inte ta med sig någonting hem. Man gör sitt jobb under dagen, 

så att barnen ska ha det bra på alla sätt och vis. … Ja, det har jag nog 

tänkt fortsätta med, i alla fall till jag går i pension. (Spindelfröken, 

förskolepedagog Märta Nordfjell-Davidsson) 

Egenskaper för att ingå i ett spindelteam 

I presentationen av skälen till att söka sig till spindelteamen betonades det som 

upplevdes som jämförelsevis lite krävande. Teamarbetet ställer dock andra, och 

stora krav, på medlemmarna. Att man i spindelteamen måste våga, inte vara för 

rädd och för blyg framhålls av alla sagespersonerna.  

Man ska vara stadig, flexibel och man får inte sitta på sina höga hästar. 

Man har tassat, man har varit väldigt lugn och timid och inte brytt sig om 

att lägga sig i någonting … Vi pratade mycket om det i början att man 

inte får ha för stora krav på sig själv. Man måste tycka att vi gör det bra 

ändå, om barnen är trygga och föräldrarna är trygga och tycker att det är 

bra, så är ju det bra. Det är vårt mål … Vi får inte röra till det för mycket, 

vi ska vara så att de känner att man mer kan gå in och vara med och leka i 
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leken. (Förskoleteam i Borensberg, förskolepedagogerna Anita Karlqvist 

och Marie-Anne Fransson) 

De frekventa mötena med arbetslag, föräldrar och barn kräver både professio-

nalitet och social kompetens. Varje spindelteam möter hälften av föräldrarna 

till kommunens förskolebarn! Varje dag är det nya föräldrar, som kanske inte 

tänker på att spindelteamet sedan sist har varit på 23 andra förskoleavdelningar. 

Spindelfröknarna måste kunna hantera stora barngrupper och hålla reda på alla 

namn. 

Du måste veta att du har lätt att få kontakt med barnen, att du kan ta det 

på ditt ansvar. Det är jätteviktigt. Även ha lätt med personalen, med folk 

överhuvudtaget och du måste ha lätt för sociala kontakter. (Spindel-

fröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg) 

I grunden ligger läroplanen men spindelfröknarnas fokus ligger på mötet med 

barnen. Ett möte som de i alla situationer försöker tillvarata på ett professio-

nellt sätt och utifrån hur barn ska bemötas. Sådant måste man kunna för det är 

inget som tränas in utan är något som bygger på lång erfarenhet.  

Det är lärande stunder alla stunder. Det är inte bara när man samlas, för 

det är mera en kul grej att barnen ska tycka att det är lite kul och 

annorlunda. Det känner vi nog att vi har lyckats med. Ja, du behöver tyc-

ka om att sjunga och spela teater, dramatisera och kunna ta folk … Sedan 

behöver du vara lite händig i fingrarna i alla fall om du ska vara i vårt 

team. Man kanske kan göra på andra sätt också men vi har valt att ta det 

här lite för ögat, lite roligt. Vårt syfte är ju att fånga barngruppen för en 

dag, att de ska ha roligt och tycka det är kul när vi kommer tillbaka nästa 

gång … Man måste ha den här kreativa ådran. (Spindelfröken och för-

skolepedagog Kerstin Ahlstrand) 

Alla tycks vara överens om att det är angeläget att spindelfröknarna har lång 

erfarenhet av yrket och är väl förtrogna med förskolans arbetssätt, att de har er-

farenhet och rätt utbildning. Speciellt viktigt är det för den ordinarie personalen 

i arbetslagen.  

Det har ganska mycket med erfarenhet att göra det här sättet att jobba … 

Det ligger inte bara i utbildning, för om man säger, en färsk förskole-

lärare och två rutinerade barnskötare kanske skulle vara svårt. Det är 

svårt att säga om det beror på individ mera än på hur länge man har 

jobbat. (Spindelfröken, förskolepedagog Lena Eriksson) 
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Det är nog så att de flesta nyutexaminerade förskolepedagoger vill börja sin 

yrkesbana i ett arbetslag på en förskoleavdelning, då behövs erfarenheter från 

föräldrakontakter, dokumentation, från att följa barnen långsiktigt, etc. Den 

som vill ingå i ett spindelteam måste också inse att mycket av dagens arbete är 

rutiner med blöjbyten och annat och att det finns liten tid till ”det lilla extra”. 

En annan fördel med lång erfarenhet är när den ordinarie personalen ibland 

ställer frågor som – Hur upplever du det här barnet? Då kan spindelteamen 

bidra med att se sådant som personalen kanske är hemmablind för. Allteftersom 

förtroendet mellan spindelfröknar och arbetslagen har växt fram blir sådana 

frågor blir allt vanligare. 

På det sättet kan man nog påverka ibland. (Spindelfröken, förskole-

pedagog Lena Eriksson) 

Spindelfröknarna måste tycka om att ambulera mellan olika arbetsplatser, tycka 

att det är intressant att se de olika förutsättningar som råder både när det gäller 

lokaler och barngrupper.  

Man måste kunna anpassa sig till situationen som råder på ställena, det 

går inte att stå och gnälla att det här är bedrövligt utan man får ta det som 

det är där … När man har varit anställd länge så känner man till, har en 

säkerhet så man vet att – Jag kan hantera barngrupper! Så är det. En ny-

utbildad kanske skulle kunna känna att det är lite körigt. (Spindelfröken, 

förskolepedagog Kerstin Ahlstrand) 

Många vill gå till samma arbetsplats varje dag, inte byta och fara runt till olika 

förskolor. Spindelteamen är visserligen bara en dag på varje förskola men där-

emot har de, till skillnad från vikarier, alltid samma arbetskamrater och det är 

en trygghet. 

Teamarbetets organisering och genomförande 

Förebilder och grundorganisering 

Innan spindelteamen i Finspång startades gjordes ett studiebesök i Borensberg, 

som tillhör Motala kommun, där de hade en liknande verksamhet. Besöket 

påverkade genom att spindelfröknarna lärde känna ett sätt att arbeta som 

nyckelaktörerna i Finspång ville ta till sig men där fanns också sådant de ville 

göra annorlunda.   

Vårt program det har vi utvecklat och det är inte likt deras. Det här byg-

ger på våra erfarenheter och det som vi har sett att barn gillar. Vi försöker 

göra det lite omväxlande med mycket lekar och dramatiseringar, sånger 

och gitarrspel för vi vet att det inte finns på alla ställen. (Spindelfröken, 

förskolepedagog Kerstin Ahlstrand) 
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I Borensberg hade teamen två fasta medlemmar och respektive förskola tillsatte 

en vikarie för en halv dag. Finspångs två spindelteam har tre medlemmar var. 

Det ansågs bättre att ersätta hela arbetslaget så att ett samkört spindelteam tar 

över.  

Där kan jag tycka att det är bättre att vi är tre som arbetar med varandra, 

då är det är lättare för oss att ta över på dagen.  

Säger en av intervjupersonerna och en annan fortsätter: 

Varför skulle vi, som inte ens känner barnen, klara det på två. Nej, tre det 

tycker jag istället för att ha en vikarie. Det är bättre att det är vi tre, det är 

vi jätteglada för att vi får vara faktiskt.  

De två spindelteamen når alla förskoleavdelningar. Det ena teamet hade vid 

intervjuerna 23 förskoleavdelningar. Det är lite för många för att hinna alla på 

en månad. Spindelteamens besök är planerade. Tidsplaneringen sker tidigt på 

våren och hösten för en hel termin i taget. Varje rektorsområde får ett veckoför-

slag inom vars ram arbetslagen själva får bestämma vilken dag som passar dem 

bäst. 

För oss är det bra att vi vet vart vi ska. Vi är inte en vikarie som hoppar in 

och inte vet vart vi ska från dag till dag utan det här är planerat hela 

vägen. Det tycker jag är en bra form. (Spindelfröken, förskolepedagog 

Lena Eriksson) 

När alla arbetslag har blivit avlösta har spindelteamen två dagar för egen plane-

ring och det sker i en egen lokal. Den första mellandagen inleds med en arbets-

platsträff för de båda spindelteamen och deras chef. Därefter delar de två tea-

men upp sig och gör sina egna månadsplaneringar. Den andra dagen är avsatt 

till en reflektions- och fortbildningsdag. De här dagarna har spindelteamen 

också tagit emot studiebesök från andra kommuners förskolor, som t.ex. 

Vimmerby, Nyköping, Söderköping, Norrköping och Linköping. Vid studie-

besöken får deltagarna information om spindelteamens verksamhet och betalar 

samtidigt en mindre summa för den dokumentation de erhåller, pengar som 

sedan går till spindelteamens fortbildning. 

Praktikaliteter 

På förskolorna finns en pärm som innehåller all nödvändig information om 

varje barn. Den ska vara ifylld när spindelteamet kommer. Blanketterna har 

teamen själva arbetat fram. Där finns barnens namn och fotografi, var man kan 

kontakta barnets föräldrar, barnets tider finns angivna, om någon är sjuk eller 

ledig, har allergier, när de ska sova, etc. Om något barn av någon anledning 

behöver extra tillsyn, kanske har en benägenhet att hoppa över staketet, så finns 

en blankett även för det. Därtill finns ett informationsblad om sådant som 

spindelteamet måste veta. Det kan handla om var arbetslaget förvarar material 
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och utrustning, som kameran till den dokumentation som spindelteamen gör 

varje dag. Med 350 barn går det heller inte att komma ihåg namnen på alla i 

den dagsaktuella gruppen men för dagen kan spindelfröknarna i regel med hjälp 

av en namnsång komma ihåg vad barnen heter. 

Det har fallit väldigt väl ut. Vi hade nog tänkt från början att man skulle 

utveckla konceptet lite snabbare från vårt basprogram men vi kommer 

bara en gång per avdelningen och månad, och jag hörde senast idag, för 

det är snart vår och nu har vi en annan namnsång – Ja, men den då, 

Skrutten Lutten har vi ju inte sjungit! Då tar vi den igen. Deras namn är 

med och så sjunger man om varje barn. Man observerar varje. Man måste 

ha lite sådant för att man ska lära sig namnen. Så det är mycket för oss 

också. (Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlstrand) 

För att känna igen ”sina” spindelbarn utomhus på en förskola med flera avdel-

ningar förses barnen med ett gult band, som i skolan förr i världen när man 

delade upp sig i lag. 

Spindeln – navet i konceptet 

När vi började funderade vi på hur vi skulle lägga upp det. Då tänkte vi 

på spindeln, vi som personal är ju spindeln i nätet och då måste vi 

givetvis ha en spindel med oss. Det var så det började. Sedan så får man 

liksom utveckla det här varje gång. (Spindelfröken, förskolepedagog, 

Märta Nordfjell-Davidsson) 

När spindelfröknarna kommer till förskolan är barnens förväntningar stora. 

”Har du skattkistan med dig?” Navet är spindeln Imse Vimse och den skattkista 

han bor i och som fylls med olika teman för varje månadsperiod. Det kan 

handla om kompisrelationer och hur man är mot varandra. Ibland är spindeln 

ett troll, en trädgårdsmästare eller en astronaut. Spindeln byter kläder varje 

gång han kommer så barnen vet aldrig hur han kommer att se ut, allt för att 

göra det så lustfyllt som möjligt. Skattkistan som spindeln bor i är klädd i 

finaste tyger. Både spindel och skattkista är köpta på Ikea och bearbetade. 

Vid halv tio ungefär samlas barnen för dagens höjdpunkt när spindeln 

Imse Vimse kommer. För att komma in så kanske man måste knacka på 

lådan för han är väldigt trött av sig, ligger och snarkar, han är ju uppe på 

nätterna och härjar. Just nu är han ett troll. Då vill han veta vilka barn 

som är här och vi sjunger och så räknar vi hur många ben han har, lite så 

där för att få in antal och hur han ser ut. Vi går runt och klappar på 

honom. Så det här är den centrala figuren i det hela. (Spindelfröken, 

förskolepedagog Märta Nordfjell-Davidsson) 

I konceptet ingår också sagor, spel, teater eller ett musiktema. Den här delen av 

dagen anpassas till barnens ålder eller om det är många invandrarbarn.  
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Det är det här som är roligt, sitta och pyssla och fixa till. Sedan får vi 

göra det situationsanpassat. I den här gruppen som vi är hos idag är det 

mycket barn som kommer från andra länder, så att språket är det svåra 

här. Då bantar vi ibland ner det vi tänkte göra, för de orkar inte lyssna om 

de inte förstår. Det handlar lite om vart man kommer någonstans, man får 

anpassa men vi har en grundplåt som vi kör. (Spindelfröken, förskole-

pedagog Lena Eriksson)  

För oss gäller det att ”fånga dagen”, om man säger. Då gäller det att fånga 

öga och öra. Vi har mycket glitter och glamour, silver och guld och svart. 

(Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg)  

Spindelteam visavi arbetslaget Nyckelpigan 

Men vad gör era fröknar när spindelfröknarna är hos er då? – De går på 

restaurang! Det tycker jag är så härligt för de har berättat att då kunde 

arbetslaget gå ut och äta, som många andra arbetslag kanske gör. Då gör 

de det ibland, går ut och äter lunch, och bara det att lämna arbetsplatsen 

och gå och sätta sig och äta, det är också en stor grej. (Spindelteamchef, 

rektor Monica Blomberg) 

Det ordinarie arbetslaget Nyckelpigan hos Lekeberga förskola som besöktes i 

samband med studiens genomförande består av fyra personer med varierande 

tjänstgöringsgrad. De är alla ense om att spindelfröknarnas besök har stor posi-

tiv inverkan på arbetslagens verksamhet. Värdefullt är också att den tid arbets-

lagen får att disponera när spindelteamen avlöser dem inte tillkommit istället 

för annan planeringstid utan den här tiden har arbetslagen fått extra utöver vad 

de har annars. 

Jag tycker att det är väldigt positivt att få göra sådant som vi skulle ha 

gjort kvällstid istället. Slippa de här sena kvällarna till 9–10, kunna vara 

hela arbetslaget, sitta och diskutera, planera och göra sådant som vi 

måste. Det är en väldig förmån. (Arbetslag Nyckelpigan, förskolepedagog 

Ann-Britt Larsson) 

Spindelteamen arbetar alltid 8 timmar om dagen och hela tiden i barngruppen. 

Arbetet börjar 7.45 med en kvart för information om hur många barn som kom-

mer och om det är något nytt sedan de var där sist. Klockan 16.15 är arbets-

dagen slut och strax innan återkommer arbetslaget och ansvaret för barnen 

lämnas över med information om något särskilt har hänt. Tiden för deras möten 

är således knapp och resulterar i liten kommunikationen mellan arbetslaget och 

spindelteamet. En kvart på morgonen och en kvart på eftermiddagen samtidigt 

som barn lämnas och hämtas främjar inte till idéspridning dem emellan. 
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Vi har ju inte så mycket kontakt … vi pratar inte så mycket med dem … 

därför att de har sin egen planering när de kommer. De rör inte ihop sin 

planering med vår. De har en stående planering som de kör en månad och 

sedan planerar de om och så kör de samma sak varje dag. (Arbetslag 

Nyckelpigan, förskolepedagog Ann-Britt Larsson)  

Eftersom spindelteamen endast träffar personalen vid överlämnandet ser de 

aldrig hur personalen jobbar. Det primära vid inrättandet av spindelteamen var 

inte heller idéspridning mellan avdelningarna utan att det skulle ske en 

avlastning, som innebar att arbetslaget i lugn och ro skulle kunna planera sin 

verksamhet på barnfri dagtid.  

Spindelteamen har en egen dagsplanering och dokumenterar sin dag genom 

arbetslagets kamera så att arbetslaget både kan läsa och se vad som gjorts när 

de kommer tillbaka. Det är de styrda uppgifterna som dokumenteras. Därutöver 

har spindelteamet sitt eget arbetssätt och känner givetvis inte till arbetslagens 

alla förekommande oskrivna regler men oftast vet barnen att när spindelfrök-

narna kommer ”då gör vi på det här sättet” (Spindelfröken, förskolepedagog 

Lena Eriksson). 

Det är känsligt att lägga sig i men spindelteamen kan påverka när det gäller 

praktiska problem om det är något som behöver åtgärdas eller som inte funge-

rar. Spindelteamen kan då ge tips på idéer från andra förskolor.  

Spindelteamen kan bidra med är tips och idéer men inga pekpinnar. 

(Spindelfröken, förskolepedagog Märta Nordfjell-Davidsson) … Alltså 

man får vara lite smidig, inte bara klampa på. Vi ska ju dit igen, så vi får 

inte göra oss ovän. Däremot kan man ge lite förslag – på ett annat ställe 

har de gjort så – föreslå sådana saker, så att man inte bara säger – Jag tyc-

ker att ni ska göra så! … … Kanske är det språkproblem på vissa ställen 

och vi har någon rolig sång för att träna munmotoriken och den delar man 

med sig, det har hänt att vi har gjort. De [arbetslagen] har frågat – Vad är 

det där för sång, kan du fixa? Då har jag skickat iväg noter så att de också 

kan sjunga den. Så kan det vara ibland. (Spindelfröken, förskolepedagog 

Kerstin Ahlberg) 

Spindelteamen kan uppleva skillnader mellan barngrupperna men om det beror 

på pedagogiskt tänkande, om arbetslagets arbetssätt ger en lugn struktur i verk-

samheten eller om det beror på antalet barn i gruppen, det kan vara svårt att 

avgöra. Den stora skillnaden mellan förskolorna, som spindelteamen ser det, är 

lokalmässigt. Det finns förskolor som är byggda och anpassade för verksamhe-

ten men det finns också de med mer tungarbetade lokaler. Skillnader i pedago-

giskt tänkande och arbetssätt är däremot inte så märkbara för spindelteamen, 

eftersom deras kontakt med arbetslagen är begränsad.  
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Arbetslaget och idéspridning 

Den dag när spindelteamet kommer har arbetslaget planerat sin tid så att de är 

ett helt arbetslag med barnfria timmar hela dagen. Det upplevs som mycket 

positivt, vilket även betonades av teamet i Borensberg när de besökte de tongi-

vande aktörerna i Finspång inför deras start.  

Det är inte rimligt heller att man ska orka vara kreativ på kvällstid när 

man först har gjort ett arbetspass och så ska man gå och vara jätteinspire-

rad, hur lätt är det. (Medlem av förskoleteam i Borensberg) 

I Finspångs inleds den barnfria dagen alltid med att arbetslagets chef besöker 

dem. Resten av dagen disponeras åt sådant som är angeläget för arbetslaget och 

den egna avdelningen. Det kan vara egen planering, dokumentation, diskussio-

ner och reflektion, föräldrasamtal och annat.  

Vi kan lägga vår konferens till dagtid istället för att sitta en eller två kväl-

lar i månaden, göra saker för avdelningen, vi kan sitta här en dag istället 

och diskutera, man kan göra inköp och förbereda olika saker som vi tänkt 

göra. (Arbetslaget Nyckelpigan, förskolepedagog Ann-Britt Larsson) 

Hur sprids då idéer inom förskolan? Det kan vara när någon byter arbetsplats, 

på konferenser och vid studiebesök. I Finspång anordnas pedagogiska caféer 

med tvärgruppsträffar. Där diskuteras frågor runt en bok eller en föreläsning. 

När en förskola har många avdelningar får man också idéer av varandra i sam-

arbeten och på raster och överallt där man interagerar. 

Det byter vi i huset i och med att vi är fem avdelningar, så är det många 

tankesätt och så har man vissa aktiviteter ihop också.  

Pedagogerna i en av Finspångs förskolor, Lekeberga, har själva sökt pengar till 

EU-projekt där det ingick att besöka olika verksamheter för att utveckla idéer. 

Det har resulterat i en ateljé och verkstad och ett sagorum. De som har hand om 

ansvarsområdet kompetensutveckling, förskolepedagogerna Lena Lindberg 

Holmberg och Agneta Grönborg, skrev ansökningen och bjöd in de övriga i 

förskolan att delta. 

Vi brukar träffas lite då och då och göra lite ovanliga saker på fredags-

eftermiddagar … eller helger … på torsdagskvällar … vi var borta över 

helgen … Sedan är det så att alla har ställt upp. Det är inte många som 

inte vill. Vi har gjort de här sakerna allihop, de [initiativtagarna] har inte 

fått göra det själva. Det gäller ju att alla vi andra ställer upp på det. 

(Arbetslaget Nyckelpigan, förskolepedagog Ann-Britt Larsson)  

Det som görs inom EU-projektet handlar om övergripande frågor som rör alla 

förskolans arbetslag, som exempelvis diskussioner om värdegrund och den 

röda tråden eller hur förskolan ska presenteras på hemsidan. Det är frågor som 

arbetslagen måste komma överens om eftersom alla arbetslag har sina egna 

arbetssätt. Den dagtid som Spindelteamen frigör används däremot uteslutande 
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till att utveckla den egna avdelningen.  

De får göra det här på dagtid när de är fräscha i huvudet. De får en annan 

chans att jobba. (Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlstrand) 

Ledning och idéflöde 

Det var en av rektorerna i Finspång, Monica Blomberg, som snappade upp idén 

om rörliga team vid ett seminarium. Hon bjöd därefter in ett team från Borens-

berg med ett liknande upplägg till en rektorsträff så att de fick berätta. Det blev 

en utgångspunkt för fortsatta diskussioner men flera deltagare vid rektorskon-

ferensen ställde sig skeptiska. 

Det är inte genomförbart att varje avdelning en gång i månaden skulle 

kunna gå ifrån. Det kändes inte som att det var genomförbart, det måste 

jag ärligt säga men det har fungerat jättebra. (Rektor Gunilla Hurtig-

Johansson) 

Den rektor som säger så, Gunilla Hurtig-Johansson, hade arbetat som förskole-

pedagog i 25 år innan hon år 2001 blev rektor för Nyhemsskolan med års-

kurserna F–9. På hennes speciella ansvar ligger rektorsområdets förskolor, 

förskoleklasser samt årskurs 1–3. Man eftersträvar ett integrerat arbetssätt där 

duktiga 6-åringar ska kunna gå in i en etta och lästräna. För att underlätta inte-

grationen ordnas fortbildning för kommunens alla förskolelärare i förskoleklas-

serna. Där träffas de, kan diskutera och lära av varandra. Rektorn menar att det 

har funnits ett sug hos hela personalen att få fortbildning och att diskutera 

aktuella frågor inom förskolan. 

De är ju jätteförvånade. – Jobbar ni så, vi jobbar så här! Man jämför, så 

har det varit under hösten och våren. Vi fortbildar fritidspedagogerna och 

barnskötarna som finns i F3 verksamheten. Det är jättenyttigt för per-

sonalen att få höra att det kan vara på ett annat sätt än som vi har det här. 

Man tror ju att så här ska det vara, som vi gör. Man får fundera på vad det 

är för verksamhet man har egentligen. (Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 

Rektorn har idéer om att flytta om personer för att åstadkomma bra effekter i 

verksamheten. En enkät skickades ut för att se om någon kunde tänka sig andra 

arbetsuppgifter eller positioner.  

Vi har gjort så här att vi i våras lämnade ut ett papper där de får säga om 

de kan tänka sig att göra något annat till nästa höst. Då har jag tänkt – 

Tänk om någon kunde önska sig något annat! Nu har en gjort det och hon 

är också speciallärare. Då tänker jag att om hon försvinner nu [till en 

annan position] då får det en massa bra effekter så att man kan flytta om 

annan personal. Det är jättebra. (Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 
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Två utvecklingsledare har anställts, en lärare och en förskolelärare som även 

gått den nya lärarutbildningen. En dag i veckan arbetar de med fortbildnings-

frågor, organiserar studiedagar eller söker Mål 3 pengar. 

Ansvarig rektor visavi en förskolas arbetslag 

Det positiva mottagandet av spindelidén kan ses som ett uttryck för den stora 

förändrings- och utvecklingsvilja som tycks genomsyra verksamheten och de 

anställda. Som exempel kan nämnas att personalen inte reagerade med upp-

givenhet över reportagen i tidningen Förskola där det aldrig fanns några bråkiga 

barn i grupperna och där alla barn verkade vara 5–6 år. Istället frågade de sig 

”varför” den egna verksamheten inte överensstämde med pressbilden och ville 

söka svar på frågan. Personalen och rektorn beslutade tillsammans att inhandla 

digitalkameror till alla sina förskoleavdelningar för dokumentation av verksam-

heten. En av pedagogerna som var kunnig i att hantera digitalkamera fick an-

svaret att lära de andra på förskolan. Sedan köptes tjänsten in och schemalades 

för att all personal inom barnomsorgen skulle få tillfälle att lära sig. 

Ett EU-projekt har nämnts tidigare. Det kom till på initiativ av personalen 

som avsatt mycket fritid för att realisera det:  

Det är ju ganska otroligt att få 15 personer att ställa upp på det och fara 

iväg någonstans och alla gör det. De har fortfarande EU-pengar kvar, som 

vi har på ett speciellt konto. Varje gång de ska någonstans så säger de till 

mig – Om vi får ta av fortbildningspengarna här för att betala det och det, 

så tar vi resten! Vi förhandlar om det varje gång de ska någonstans. 

(Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 

Trots en rad ovanliga inslag menar rektorn att hon aldrig behöver säga nej: 

När de kommer till mig så har de redan tänkt igenom vad de ska säga, 

eller vad de har planerat. … Det är ingenting att säga nej till för det är så 

bra har jag tyckt hela tiden. Ja, naturligtvis om det skulle kosta så mycket 

pengar så att jag inte har råd. Men det känner jag att de aldrig skulle 

försätta sig i den situationen. Det är de för proffsiga för. (Rektor Gunilla 

Hurtig-Johansson) 

Personalen har också sökt och fått Mål 3 pengar för att skapa en kompetens-

utvecklingsplan för förskolans personal och för områdets dagbarnvårdare. Kon-

tinuerligt väcks nya förslag till aktiviteter och till extern finansiering, något 

som blivit ett måste i den kommunala vardagen för förskolan får inte särskilt 

mycket pengar i budgettilldelningen. Medel tilldelas endast för personalens lön, 

för hyra, tomt och underhåll. 

Sedan den här lilla ”sketna” pengen man får som pedagogiskt anslag, det 

är ju ingenting mot vad skolan har här. Där finns ett helt annat behov, det 

kan jag förstå, det är dyra läromedel och det är på ett annat sätt. Men jag 
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känner ändå att förskolan också ska ha. (Rektor Gunilla Hurtig-

Johansson) 

Rektorn försöker kanalisera lite extra medel till arbetslagen, så att de har 

kunnat köpa in efter behov – ett år köpte ett arbetslag t.ex. ett specialbehandlat 

bord som dämpar ljudnivån.  

Det behövs så att de inte går med det där trasiga materialet de har. Jag 

tycker att personalen är medveten. De vill förändra verksamheten, de lä-

ser om andra pedagoger. Alltså man kan ha en annan metodik, det pratar 

de om – Hur ska vi göra då? Sedan har de varit på studiebesök och de 

kommer tillbaka och det ska vara prismor i fönstret, det ska inte vara 

gardiner, och beroende på vad de har sett. De förändrar utifrån behov. 

Just nu är det mycket poppis att göra rum i rummet. För pengarna de fick 

nu i höstas köpte de skärmar för att dela av för att få mer utrymme och 

kunna nyttja rummet på ett annat sätt. (Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 

För att bevara arbetslagens innovativitet försöker rektorn att förstärka det de 

säger, underlätta för dem och ge pengar om det är möjligt. Vill de åka någon-

stans så får de åka.  

Jag tror ju att andra styrs mycket mer av pengar än jag gör. Jag känner att 

– Nu kör vi! För det är ett stort rektorsområde och vi har mycket pengar 

och då kan jag känna ibland att – Ja, åk det där fixar vi det är inte slut på 

terminen! (Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 

Rektorn tror att det lönar sig att säga ja och anser att arbetslagens åsikter och 

synpunkter alltid är väl förankrade. Inför morgonmötena har de diskuterat, fun-

derat och tar sedan upp olika teman. Alla kommer naturligtvis inte med idéer 

hela tiden men det är viktigt att det finns några i förskolans arbetslag som är 

drivande och får med sig de andra.  

Alla gör inte likadant heller, det är olika på avdelningarna naturligtvis. 

Det syns när man jämför deras planerings- och utvärderingsmaterial att 

de gör på olika sätt och tänker på olika sätt. Jag tror att det på varje avdel-

ning är några som är mera drivande och de andra hänger på. Det är okej, 

tycker de. Det är som vi människor är. (Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 

Rektorn implementerar sina idéer genom lagledare, som är en formell och 

avlönad position. De kan sägas vara ett slags första linjens chefer och fungerar 

som en avlastning för rektorns skolledaruppgift. Ur rektorernas perspektiv har 

spindelteamen också blivit en avlastning, som möjliggör att fler arbetsplatsträf-

far genomförs på dagtid. Rektorernas målsättning är att vara ute i verksamheten 

så mycket som möjligt men det är svårt att hinna med. En gång i månaden på 

kvällen har man en arbetsplatsträff för respektive förskolas alla arbetslag och 

den morgon när arbetslaget blir avlöst kommer rektorn för att ha ett möte med 

arbetslaget mellan 8–9.00. Med morgonmötena lär rektorn känna personalen 
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och får ett begrepp om hur det fungerar på avdelningarna. 

Man lär känna personerna på ett annat sätt. En dag i månaden kommer 

jag och det är enbart av godo. (Rektor Gunilla Hurtig-Johansson) 

Ansvarig chef visavi spindelteamen 

I slutet på föregående avsnitt framkom att de rektorer som berörs av spindel-

teamens arbete är mycket positiva till den effekt som teamen har på den ordina-

rie verksamheten. Det temat utvecklas mera nedan. Genom att spindelteamen 

kommer ut till alla förskoleavdelningar får de bra överblick. Vid de månatliga 

träffarna med deras chef och rektor kan spindelfröknarna avrapportera sådant 

som de iakttagit och upplevt exempelvis avseende den fysiska arbetsmiljön, 

som ligger inom rektorernas ansvarsområde. Ett spindelteam lade bland annat 

märke till att belysningen var mycket dålig på en nyöppnad förskola och fick 

det åtgärdat.  

Vi kan ta upp det med chefen och säga att de har det jättebesvärligt där. 

Du måste gå på deras chef, det gör vi ibland. Så på den vägen har de fått 

hjälp av oss. Bland annat med belysningen på ett nystartat ställe, de såg 

nästan inte. Varför ska man inte kunna sätta upp ett lysrör, de hade tjatat 

och tjatat och det hände ingenting. … Det fanns inte stolar och bord när 

vi kom. Vi kan inte täcka upp för det. Inte fanns det någon diskmaskin 

när man skulle diska efter mellanmål för det fick man göra i ordning själv 

… Men nu har man har delat upp lite och fritidsbarnen sköts av någon 

annan … Det var en ohållbar situation där. Det finns ingen människa som 

kan klara av att jobba så. Vi är ju bara där en dag då kanske man kan stå 

ut men att jobba så varje dag … Det finns de som gått i väggen där. 

(Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlstrand) 

När spindelteamen uppmärksammar något som inte fungerar tar de upp det med 

sin chef som i sin tur meddelar rektorerna som sedan går vidare ut till alla för-

skolor. På det sättet behöver inte någon känna sig utpekad. Teamen kan vid 

sina besök se bra exempel på hur hygienen sköts när avdelningar drabbas av 

vinterkräksjukan. Om en förskola har en bra handlingsplan kan arbetssättet fö-

ras ut till andra genom generella anvisningar som alla ska förhålla sig till.  

De kanske tycker att det är jobbigt på vissa ställen … Det finns kanske 

anledningar till varför det blir som det blir. Men om det är någonting som 

inte fungerar så tar Monica [rektor och chef för spindelteamen] upp det. 

Då går alla hem och tänker och undrar om det är hos mig, ungefär, och så 

pratar man utifrån att det kan vara hos oss. (Rektor Gunilla Hurtig-

Johansson) 
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Fortbildning och sammanhang 

Spindelteamen har, liksom övrig förskoleskolpersonal, 1500 kronor per med-

lem i fortbildningspengar. Ytterligare lite utbildningsmedel får de in när de 

presenterar sitt spindelkoncept för andra kommuners förskolor. Därutöver är en 

del av maxtaxepengarna avsatta till fortbildning. Friskvårdspengarna satsar de 

dels på fysiska aktiviteter och dels på någon gemensam aktivitet. När det är 

dags för nya utbildningsmedel lämnar de in sina önskemål till sin chef.  

Fortbildning i portfolie har ökat. För spindelteamen är just det inte så intres-

sant eftersom det inte ingår i deras uppgifter att dokumentera barnen. Istället 

kan de välja att läsa en bok så att de känner till vad det handlar om. Den utbild-

ning spindelteamen vill ha handlar om drama, tillverkning av dockor och mate-

rial, något som är utvecklande för deras uppdrag. Tillsammans med sin chef 

deltog de i en större konferens i Stockholm, en spindelfröken säger: 

Jag hittade, i vår facktidning Förskolan, en utbildning för både barnsköta-

re och förskolelärare. Vi är ju båda yrkeskategorierna och det är kul om 

man kan få åka hela arbetslaget. Då hade de barndagar uppe i Stockholm. 

Det fick vi åka på i januari förra året [2006] och då hade vi jobbat ett 

halvt år … Det var mycket inspiration. Två hela dagar som handlade om 

sagans värld, lek och sång och barns olika beteenden, så det var mycket 

praktiskt som man fick med sig. Mycket kunskaper också om olika barn 

och barngrupper. (Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg) 

En 5-poängskurs i genuspedagogik genomförs i Finspångs förskolor.  

Man kanske behöver tänka till lite mer på det här genusperspektivet, det 

kan jag känna i vår grupp också … Det är väl med sådant där som man 

behöver jobba lite mer vartefter. Det är ganska svårt i och med att man är 

uppväxt som man är. Det är inte så lätt och man halkar lätt in i det här 

men det finns säkert saker som man kan motverka i de här könsrollerna. 

Därför så går jag den här utbildningen. Det gäller att kunna klara av de 

där fällorna … Ja, nu går jag kurs och ska bli bättre på det. (Spindel-

fröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg) 

I en så spridd verksamhet kan spindelfröknarna med sina besök hos alla för-

skolor skapa en känsla av sammanhang. Skulle en katastrof eller olycka inträffa 

på en förskola, så består spindelteamen av erfarna pedagoger som kan gå in 

istället för den ordinarie personalen. Att spindelteamen redan är kända av ba-

rnen är värdefullt för vid sådana tillfällen anlitar man inte gärna unga och oer-

farna vikarier.  

Spindelteamens idéspridning 

Spindelteamen har sitt eget program och upplägg. De löser av alla arbetslag och 

de gör studiebesök. De ser och får intryck från många förskolor och de får 
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idéer. De sex spindelfröknarna jobbar bra ihop och det är högt i tak för idéer.  

Vi är jättebra kompisar. Jag tror vi kände att det var så roligt det här, det 

blev så roligt av det … … Vi [de båda spindelteamen] sitter ju ihop och 

det är lite kul när vi planerar. Då inspirerar vi varandra och lånar av 

varandra. Fast det är svårt att bara ta deras precis har vi känt, för man 

behöver göra om det så att det passar en själv (Spindelfröken, förskole-

pedagog Kerstin Ahlstrand) 

De är som ett litet resande teatersällskap för en stund, sedan är där också rutin-

situationer och ”visst idétorka får man också”. Det är två år sedan de startade, 

de har ställts inför en ny arbetsuppgift och de har varit nya med varandra. De 

utvärderar sina program och förbättrar, förhållningssättet i lekar anpassas till 

varje barngrupp. Allt material som arbetats fram till sagolådorna sparas. Alla 

har fått lära sig hur man enkelt kan göra dockor.  

Man har rätt mycket när man sammanställer sina idéer. Vi har stöttat 

varandra och gett varandra idéer om vad man kan göra. Det har ju gjort 

att det har varit stimulerande genom att man får nya idéer. Men sedan har 

vi också en jättebra chef som har stöttat oss otroligt mycket i det här. 

(Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg) 

Efter ett studiebesök i Linköping avser de att förverkliga och utveckla ett eget 

språkotek, samla ihop idéer från olika förskolor och tillverka material som 

sedan ska hållas tillgängligt för förskolorna. Här söker de samarbete med bib-

lioteket som har vissa medel för att låna ut material. De tänker vidareutveckla 

eget material men eftersom det är förenat med kostnader kommer de som lånar 

materialet få betala en liten slant. ”Det skulle kunna förbättra förskolorna på 

många sätt” menar en av de intervjuade rektorerna. Något som utvecklas av 

Spindelfröken Kerstin Ahlstrand: 

Speciellt en förskola i Finspång har många barn från många länder, som 

inte har svenska som sitt modersmål. Det kan också vara bra för barn 

med språkavvikelser. För sådant behövs bra material och det vill vi jobba 

fram. Vi har även varit iväg på studiebesök till en förskola i Ryds rektors-

område bland annat på ett språkotek för att se hur de hade lagt upp det. 

Vi försöker hålla ögonen öppna hela tiden. Det är väl så att vi kollar lite 

vad vi vill ha och sedan så föreslår vi det och vi har fått bra respons än så 

länge. Det känner vi att vi har, är i en miljö där idéer frodas i gruppen. 

(Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg) 

Konceptets marknadsföring och nätverk 

Hösten 2006 ställde spindelteamen ut sitt material på en nationell förskole-

biennal i Norrköping. De satte upp skärmar och skrev ner sin målsättning. På 

ett bord fanns också blanketter, skattkistan och annat material för besökarna att 
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studera och titta på. Däremot var inte utställningen bemannad, något som de 

beklagar eftersom det var många som ville ställa frågor.  

Deras arbetsmetod rönte således stort intresse och har resulterat i att de har 

fått ta emot åtskilliga studiebesök från olika kommuners förskolor. Att bli 

avbytt av ett fast team istället för en vikariepool där de tillgängliga vikarierna 

kanske aldrig har jobbat ihop är ett intresseväckande koncept, vilket avspeglas i 

citaten nedan hämtade från förskolepedagog Kerstin Ahlstrands berättelse. 

Vi har haft mycket studiebesök, ett intresse faktiskt … De har kommit till 

oss. Vi har bjudit hit dem. Från början tog vi inte betalt men så kände vi 

att – Vi har ju jobbat ut det här materialet! Då tyckte vi att då kan vi väl 

få lite pengar för det när vi tar oss tid istället för att de bara får ta det. Vi 

tar inte så mycket men en liten summa och så tar vi emot dem. Vi berättar 

hur vi jobbar, man kan se på vår skattkista och så får man tillgång till 

våra blanketter. (Spindelfröken, förskolepedagog Kerstin Ahlberg) 

En förskola i Vimmerby har kontaktat spindelteamen dels för att bilda ett nät-

verk för utbyte av idéer och dels för att få presentera sitt upplägg på ett 

spindelteam. 

Det kan vara mycket frågor som kommer upp – Ska vi lägga oss i mera 

hur det ser ut ute på avdelningarna? Eller det kan vara idéer hur vi jobbar. 

Det är alldeles nytt så vi vet inte alls. Nätverket är ju till för att stötta 

varandra. Vi är bara två team här och vi har inte samarbete med andra. Då 

tyckte vi det vore jättekul. … Nu är det bara två i nätverket, Vimmerby 

och Finspång, men sedan kanske det blir flera.  

Ett differentierat idéflöde – i teoretisk belysning 

Förskolan ses som en utbildningssatsning och det talas om den röda tråden av 

lärande från förskolan och genom hela skolsystemet. I förskolornas årliga 

kvalitetsredovisningar klagas på bristande tid för planering, reflektion och 

utvärdering. Ett omfattande arbete utförs på kvällstid i landets förskolor. Det 

ökande behovet av förskoleplatser löses ofta med en förtätning av barngrupper-

na. Förskolorna har låg personalomsättning, medelåldern är hög och arbets-

belastningen har ökat både fysiskt och psykiskt. Med Hallengrenpengarna fick 

kommunerna statsbidrag för att höja personaltätheten och kvaliteten i förskole-

verksamheten. (Dagbladet.se 2006-11-14; Lärarnas tidning 2006-12-21, 2007-

03-13) 

De spindelteam som infördes i Finspångs kommun med hjälp av Hallen-

grenpengarna kan ses som en positiv strukturell faktor (jfr Mårdsjö 2004), som 

förändrade förutsättningen för pedagogernas arbete och gav dem mer barnfri 

dagtid till att planera och reflektera över sin verksamhet. Dilschmann & 
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Docherty (2007) talar om ”produktiv reflektion” och det ”lönsamma” eller 

kreativa samtalet på arbetsplatsen.  

Idén kommer från Borensberg i Motala kommun. En av rektorerna i Fin-

spång hörde talas om arbetssättet, vilket gav impulsen till att två spindelteam 

bildades och att konceptet vidareutvecklades (jfr Gidlund & Frankelius 2003). 

Som framgår av rapporten kan spindelfröknarnas arbetssätt mycket väl applice-

ras på ett citat från Schumpeter (1994 s. 22) ”glädjen att skapa, att få saker och 

ting gjorda, eller helt enkelt att ge utlopp åt sin energi och uppfinningsrikedom” 

eller som spindelfröknarna samstämmigt säger ”vi har känt stöttning, vi har fått 

mycket klapp på axeln, känt oss väldigt värdefulla … det har blivit en 

arbetsglädje som är väldigt stor i teamet”.  

Spindelteamen har visat sig fördelaktiga ur flera perspektiv – för barnen som 

får ”guldkorn i sin vardag”, för chefer som kan ha arbetsplatsträffar på dagtid, 

för arbetslagen som på dagtid får en barnfri tid till gagn för en mer genomtänkt 

verksamhet och slutligen för spindelfröknarna som har fått en chans till nya 

arbetsuppgifter efter lång tid i yrket och som vill utveckla sin kreativa förmåga 

på ett annat sätt. Spindelteamen är en organisationsförändring som ger arbets-

lagen bättre möjligheter att utveckla den egna avdelningen. De får en schema-

lagd dagtid till sitt förfogande och därmed finns enligt Gidlund & Frankelius 

(2003) förutsättningar för att handling ska resultera i praxis. 

Idéflöden på olika sätt och i olika riktningar 

Vårt antagande var från början att spindelteamen skulle vara som spindeln i 

nätet även när det gällde idéspridningen mellan Finspångs förskoleavdelningar. 

Den uppfattningen fick vi revidera – tack vare spindelteamen får förskolans 

arbetslag tid att utveckla sina egna idéer, men spindelteamen ger inte alltid 

upphov till att idéer sprids mellan arbetslagen. Idéspridningen inom Finspångs 

förskolor sker i ett mer komplicerat mönster och går i olika riktningar för 

spindelteam och arbetslag. Täta horisontella och vertikala kontakter i olika for-

mer är ett måste för problemlösning, lärande och förnyelse, kontakter som kan 

ta formen av både formella och informella diskussioner och samarbeten inom 

och utanför arbetsplastens sfär (Totterdill, Dhondt & Milsome 2002). 

Arbetslagets idéflöden  

Ett strukturellt hinder för att arbetslagen skulle kunna utföra sina arbetsupp-

gifter på ett professionellt sätt var den knappa tiden som var avsatt för plane-

ring. Tre timmar var fjortonde dag räcker inte för att åstadkomma förändring. 

Tiden blir ett hinder för innovationer om organisationen inte avsätter den tid 

som behövs (Totterdill et al. 2002). Med spindelteamen byggdes en arbetsplats 

där personalens kreativa potential kunde blomma ut. Totterdill et al. (2002) 

menar att arbetsorganisationen ska ses som en ständigt reflekterande process 
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baserad på dialog och förhandling. 

Tiden för mötet mellan arbetslag och spindelteam är knapp. En kvart på 

morgon och kväll för att lösa av varandra och lämna praktisk information 

resulterar i liten kommunikationen och idéspridning dem emellan. Det primära 

syftet med spindelteamen var heller inte idéspridning utan att arbetslagen skulle 

få en schemalagd avlastning i en tung arbetssituation. Därmed gavs utrymme 

för reflektion och inspiration. Processer som leder till förändring och utveck-

ling initierades (jfr Mårdsjö 2004, som talar om goda strukturella faktorer).  

Hur rör sig då idéer i övrigt för arbetslaget? På en fem-avdelningsförskola 

sprids idéer horisontellt (jfr Totterdill et al. 2002) och informellt både inne och 

ute, på raster, överallt där man interagerar inom förskolan. ”Det är många 

tankesätt och så har man vissa aktiviteter ihop.” När någon byter arbetsplats är 

ett sätt för idéer att färdas. Andra mer formella sätt är de pedagogiska caféerna 

med tvärgruppsträffar, konferenser, arbetsplatsträffar och en 5-poängsutbild-

ning i genusteori. Ett EU-projekt engagerar hela personalen och innebär studie-

besök i olika verksamheter för att höja kompetensen och utveckla idéer. 

Arbetslagen använder sin fritid för att tillsammans ”göra lite ovanliga saker”.  

En vertikal idéspridning sker när rektorn träffar arbetslaget på morgonen när 

de blivit avlösta av spindelteamet och genom de lagledare som de själva och 

rektorn utsett. Det sker också genom den utvecklingsledare som en dag i vec-

kan arbetar för att utveckla verksamheten. 

Det syns som idéer med fördel rör sig inom och mellan arbetslagen i en fler-

avdelningsförskola men också mellan ortens övriga förskolor. Man tar in idéer 

från konferenser, kurser och studiebesök i syfte att utveckla den egna verksam-

heten i linje med den röda tråden av lärande inom förskolan och upp genom 

skolsystemet.  

Spindelteamens idéflöden 

Spindelteamen utgör en liten avgränsad grupp inom Finspångs förskolor. Den 

organisationsförändring som genomfördes medförde att de fysiskt kunde för-

flytta sig till ett annat arbetsområde, något som de pedagoger som arbetat länge 

inom förskolan önskade sig. För barnskötarna var önskan om heltid den drivan-

de faktorn.  

Blev då spindelfröknarna bärare av idéer inom förskolan? Inte riktigt på det 

sätt vi hade tänkt oss. På det horisontella planet inom organisationen når de två 

spindelteamen alla förskoleavdelningar. De iakttar och kan jämföra de olika 

förskolorna. Spindelteamen är relativt nya och förhållandet till arbetslagen 

präglades av försiktighet, det vill säga ”inga pekpinnar”. Spindelteamen kan 

förmedla praktiska lösningar som de sett hos andra arbetslag och allt oftare blir 

de också i egenskap av rutinerade förskolelärare tillfrågade om sin åsikt om 

något visst barn. Vertikalt i kontakt med sin chef tar de upp missförhållanden 
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som behöver rättas till, ger förslag på en bra lösning som de sett någonstans, 

som chefen i sin tur förmedlar vidare till rektorerna och som därefter går ut till 

alla förskoleavdelningar. I det förfarandet kan man ana en kontrollåtgärd men 

spindelteamen skapar också sammanhang när de träffar och byter av alla arbets-

lag en gång i månaden. ”Känslan av sammanhang och att man hör ihop är vik-

tigt”, säger rektor Monica Blomberg. Spindelteamen har möjlighet att förmedla 

en övergripande uppfattning om förskoleverksamheten i kommunen.  

Spindelteamen intresserar sig inte för samma vidareutbildningar som arbets-

lagen, de ”brinner” för det som lyfter deras verksamhet, sådant som kan komma 

alla förskolebarn till del. De känner stor glädje när de sammanställer idéer för 

månadens ”teaterföreställning” för barnen. Det är högt i tak för idéer och che-

fen stöttar dem ”vi har också en jättebra chef som har stöttat oss otroligt myc-

ket i det här”.  

Till skillnad mot arbetslagen riktar sig spindelteamens idéer mer utåt till an-

dra kommuners förskolor. De har ställt ut sitt material på en nationell förskole-

biennal och rönt stort intresse. Spindelfröknarna har förmedlat sina idéer till ett 

flertal kommuner och de tar betalt för den dokumentation, som intresserade 

förskolor får med sig hem. Spindelteamet och Vimmerby har initierat ett nät-

verk för att utbyta idéer och upplägg. Det språkotek de tänker arbeta fram 

bygger på kontakter och samarbete utanför Finspångs förskolor. Slutprodukten 

kommer att lånas ut till kommunens alla förskoleavdelningar mot en mindre 

avgift. Spindelteamen har till viss del kommersialiserat sina idéer.  

Spindelteamen skulle också kunna ses som ett medel för att frigöra krafter 

hos förskolans personal, de blir medskapare till förnyelse, nytt meningsinnehåll 

och nya formationer på arbetsplatsen (jfr Dilschmann & Docherty 2007). 

Ledningen 

Ledningens uppgift är att tillhandahålla en gynnsam struktur i verksamheten, 

att skapa goda kommunikationsvägar för dialog och reflektion (Dilschmann & 

Docherty 2007). Ledningens roll är särskilt viktig i arbetsinnovation och för att 

bära upp impulser från spindelteam och arbetslag (jfr Totterdill et al. 2002; 

Frankelius & Gidlund 2003). I kommunen finns två engagerade rektorer som 

också är förskolepedagoger. De är väl insatta i och har förståelse för de svårig-

heter som förskolan brottas med. Spindelteamens chef fick en impuls utifrån 

som förverkligades när ett system med spindelteam infördes i Finspångs för-

skoleverksamhet. Hon liksom spindelfröknarna är ”besjälade av samma sak”. 

Rektorn för arbetslaget funderar på hur hon ska få personal att vilja byta arbets-

uppgifter, allt för att uppnå gynnsamma effekter i verksamheten (jfr Gidlund & 

Frankelius 2003, s. 19, 112). Hon lyssnar och litar på personalen ”när de kom-

mer till mig så har de redan tänkt igenom vad de har planerat … det är 

ingenting att säga nej till” och menar att det finns ett ”sug hos hela personalen 
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att få fortbildning och att diskutera aktuella frågor för förskolan”. Budget-

tilldelningen är snål för förskolan men båda rektorerna finner sätt att tilldela 

arbetslag och spindelteam lite extra medel. Rektorerna försöker i Schumpeters 

(1994) anda att kombinera om resurser för att skapa något nytt och för att 

stimulera kreativiteten hos sina arbetslag och spindelteam till gagn för verk-

samhetsutveckling och idéflöden. 

En win-win situation för alla 

Det nya sättet att organisera verksamheten tycks, med spindelteamen som en ny 

god struktur, underlätta för innovation och entreprenörskap inom förskolans 

alla nivåer. Kunskap skapas och distribueras i det dagliga arbetet i en process 

utan slutpunkt inom förskolan och mellan olika förskolor. Rörligheten eller 

flödet av personal och idéer i olika riktningar är drivkraften.  

Referenser 

Intervjuer 

2007-02-22, Märta Nordfjell-Davidsson, förskolepedagog, Spindelteam 

Lekeberga, Finspångs kommun. 

2007-02-22, Ann-Britt Larsson, Rebecka Cedergren, Berit Svensson och  

Kerstin Andersson, Arbetslaget Nyckelpigan, Lekeberga förskola, 

Finspångs kommun 

2007-02-22, Gunilla Hurtig Johansson, rektor Nyhemsskolan samt Lekeberga 

och Finbo förskolor, Finspångs kommun. 

2007-03-22, Eva Gran, barnskötare, Spindelteam Grosvadsskolan, Finspångs 

kommun. 

2007-03-22, Lena Eriksson, förskolepedagog, Spindelteam Grosvadsskolan, 

Finspångs kommun 

2007-03-22, Monica Blomberg, rektor för Grosvadsskolan och chef för 

Spindelteamen, Finspångs kommun. 

2007-05-03, Anita Karlqvist och Marie-Anne Fransson, förskoleteam i 

Borensberg, Motala kommun. 

2007-05-08, Kerstin Ahlstrand, förskolepedagog, Spindelteam Lekeberga, 

Finspångs Kommun. 

Internmaterial 

Finspångs kommun (2007) Verksamhetsplan, Budgetplan 2008–2009. 

Ansökan GötaPriset år 2006. 

Litteratur 

Dagbladet.se (2006-11-14) ID 345746, Sundsvall, www.dagbladet.nu. 

http://www.dagbladet.nu/


 

 24 

Dilschmann Angelika & Peter Docherty (2007) Lönsamma samtal – produktiv 

reflektion på arbetsplatsen. Stockholm: Premiss förlag. 

Gidlund, Janerik & Per Frankelius (2003) Innovativa processer. SOU 2003:90. 

Betänkande. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. http://utbildning.regeringen.se.  

Lärarnas tidning (2006-12-21) ID 310299, www.lararnastidning.net.  

Lärarnas tidning (2007-03-13) ID 310301, www.lararnastidning.net 

Mårdsjö, Ann-Charlotte (2004) Kvalité i förskolan relaterat till strukturella 

förutsättningar. Institutionen för pedagogik och didaktik. Rapport 2004:11 

från projektet Barn och ungdomars bästa. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Schumpeter, Joseph (1994 i urval av Richard Swedberg) Om skapande 

förstörelse och entreprenörskap. CUP Ratioklassiker. 

Tienvieri, Nina (2002) Factors and Processes that Shape Group Dynamic 

Patterns in Work Teams. D-uppsats. Ekonomiska institutionen. Linköpings 

universitet. 

Totterdill, Peter, Dhondt Steven & Sue Milsome (2002) Partners at Work? 

A Report to Europe’s Policy Makers and Social Partners. Report of the  

Hi-Res Project (The High Road concept as a Resource) funded by D G 

Research of the European Commission under the Competitive and 

Sustainable Growth – Accompanying Measures Programme. 

 

http://utbildning.regeringen.se/
http://www.lararnastidning.net/
http://www.lararnastidning.net/

