
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        En studie av  

     Samarbete i arbetslag  

                under omorganisation 
 

 
 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap | vårterminen 2008 

Av: Cecilia Edberg & Anette Lindberg 

Handledare: Christina Rodell Olgac 

 



 2 

Sammanfattning/Abstract 

 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet undersöker samarbetskulturen i två arbetslag på en grundskola i 

Stockholms län under en pågående omorganisation. Undersökningen grundar sig i kvalitativa 

intervjuer med lärare samt arbetslagsledare och syftar till att besvara hur lärarna samverkar 

inom arbetslag under omorganisationen på skolan, samt vilka faktorer som påverkar samarbe-

tet. Resultaten visar på att kommunikationen, ledningen och delaktigheten gestaltar sig olika i 

de båda arbetslagen. Stora skillnader existerar för närvarande i arbetslagens benägenhet att 

utvecklas. Även arbetet med omorganisationen, pedagogiskt förhållningssätt, socioemotionell 

medvetenhet och ideologisk uppfattning kommer till olika uttryckssätt. Kan de två arbetslagen 

mötas trots sina olikheter? Kan ett förändrat perspektiv bidra till samarbete, skolutveckling 

och en enhetlig organisation genom att lära av varandra? 

Nyckelord: Arbetslag, samarbete, samverkan, skolutveckling, lärande organisation, omorgani-

sation, friskola 

Abstract 

This paper will examine the co-operation culture in teacher work teams in a primary school 

currently undergoing reorganization in the Stockholm region. This inquiry is based on qualita-

tive interviews with teachers and work team leaders, and is aiming to answer how teachers co-

operate during the reorganization process, to find the factors that affect co-operation.  Our 

results show that the two teams practice communication, leadership and participation very 

differently. Currently there are clear differences in the work team’s tendency to develop and 

to work with the reorganization process, pedagogic methods, social and emotional awareness 

and ideological beliefs. Can these two work teams meet despite their differences? Can a 

changed perspective promote co-operation and development, to become an integrated organi-

zation by learning from each other? 

Keywords: Work team, co-operation, interaction, learning organization, reorganization, inde-

pendent school 
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Förord 

 

 

De tio veckor under våren 2008 som vi samarbetat i det här projektet har resulterat i många 

nya insikter och lärdomar. I dialogen kring samarbete och samverkan, har vi vänt och vridit på 

begrepp, teori och praktik under många timmar tillsammans på Södertörns Högskola. Till en 

början hade vi ambitionen att skapa en jämförande studie genom att dela upp arbetslagen mel-

lan oss. Under arbetets gång lämnade vi den idén till fördel för vår alltmer sammanlänkade 

syn på arbetslag, samarbete, skolkultur och organisation som en helhet, vartefter perspektivet 

förtydligades. Det har varit till stor nytta för oss att ha varit två om ansvaret i arbetsprocessen. 

Dels har vi kunnat bli mer observanta och lyhörda i kontakt med skolan och lärarkollegiet, 

dels har vi kunnat gå igenom ett större material och effektivisera researcharbetet. Tack vare 

samarbetet kände vi att vi kunde gå mer på djupet med materialet och att det var mycket gi-

vande att hela tiden bolla våra idéer mot varandra, inte alltid helt lätt men väldigt nyttigt. Vi 

har under vissa perioder delat upp olika ansvarsområden mellan oss vad gäller texten för att 

sedan arbeta vidare fokuserat med analys och sammanställning tillsammans. Nu i arbetets 

slutskede kan vi säga att det har varit mycket intressant och väldigt roligt. Vi vill gärna re-

kommendera att man skriver akademiska texter tillsammans. Det kan tilläggas att det är en 

stor fördel om man kan vara öppen för den andras perspektiv och idéer samt att man stöttar 

varandra och bidrar med allt man kan av energi, tankar och förslag under arbetets uppförs-

backar och nerförsbackar.  

Tack till skolan som tog emot oss och visade förtroende för vårt projekt. Ett särskilt tack till 

alla lärare som ställde upp på att bli intervjuade. Ett stort tack till Södertörns Högskola för en 

spännande tid, vår seminariegrupp och seminariegruppledare Kenneth Awebro för synpunkter 

och kommentarer. Tack till vår handledare Christina Rodell Olgac som delade med sig av sin 

erfarenhet som forskare. Ett verkligt stort tack till våra familjer och vänner för kärlek och stöd 

och sist men inte minst vill vi tacka varandra för den här tiden och för ett gott samarbete (: 

 

Cecilia Edberg                    Anette Lindberg 

 

Stockholm maj 2008 Södertörns Högskola 
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

Med den här studien vill vi kartlägga samverkan i en grundskola som står inför en eventuell, 

men sannolik, ombildning från kommunal till privat regi. I nuläget har en mindre grupp från 

skolan samt rektor skickat en ansökan till skolverket/kommunen och inväntar svar på denna i 

december 2008. Målsättningen är att friskolan ska bildas läsåret 2009/2010. Under tiden arbe-

tar personalen på skolan bl.a. med att omformulera skolans pedagogiska förhållningssätt, läg-

ger om scheman, delar upp skolans arbetslag till mindre delar och skapar nya strukturer för att 

möjliggöra de förändrade arbetsformerna inför omorganisationen. Vi har valt att studera ar-

betslagsarbetet i denna skola med fokus på samarbete och samverkan för att åskådliggöra hur 

detta gestaltar sig inom organisationen. Vårt intresse ligger i att söka orsakerna till att man 

som grupp svarar mot samma situation på olika sätt.  

1.2 Den studerade skolans bakgrund 

1.2.1 Arbetslagen på skolan 

 

”Skolan grundades år 1949 och byggdes om år 2000. Skolan har klasser från år  

sex till nio med c:a 400 elever, varav över hälften av eleverna går i profilklasser.  

På skolan arbetar personalen i arbetslag och varje elev har en mentor, vilket gör  

att alla elever får en möjlighet till personlig utveckling. Sedan flera år bedrivs  

ett kontinuerligt värdegrundsarbete som har resulterat i en tryggare skola, där  

alla ska känna sig välkomna”.
1
 

 

                                                                 

1
 Kommunens Internetsida  
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Vår studie inriktar sig på hur två olika arbetslag samverkar/arbetar i en kommunal grundskola 

i Stockholms län samt hur arbetslagsarbetet påverkas av det pågående arbetet runt den eventu-

ella ombildningen av skolan. Skolan utgörs av fem arbetslag. Arbetslag Eken arbetar enligt 

kommunens allmänna riktlinjer utan profilinriktning medan arbetslag Björken arbetar enligt 

en profilinriktning. De tre andra arbetslagen är kommunövergripande, inriktade på elever med 

behov av särskilt pedagogiskt stöd när det gäller tal och språk, förberedelseklass och psykoso-

ciala problem. I de olika arbetslagen ingår mellan fyra till tjugo lärare. Arbetslag Eken och 

Björken skiljer sig främst åt vad det gäller pedagogiskt förhållningssätt och elevunderlag. Ar-

betslag Eken utgår från kommunens riktlinjer i sitt arbete och fokuserar på elevvård, perso-

nalvård och har ett flexibelt förhållningssätt som rättar sig efter elevens individuella behov. 

Eleverna kommer från skolans upptagnings- och närområde och har på grund av det placerats 

i arbetslaget. Arbetslag Björken utgår från en profilinriktning som i nuläget innebär fördjup-

ningslektioner i profilämnena: foto/bild/film, musik, slöjd och drama. Profilklassernas arbets-

sätt innebär en satsning på de estetiska ämnena integrerade i de teoretiska. Eleverna ansöker 

till en plats i profilklasserna och arbetslaget har hela kommunen som upptagningsområde. 

Profilinriktningen startade som ett kommunalt försöksprojekt för c:a fem år sedan i ett av ar-

betslagen och profilen var från början tänkt att utvecklas till att genomsyra hela skolan. Pro-

jektarbetet ändrade dock riktning vad det gäller pedagogiskt förhållningssätt, från sin ur-

sprungsidé om kultur som en medvetenhet om olika kulturer och länder till att övergå mer 

mot kultur som en estetisk profilinriktning. Därmed stannade projektet av och i nuläget ser det 

ut som att profilen ännu inte spridit sig till övriga arbetslag. 

1.2.2 Pågående omorganisation 

Nuvarande rektor har varit anställd på skolan sedan förra läsåret, 2007, och har tidigare erfa-

renhet av att starta upp friskolor. Arbetet med den eventuella ombildningen av skolan från 

kommunal till privat regi diskuterades redan under höstterminen efter en förfrågan från kom-

munen. Enligt personalen påbörjades arbetet på allvar av rektorn i början av mars månad tidi-

gare i år. Samma månad fattades beslut om att skriva en friskoleansökan till skolverket. Per-

sonalen fick då ett par veckors betänketid om de ville bli delägare och delta i att starta upp 

skolan i privat regi eller inte. Utifrån detta har en arbetsgrupp bestående av c:a tio personer i 

personalen inklusive rektor ansökt om att bilda friskola. Svaret väntas komma till årsskiftet 

2008 och vid ett positivt svar ombildas skolan till friskola läsåret 09/10. Den främsta orsaken 

till att man vill genomföra ombildningen är enligt ledningen ekonomisk. Man är på skolan 
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mycket oroad över det sviktande elevunderlaget som sjunkit för varje år de senaste åren. Led-

ningen anser inte att kommunen bistår skolan med de pengar som behövs för att driva skolan 

inklusive de kommunövergripande grupperna i nuvarande form. Konsekvenserna av det svik-

tande elevunderlaget inför nästa läsår innebär neddragningar inom personalen och en oro inför 

framtiden märks tydligt bland delar av lärarkåren. 

 

Redan inför nästa läsår planerar man att påbörja omorganisationen vilket kommer att innebära 

att arbetslag Eken och Björken delas upp i fyra mindre arbetslag. Man kommer då att splittra 

de två arbetslagen i två delar vardera. Vilket innebär att man inte integrerar arbetslagen med 

varandra. Arbetslag Björken arbetar med att utveckla sin estetiska profilinriktning mot ett mer 

temabaserat och ämnesintegrerat pedagogiskt arbetssätt. Detta innebär att man integrerar teori 

och praktik i projekt som schemamässigt kommer att läggas i block. Den nuvarande fördjup-

ningsundervisningen i de estetiska ämnena kommer att läggas ned för att istället ersättas av 

det nya arbetssättet. På förslag finns att den estetiska profilen ska genomsyra hela skolan och 

dess arbetslag fr.o.m. höstterminen 2008. Vid en eventuell ombildning till friskola läsåret 

09/10 är det den ”nya” estetiska profilinriktningen som nu arbetas fram som kommer att an-

vändas som pedagogisk inriktning för hela skolan. 

1.2.3 Ansökan om friskola 

Ansökan om godkännande av rätt till bidrag för grundskola i privat regi har gjorts hos Skol-

verket – Enheten för tillståndsprövning under våren 2008. Ansökan har skickats in med rektor 

som huvudman med avsikt att ett aktiebolag2 tar vid efter dess godkännande som bolag. Rek-

tor har fört dialog med kommunstyrelsens ordförande och ett kommunalråd tillhörande sko-

lans hemkommun. Skolan har för avsikt att starta upp i privat regi hösten 2009 vid ett positivt 

beslut från skolverket. Kommunen ställer sig för närvarande positiva till skolans beslut om att 

ansöka om tillstånd för att starta friskola och är samarbetsvilliga i frågan. Skolan avser att 

utgå från en allmän inriktning med estetisk profil och därtill följa Lpo94 och de nationella 

kursplanerna. Inga särskilda antagningsvillkor kommer att ställas på elever som söker till sko-

lan, man går ut med att skolan kommer att vara öppen för alla. Skolan har planer på att även i 

framtiden fortsätta delta i kommunens olika projekt som riktar sig till skolans åldersgrupper. 

                                                                 

2
 Aktiebolaget har startats upp av en mindre grupp personal anställda på skolan 
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För övrigt har skolan i privat regi inte för avsikt att konkurrera med kommunens verksamhet 

utan snarare erbjuda ett komplement till dess verksamhet.  

Intresset för den blivande friskolan har prövats på tre olika sätt; 

1. Gallupundersökning genomförd utifrån elevernas och personalens åsikter angående om de 

ställer sig positiva eller negativa till ombildningen av skolan från kommunal till privat regi. 

Svaret enligt denna undersökning är att merparten av eleverna ställer sig positiva och c:a 60-

70% av personalen ställer sig positiva till ombildningen.  

2. Statistisk undersökning av sökandebilden för kommunens elever de senaste två åren.  

3. Kommunens allmänna elevprognos gällande behov av grundskoleplats i år noll till fem. 

 

Här följer en kort beskrivning av den studerade skolans idé, undervisning och arbetsformer:3 

Skolan avser att använda sig av allmän pedagogisk inriktning där de teoretiska och praktisk/ 

estetiska ämnena tydligt integreras i blockläsning. Pedagogiken som följs är att ”handens och 

hjärnans” arbete ses som lika viktiga.4 Skolan avser att värdesätta anknytning skola & sam-

hälle och koppla verksamheten till elevernas framtida yrkesliv. 

 

Skolan planerar att arbeta mot följande mål (ett urval); 

  

 Elevansvar/elevinflytande/elevdemokrati - projektarbeten  

 Värdegrundsarbete - elevens rättigheter och skyldigheter i skolan 

 Teoretiska och praktiska estetiska ämnen integreras i blockläsning 

 Fokus på kärnämnen  

 Problembaserat lärande ska prioriteras  

 Elevportfolio för varje elev innehållande individuell utvecklings-                              

plan (åtgärdsprogram vid behov) och en allmän sammanställning                                 

av elevens ämnen 

 Elevvård, modersmålsundervisning och svenska som                                                

andraspråk kommer att erbjudas enligt gällande lagar och regler                                  

för grundskolan  

 Vidareutveckla arbetet med elever med särskilda behov 

 En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för inlärning  

 Motarbeta kränkande behandling utifrån en likabehandlingsplan  

 Förebygga mobbing med hjälp av kamratstödjare via Friends 

 

 

                                                                 

3
 Ur friskoleansökan, 2008 

4
 Ur friskoleansökan, 2008, Inspiration tagen från Tom Tiller  
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1.2.4 Enkätundersökning på skolan 

Under april månad har en enkätundersökning genomförts av lärare från arbetslag Eken då man 

har formulerat frågan om man som lärare ställer sig positiv eller negativ till en ombildning av 

skolan från kommunal till privat regi. Frågan har ställts till samtliga anställda på skolan via en 

enkät som senare har samlats in för att sammanställa resultatet. Enkäten är en kompletterande 

undersökning till friskoleansökans Gallupundersökning5 där antalet positiva till ombildningen 

uppges vara 60-70 %. I enkätundersökningen deltog 49 av skolans 65 anställda enligt lönelis-

tan. Resultatet enligt lärarna själva blev att 31 personer svarade att de vill ha kommunal skola. 

Fjorton av de anställda valde friskola, fyra personer valde att skriva dit det egna alternativet 

”spelar ingen roll”. Sammantaget betyder detta att 63 % var för kommunal skola medan 29 % 

var för friskola. 8 % ansåg att det inte spelar någon roll. Eftersom dessa siffror starkt skiljer 

sig från de siffror skolans rektor uppgav skickar lärarna in sina resultat till skolverket som en 

komplettering.  

1.3 Från kommunal till privat regi 

Granér betonar skillnaderna mellan den privata och den offentliga sektorn.6 Enligt honom 

tenderar de båda sektorernas villkor att gestalta sig på olika sätt. Den privata sektorns fokus är 

i regel att tillfredställa ett konkret definierat behov genom tydliga och reella åtgärder. Den 

offentliga är däremot svårare att avgränsa eftersom det svarar emot ett samhällsbehov som 

varken är statiskt eller lätt att definiera. Man utgår från vad som är ”politiskt möjligt”, skriver 

han. Målsättningarna är oprecisa och utopiskt formulerade, det är svårt att konkret mäta effek-

terna av arbetet och de inofficiella målsättningarna får större utrymme. I en offentlig verk-

samhet blir de sociala rollerna viktigare inom organisationen medan den privata verksamheten 

i huvudsak är uppgiftsorienterad skriver Granér.7  

Fram till början av 80-talet betraktade man det som en självklarhet att de offentligt finansiera-

de verksamheterna skola, vård och omsorg skulle bedrivas i offentlig regi. Efterföljande år 

kom detta att omvärderas och förändras. Nya förväntningar på de positiva konsekvenserna av 

konkurrens och marknadstänkande skapade möjligheter för utomstående aktörer att bedriva 

offentlig verksamhet. 1992 införde regeringen ett nytt bidragssystem för de fristående skolor-

                                                                 

5
 Se Ansökan om friskola 

6
 Granér, 1991, s.32-33 

7
 Ibid. 
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na för att underlätta elevers och föräldrars möjligheter att välja friskolan. Mellström skriver 

om friskolors inverkan på skolväsendet och beskriver:  

 

”Genom att öka valfriheten mellan huvudmän och skolor med olika profiler som 

konkurrerar mellan varandra om elever fanns förhoppningar om att detta skulle 

leda till en utveckling inom skolväsendet” .
8
 

 

Sedan dess har antalet friskolor i Sverige ökat till nuvarande 560. Politiskt och massmedialt är 

det främst den ökade konkurrensen mot kommunala skolor som tas upp. Mellström skriver: 

 
”Internationell forskning visar att det inte bara är i Sverige som friskolor ökar 

utan i hela Europa, där ett mer marknadsanpassat tänkande breder ut sig och 

ökad valfrihet önskas leda till ökad kvalitet inom skolväsendet. Kritiker till det 

fristående skolsystemet menar att friskolor kan få en segregerande effekt i 

samhället”.
9
 

 

I Engdahl och Tulls undersökning om attityder till vinstintresset i friskolor visar de att en ma-

joritet av de tillfrågade skolföreträdarna är positiva till vinstutdelning till aktieägare. ”För dem 

är det självklart att externa finansiärer måste få avkastning på det kapital de satsat i skolan”, 

skriver de. 10 Medan det finns ”de som driver sina skolor som ekonomiska föreningar och stif-

telser anser inte att denna typ av vinstintresse har i skolverksamhet att göra”. 11 Deras studie 

pekar på att skillnaderna till de olika förhållningssätten till vinstintresse grundar sig i värde-

ringar. Slutligen kommer studien fram till att oavsett om skolföreträdarna prioriterar lönsam-

het eller kvalitet, krävs en balans.12 

                                                                 

8
   Mellström, 2007, s.7 

9
   Ibid. 

10
 Engdahl & Tull, 2003, s.2 

11
 Engdahl & Tull, 2003, s.35 

12
 Ibid. 
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2 Historisk bakgrund 

2.1 Historik  

2.1.1 Skolan, utvecklingen och samhället 

 

Som ett resultat av SIA-undersökningen13 1974 framkom bl.a. en bristande effektivitet inom 

det dåvarande centralstyrda skolväsendet där av genomfördes ett antal reformer. Samhället 

hade genomgått konjunkturväxlingar med plötslig lågkonjunktur på 1970-talet och utpräglad 

högkonjunktur på 1980-talet.14 Samhället såg stora förändringar inom områden som industri, 

vård och omsorg, d.v.s. man ansåg att Lgr69 rimmade dåligt med den nya tidens behov. 

Andra betydande förändringar var ett förnyat perspektiv i och med globaliseringen, informa-

tionsteknikens framväxt och ökad rörlighet för människor över nationsgränserna. Svensk 

skolpolitik omformulerades under 1980-talet och successivt påbörjades en decentraliserings-

process med konsekvensen att enskilda skolor fick ökat självstyre. Den forna regelstyrningen 

med lika direktiv för alla landets skolor fick ge plats åt målstyrningen. Kommunen fick ett 

utökat ansvar gentemot skolorna bl.a. för ekonomi samt för uppföljning och utvärdering. Vi-

dare upprättade man lokala arbetsplaner på skolor som ett ytterligare svar på decentralisering-

en. Den tidigare centralstyrda nationella skolan ersattes av en plattare verksamhet och den 

enskilde läraren fick i och med detta ökade möjligheter till ansvar och inflytande. Med den 

snabba utvecklingstakten blev även Lgr80 snabbt föråldrad då man på 1990-talet såg fram-

växten av ett kompetens- och nätverkssamhälle.15 Den nya läroplanen Lpo94 var både mål- 

och resultatstyrd med huvudansvaret för verksamhetens organisation hos kommunen. Huvud-

syftet var att tydligare precisera ansvarsfördelningen och målsättningarna.16 Syftet med den 

                                                                 

13
 Egidius, 2001 

14
 Ibid. 

15
 Ibid. 

16
 Ibid. 
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nya läroplanen var att möjliggöra delaktighet och självstyrt lärande bland eleverna. Metoderna 

svarar enskilda skolor för genom att förhålla sig till de nationellt uppställda målen medan re-

sultaten utvärderas genom nationella prov. 

Det var under 80-talet man först påbörjade att motarbeta den isolering och individualism som 

präglat lärarrollen. Detta skedde samtidigt i ett flertal länder i övriga Norden, Storbritannien 

och USA. Lärare uppmanades att hitta former för samverkan och att samarbeta mera. Detta 

framkommer i Sverige i och med Lgr80.17 Denna utveckling, påpekar Hargreaves har varit allt 

annat än jämn.18 Samarbete på ytan, ineffektivt samarbete, obalans i samarbetsgraden eller 

vilka samarbetet kom att gagna inom enskilda skolor eller kommuner. Påtvingat och/eller 

okontrollerat samarbete var vissa negativa konsekvenser denna kulturförändring kom att bidra 

till. Det i vissa fall påtvingade samarbetet kunde stimulera ett projekt genom press men gjorde 

ingen långsiktig nytta. Det visade sig att samarbete som form och metod behövde stöd att 

främja sin funktion. Hargreaves studie av en kanadensisk pionjär och mönsterskola visar att  

”/…/lärande arbetsgemenskaper fungerar som bäst om de kombineras med en 

kultur där folk bryr sig och om de bygger på långsiktiga tillitsfulla relationer, 

trygga villkor och lärare och andra som aktivt bryr sig om varandra.  Lärande 

arbetsgemenskaper växer inte i standardsystem som påtagligt begränsar lärar-

nas möjligheter att fatta egna beslut och själva initiera förändringar”.
19

 

 

Hargreaves påtalar att en lärande gemenskap i det ovan nämnda fallet genomsyrade hela sko-

lan och inte enbart kom skolans kärna till del.20 Vidare påpekar han att detta systemtänkande 

också bör komma alla människor till del som skolan överhuvudtaget kommer i den minsta 

kontakt med. 

2.1.2 Arbetslaget och läroplanen 

När man söker på ordet arbetslag på sidan för Nationalencyklopedins Internettjänst21 visas 

inga träffar. Däremot finns en äldre version i form av ordet arbetsenhet och förklaringen som 

följer är: organisatorisk enhet, begreppet infördes först i 1980 års läroplan för grundskolan.  

                                                                 

17
 Läroplan för grundskolan, Lgr80, 1980, Skolverket 

18
 Hargreaves, 2004 

19
 Hargreaves, 2004, s.214 

20
 Hargreaves, 2004, s.180 

21
 http://www.ne.se 
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Lgr80  
”Inom rektorsområdet skall skolan vara indelad i arbetsenheter./…/ Arbetsenheten 

får inte bli enbart en administrativ indelning. Målet är att de skall kunna utvecklas 

till en liten skola inom den större skolans ram. De skall främja ett intimt samarbete 

mellan personal och elever./…/ Arbetsenheterna har en viktig roll i den pedagogis-

ka planeringen./…/ Arbetsenheten är en naturlig ram för att diskutera och planera 

stödet till elever med svårigheter./…/ I många fall är arbetsenheten den naturliga 

enheten för att komma överens om elevernas egna ansvarsområden”.
22

 

 

 

 

Arbetsenheternas utformning grundar sig på ursprungsidén om en liten skola inom den stora 

skolans ram från Lgr80. Enligt en definition av Assermark och Sörenssons innebär arbets-

lagsarbete att lärarna inom en skola organiserar sig i lag för att samarbeta och samorganisera 

sin undervisning.23 Gustafsson definierar arbetslagets viktigaste uppgifter med tonvikt på ele-

verna samt organisatoriska och praktiska frågor.24  Hon betonar även vikten av att arbetslagets 

medlemmar har tillit till varandra för att arbetslaget ska fungera bra. Vanligt är att skolans 

elevgrupper uppdelas i arbetsenheter som består av två eller flera klasser ur samma eller olika 

år med lärare av samma eller olika ämneskompetens. Arbetsenhetens fokus är de elever som 

ingår i den och lärarna inom samma enhet har till uppgift att samplanera och samarbeta kring 

undervisningen, föra dialog kring pedagogiska frågor och ansvara i elevvårdsfrågor för dessa 

elever. Det måste tilläggas att arbetsenheternas/arbetslagens upplägg kan se olika ut från skola 

till skola.  

 

Inga särskilda bestämmelser om arbetsenheter återfinns i nuvarande läroplan Lpo94. Däremot 

står det uttryckt att lärare skall samverka. Dock är det inte uttalat att samarbete med nödvän-

dighet behöver bedrivas i arbetslag.      

 

 

Lpo94           

           
         

       ”Alla som arbetar i skolan skall 

  • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. 

 

                    ”Läraren skall 

  • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen”.
25

 

 

                                                                 

22
 Läroplan för grundskolan; Lgr 80, Metoder, 1980, s.42-43, Skolverket 

23
 Assermark & Sörensson, 1998, s.26 

24
 Ibid. 

25
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, Mål att uppnå i grundskolan; 1994, s.12, Skolverket 
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                          ”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för 

att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 

utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans  

personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det  

                          omgivande samhället”.
 26

 

 

 

2.1.3 Lärarens yrkesroll 

Utvecklingen i läraryrket har sedan 70-talet gått ifrån en traditionell katederundervisning med 

ämnesbundna lektioner till att läraren mer och mer har fått en handledarroll.27 Idag har läraren 

betydligt fler uppgifter så som att inspirera, motivera, ge feedback, samordna, samarbeta äm-

nesövergripande och i arbetslag, sköta föräldrakontakter, som ledare av projektarbeten och 

grupparbeten m.m. Lärarrollen har blivit mer omfattande och har expanderat på bredden och 

på höjden. Den lokala skolans arbete, och därmed lärarnas arbete, syftar bl.a. till att sätta upp 

handlingsplaner för att ange tillvägagångssätt att uppnå de nationellt utformade målen. Detta 

innebär en utökad möjlighet för skolans verksamma lärare att ta initiativ och påverka den pe-

dagogiska utformningen. Initiativ ”underifrån” kan också beskrivas ”bottom-up”-initiativ och 

står som motsats till de ovanifrån fattade ”top-down”-besluten.28 Ökade möjligheter men ock-

så en mer komplex och kravfylld vardag för dagens lärare kan tyckas. Kravet på en ny sorts 

lärarkompetens är en av anledningarna till att lärare idag samarbetar mer med varandra.  

                                                                 

26
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, Skolans värdegrund och uppdrag, 1994, s.12, Skolverket 

27
 Carlsson & Eliasson, 2006 

28
 Ohlsson, 2004, s.14 
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3 Syfte och problemformulering 

3.1 Syfte 

Studien syftar till att studera två arbetslag inom en grundskola för att åskådliggöra eventuella 

skillnader i pedagogiskt förhållningssätt, interaktion och samarbete. Vi kommer att se till 

sammansättningen i de två arbetslagen; lärarnas bakgrund: ålder, kön och yrkeserfarenhet. Vi 

vill undersöka hur samarbetet gestaltar sig och belysa goda kvalitéer i arbetslagens sätt att 

samverka/samarbeta samt problematik inom och mellan arbetslagens sätt att förhålla sig till 

samarbete. I nuläget står skolan inför en förändring och en sannolik övergång från ett kom-

munalt till ett privat styrelseskick. Lärarna förhåller sig olika inför detta och det verkar som 

om de två arbetslagen präglas av antingen positivt eller negativt inställda lärare. För att söka 

möjliga anledningar till den nuvarande skolkulturen ser vi till den rådande samarbetskulturen 

samt strukturella och organisatoriska faktorer inom skolan som påverkar arbetslagens sam-

verkan. Vår förhoppning är att ta reda på om de två arbetslagens pedagogiska förhållningssätt 

och samverkanskultur skiljer sig åt. Vi har utifrån tidigare erfarenheter från en praktikperiod 

på skolan en viss förförståelse i att det kan råda olika förhållanden i arbetslagen på skolan. 

Om dessa skillnader kan påvisas vill vi med den här studien förklara hur och varför man som 

arbetslag förhåller sig på skilda sätt till samma omständigheter. 

3.2 Frågeställning  

I huvudsak vill vi besvara följande frågor;  

 

 Hur samverkar lärarna i och emellan arbetslagen under ombildningsprocessen? 

 Vilka faktorer påverkar deras samarbete? 
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3.3 Definition begrepp  

Arbetslag: Enligt Assermark och Sörenssons definition innebär det att lärarna inom en skola 

organiserar sig i lag för att samarbeta och samorganisera undervisningen.29 

Berg definierar begreppet arbetslag enligt följande.30  Allmänt sett bygger arbetslagets idé på 

en mer eller mindre långtgående integrering mellan lärare, men också mellan lärare och övri-

ga skolans yrkesgrupper. Arbetslagens övergripande uppgift är i vid mening att organisera 

elevers lärande.  

Samverkan: Samverkan använder Ohlsson i bemärkelsen att verka i en gemensam verksam-

het.31 

Samarbete: Begreppet samarbete definieras av Ohlsson som att konkret utföra gemensamma 

arbetsuppgifter. Samarbete innebär alltid samverkan medan graden av samarbete kan variera 

inom samverkan.32 

Lärande organisation: En organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte 

att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt .33   

 

”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och 

tar tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och 

anpassa sig till omvärlden”.
34

 

 

 

Friskola: Följande förklaring till begreppet finns på Nationalencyklopedins Internettjänst:35 

 

”friskola är en skola som en förening, föräldrar eller andra äger och driver och som kommu-

nen eller staten inte äger, se fristående skola”.36  

 

” fristående skola, friskola, undervisningsanstalt som inte hör till det offentliga skolväsendet. 

Tidigare motsvarigheter benämndes vanligen privatskola eller enskild skola. Antalet friskolor 

i Sverige minskade genom grundskole- och gymnasieskolreformerna på 1960-talet, men har 

                                                                 

29
 Assermark & Sörensson, 1998, s.26 

30
 Berg, 2003, s.197 

31
 Ohlsson, 2004, s.57 

32
 Ibid. 

32
 Granström, 2000 

33
 http://www.ne.se 

34
 Granberg & Ohlsson, 2004, s.134 

35 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=112562&d_class...
  

36  
http://www.ne.se 
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därefter ökat påtagligt, bl.a. eftersom de fristående skolorna sedan 1991 kunnat få ekonomiskt 

bidrag av allmänna medel. Läsåret 2006-07 fanns 599 fristående grundskolor och 300 fristå-

ende gymnasieskolor i Sverige. C:a 8 % av landets grundskoleelever och 15 % av gymnasie-

eleverna går i fristående skolor (2007). Flertalet skolor ligger i Stockholms- och Göteborgs-

området. I drygt hundra av landets kommuner finns inga fristående skolor alls. Till de fristå-

ende skolorna hör även s.k. allmänna skolor som drivs av föräldrakooperativ e.d. Huvudmän 

för skolorna är ofta etniska minoriteter, konfessionella sammanslutningar eller föreningar för 

främjande av särskilda undervisningssystem, t.ex. waldorfpedagogik. Parallellt med detta har 

under senare år en rad andra skolor startat som likvärdiga alternativ till kommunala skolor 

men där inriktningen är smalare, t.ex. på ekonomi”.37 Se även alternativa skolor 

 

”alternativa skolor, undervisningsanstalter som inte hör till det allmänna (statliga eller kom-

munala) skolväsendet utan står under enskild huvudman, ofta även kallade privatskolor. Allt-

eftersom motiven för sin privata ställning betecknas de också som fristående skolor, fria sko-

lor, friskolor eller oberoende skolor”.38      

                                                                 

37 http://www.ne.se 
38 http://www.ne.se 
 
 

 

http://www.ne.se/
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4 Teoretisk ram 

4.1 Lärande organisation  

4.1.1 Skolan som lärande organisation 

 

            “All genuine learning comes about through experience” 
39

  

 

Erfarenhet och tolkande, i växelvis samverkan, i kombination med demokratiska förhållanden 

och kontinuitet, i bemärkelsen att varje erfarenhet bygger vidare på den föregående, utgör 

grunden i den pedagogik John Dewey formulerade för 70 år sedan. I dag är hans tankar fortfa-

rande lika aktuella och ligger till grund för mycket av den pedagogiska medvetenhet vi har i 

dag. Deweys tankar är nära besläktade med det handlingsteoretiska perspektiv som företräd-

des av gestaltpsykologen Kurt Lewin som betonade individens samexistens och beroende av 

sin omgivning. En människas beteende är alltid en funktion och konsekvens av hennes ”livs-

rum; Världen som individen uppfattar den vid en given tidpunkt” 40 Lewin kom även fram till 

att basen för lärande och reflektion är direkt och konkret erfarenhet. Lärandet enligt den erfa-

rehetsbaserade modellen, enligt Kolb, kan ses som en förmåga att handla på nya sätt grundat 

på konkreta erfarenheter, reflektion, förmåga att bilda sig nya begrepp och aktivt pröva dem. 

Detta har han beskrivit i en loop.41 Han betonar särskilt betydelsen av den konkreta erfarenhe-

ten, här- och - nu samt feedback- processerna.  

   

 ”Den information man får genom återkopplingen skapar möjligheten till en fort-

löpande process av målinriktat handlande och värdering av följderna av detta 

handlande”.
42

 

                                                                 

39
 Dewey, 1938, s.13 

40
 Granberg, 1998, s.234 

41
 Kolb, 1984, s.42 

42
 Granberg, 1998, s.235 
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Granberg för fram det kritiska perspektivet mot att en organisation lär tillsammans genom att 

påpeka att lärandet ändå måste ske individuellt.43 Även Ohlsson problematiserar förhållandet 

mellan kollektivt och individuellt lärande. I relationen mellan individ och grupp betonar han 

att erfarenheterna skapas i ett sammanhang, en kontext.44 Lärandet utgörs av en process där 

individer lär av varandra genom att offentliggöra sig inför gruppen, på så sätt har ett individu-

ellt lärande formats ur och i individen i relation till arbetsgruppen.45 Granberg & Ohlsson de-

finierar begreppet lärande organisation:  

”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande 

och som tar tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att  

påverka och anpassa sig till omvärlden”.
46

 

Ohlsson betonar den lärande organisationens icke-statiska natur och i det att han beskriver den 

som ett pågående organiserande. Att människor är delaktiga att skapa sina egna villkor är en 

förutsättning för ett kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.47 Lärare som tar del i sin 

egen professionella utveckling, påpekar Melnick och Whitmer48, som är delaktiga i ett nätverk 

av andra lärare och samarbete med kollegor är mycket mer positiva till lärarrollen som yrke. 

De föreslår att lärare utökar sin kompetens i interaktion med ett professionellt nätverk, arbetar 

med gemensam problemlösning och reflektion samt lär om sitt eget lärande.  

”Team-based professional development is a model whereby small teams of 

teachers with common interests help one another learn more about their own 

learning, study and reflect upon their own teaching, develop ongoing sustained 

professional relationships with each other and take greater responsibility for 

their own professional growth and development”.
49

 

                  

Deras kanadensiska undersökning visar att goda möjligheter för kommunikation, en stödjande 

organisation och tillräckligt med avsatt tid för samarbete är de främsta faktorerna som påver-

kar skolans samarbete i en positiv riktning.50  

                                                                 

43
 Granberg, 1998, s.240 

44
 Ett socialt och kulturellt konstruerat menings-, och handlingssammanhang 

45
 Ohlsson, 1996 

46
 Granberg&Ohlsson, 2004, s.134 

47
 Ohlsson, 2004 

48
 Melnick & Whitmer, 1999 

49
 Melnick & Whitmer, 1999, s.2 

50
 Melnick & Whitmer, 1999, s.3 
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4.1.2 Lärares lärande i den pedagogiska miljön 

Hultman beskriver att en stor del av lärares arbete består av improvisationer i och med att 

man kontinuerligt måste lösa uppkommande, spontana situationer och hitta lösningar på 

plats.51 Det är en mindre del av dessa situationer som rymmer en större utvecklingspotential, 

men skulle däremot kunna vara en inkörsport för utveckling. Som hinder för lärares kun-

skapsbildning framställs tiden som en bristvara och till detta kommer de ekonomiska bespa-

ringarna i skolan.  

Den stora utmaningen är enligt författaren att hitta ”pedagogiska former i en situation där 

utrymmet för samarbete är begränsat”52. Man behöver hitta former som tar hänsyn till lärares 

icke-förplanerade arbete för att möjliggöra att få syn på sin egen kunskapsbildning. Hultman 

ser att grunden kunskapsbildning kan utgöras av samtal mellan kollegor i direkt anslutning till 

den egna undervisningen och sedan ta diskussionen vidare till pedagogiska ledare, rektor, 

andra kollegor och forskare. Hur sker lärandet i en situation där lärare inte har ideala förhål-

landen för att lära? Det krävs att den pedagogiska miljön är generös och Hultman visar i en 

tabell  nedan en ”jämförelse mellan olika pedagogiska miljöer”. 53 

Hultmans tabell: Den pedagogiska miljön i skolan  

Planerad & teknisk                                                         Interaktiv och situerad                                                      
Klara mål                                                                         Vaga/motsägelsefulla mål                                                                                                                  

Mål styr handlandet                                                          Kontext styr handlandet                                                                                                                           

Tydlig orsak - verkan                                                       Oklar orsak - verkan                                                                                                            

Ordning och reda                                                              Hektisk och varierad                                                                                                               

Omedelbar återkoppling                                                   Fördröjd återkoppling                                                                                                   

Formell kunskap viktig                                                     Informell kunskap viktig                                                         

Analys                                                                               Institution                                                                  

”Tänka först handla sen”                                                 ”Handla först tänka sen”54    

Den högra tabellen överensstämmer med de data som Hultman redovisar för i studien om hur 

skolan fungerar i verkligheten. Den vänstra tabellen är sådant man ofta pekar på när man tän-

ker på skolor eller utfärdar råd till skolor. Tabellen visar de motstridande begrepp som härrör 

ur hur skolan bör vara jämfört med hur den många gånger ser ut i praktiken. Vidare diskuterar 

                                                                 

51
 Hultman, 2001, s.159 

52
 Ibid. 

53
 Hultman,2001, s.160-161 

54
 Ibid. 
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Hultman att vi behöver lära oss mer om den högra logistiken för att kunna förstå och utveckla 

skolor. Den högra logiken dominerar i skolan enligt studien och det behövs en bättre balans 

mellan de två.  

4.2 Arbetslag i samverkan 

4.2.1 Relationen arbetslag och samarbete 

Gustavsen, Finne och Oscarsson55 har sammanställt sin forskning om organisationsutveckling 

i studien av ett omfattande arbetsplatsutvecklingsprogram i Norge mellan åren 1994-2000 

under titeln ED 2000.56 Författarna lägger stor vikt vid utvecklandet av ”democratic dialogic 

relationships”57 inom och mellan organisationer. Ett möte där ett arbetsmoment i sig är att 

skapa common ground, en gemensam plattform, för att återskapa jämvikt i makt och intresse-

förhållanden människor emellan. Författarna påpekar den totala avsaknaden av ett sådant per-

spektiv i organisationskulturer och går så långt som att påstå att den är obefintlig. Ett huvud-

syfte är också att undersöka skillnader och olikheter i den andra gruppen:  

 
“The core element in interactive learning actually seems to be differences./…/ By 

seeing that somebody else performs better or does things differently, a background 

is established against which one’s own actions and performances can be positioned. 

What others do functions as reminders, new perspectives, generators of ideas”.
58

 

 

De betonar särskilt vikten av att våga möta andra och/eller externa grupper för att skapa dia-

log. Att vara öppen för möjligheten att formulera sig inför andra, skriver författarna, skapar 

ofta ett annat tal om den egna gruppen och således ett annat perspektiv. 

I en amerikansk studie av Kruse och Louis framkommer fem faktorer som inverkar positivt i 

skapandet av ett professionellt lärarkollegium: dialog, relationer, samarbete och gemensamma 

normer och värden.59 Negativ inverkan har: gruppisolering, splittringar i verksamheten, nega-

tiva attityder gentemot andra arbetslag och att undvika konflikter. 

 

                                                                 

55
 Gustavsen, Finne, Oscarsson, 2001 

56
 Enterprise Development 2000 

57
 Gustavsen, Finne, Oscarsson, 2001, s.253 

58
 Gustavsen, Finne, Oscarsson, 2001, s.248 



 24 

Berg definierar begreppet arbetslag enligt följande.60 Allmänt sett bygger arbetslagets idé på 

en mer eller mindre långtgående integrering mellan lärare, men också mellan lärare och övri-

ga skolans yrkesgrupper. Arbetslagens övergripande uppgift är i vid mening att organisera 

elevers lärande. Elevernas lärande handlar enligt författaren om lärostoff men även arbets-

former runt dessa. Inom arbetslaget bör man ha varierade arbetsformer, från traditionell un-

dervisning till mer dynamiska arbetsformer i mindre grupper. Ett flexibelt arbetssätt som detta 

underlättas i arbetslaget av lärare med olika erfarenhet, arbetsinriktning och bakgrund. Enligt 

Assermark och Sörensson syftar arbetet till att medlemmarna utvecklar innehållet och under-

visningens utformning tillsammans enligt läroplan och kursplan, med betoning på de pedago-

giska frågorna.61 Detta innebär att man försöker göra organisationen plattare och effektivare 

genom att flytta frågor från skolledarnivå till arbetslagsnivå. Ett arbetslag utgörs oftast av en 

grupp lärare med olika ämnesbehörighet med en viss elevgrupp i fokus, men hur arbetslaget 

konkret är utformat är individuellt från skola till skola. För att samverkan mellan lärare skall 

fungera krävs organisatoriska förutsättningar i form av en utformning av verksamheten som 

möjliggör samarbete, kunskap och förståelse för varandras ämnesområden och omvärldsupp-

fattning.62  

”Varje skolledare och lärare måste ha en klar och tydlig bild av vad som händer 

utanför skolans värld. Först då får man ökad förståelse för förändringar i skolan 

och att samverkan mellan skola och arbetsliv måste utvecklas”.
63

 

 

Forskning visar, påpekar Ohlsson, att arbetslagsarbete i skolan i huvudsak får en social funk-

tion, man söker trygghet och avlastning hos varandra främst när det gäller problem i den egna 

arbetssituationen men att det även fyller andra funktioner.64 Man söker sig till erfarna kollegor 

och detta är ett sätt att stärka den egna yrkesidentiteten. Ytterligare finns det forskning som 

tyder på att grupperingar och för mycket umgänge lärare emellan har negativ inverkan på 

förmågan att vara kritisk och lärandet i sig. Man vill behålla en god stämning i arbetslaget och 

undviker att ta upp punkter som kan vara känsliga.65  
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Hultman konstaterar att kontakterna ofta sker nedåt i systemet då han avser att kommentera 

strukturen i skolans nätverk av relationer: 

”Rektor har kontakt med lärarna. Lärarna med eleverna. Men kontakter-

na med kollegor eller överordnade är färre”.
66

 

Lärarkulturen anses företräda både individualism och ett utbyte av kunskap på en och samma 

gång. Båda aspekterna är viktiga och de behövs, men enligt Hultman ligger det en stor fara i 

att helt fördöma ensamarbetet utan att se till fördelarna med att denna arbetsform existerar.67   

De viktigaste uppgifterna för ett arbetslag visar sig vara ”elevvård, kollegialt stöd och ämnes-

samverkan” enligt Holmberg & Nilsson.68 Resultatet i deras studie visar att arbetslagsarbetet 

existerar men att det inte upplevs fungera till den grad man önskar. Främst två problemområ-

den är framträdande för det icke fungerande samarbetet: ”arbetslagen har en felaktig organi-

sation”, de anses inte vara sammansatta för att passa in i elevverksamheten. Det andra fram-

trädande problemområdet anses vara ”felaktig tidsplanering”. Arbetslagen är starkt tidsbe-

gränsade och tiden används ofta till fel ärenden, anser man, medan andra ärenden som t.ex. 

elevvård blir lidande. Avslutningsvis visar studien att lärares tillhörighet i arbetslaget är vik-

tigt för att generera gemensamt ansvar för verksamheten. Om detta inte infrias kan konse-

kvensen komma att bli att var och en arbetar självständigt och arbetslaget förlorar därigenom 

sin funktion.69 

4.2.2 Kommunikation mellan arbetslag 

Ohlsson framhåller fördelen med att ha en äldre och mer erfaren lärare, kanske en mentor, att 

vända sig till i rollen som ny lärare.70 Även arbetslagsledare kan känna en osäkerhet inför sitt 

uppdrag och kan komma att behöva en mentor eller liknande att vända sig till. Studier har 

visat att en tydlig lagorganisation på skolor underlättar arbetslagsledares arbete. Arbetslagsle-

daren roll kan ibland vara i en oklar mellanposition mellan kollegiet och skolledaren. I mer 

hierarkiskt strukturerade skolor blir han eller hon i mindre goda fall bara rektors förlängda 

arm.71 Arfwedson och Arfwedson beskriver en arbetsledares uppgift i stora drag som följande: 
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att ta initiativ, att reglera, att informera, att understödja och att utvärdera. Om man har pro-

blem med ledningen för arbetsgruppen föreslår de att man fördelar ledningsfunktionen inom 

arbetslaget eller roterar arbetslagsledare efter en viss period av tid.72 Deras erfarenheter pekar 

på att lösningen på gruppens problem bäst återfinns inom den egna gruppen. Psykologen och 

läraren Rolf Granér definierar de främsta problemen som kan uppstå mellan arbetsgrupp och 

dess ledning.  

Problem kan uppstå när;  

 överordnades syften med arbetsgruppen är orealistiska eller oklart formulerade,  

 det finns starka motsättningar mellan överordnades uttalande och dolda syften,  

 överordnades dolda syften dominerar över uttalade syften,  

 överordnades syften står i motsättning till gruppens syften,  

 underordnade grupper lämnas ensamma i sitt arbete,  

 överordnades styrning och kontroll ger gruppen för liten självständighet,  

 sidoordnade grupper som är beroende av varandra har ickeöverensstämmande syften73 

 

Assermark och Sörensson rekommenderar inte att en arbetslagsledare åtar sig uppdraget läng-

re än en termin.74 Detta för att undvika att etablera en ny chefsnivå, öka delaktigheten i arbets-

laget och för att en person ensam ska slippa bära hela arbetsbördan. Förövrigt anser de att fem 

till sex personer i ett arbetslag fungerar bäst.75 Granér hänvisar till gruppstudier där man bevi-

sat att en övre gräns på åtta till tio personer i en arbetsgrupp fungerar bäst.76  

Lundberg har i sitt examensarbete genomfört en fallstudie som behandlar ”kommunikation 

mellan ett arbetslag i grundskolan och dess direkta omgivning”.77 Studien undersöker hur 

kommunikation och dess eventuella brister sker mellan ett arbetslag och dess omgivning 

d.v.s. elever, föräldrar, andra arbetslag, skolledning och annan skolpersonal. Enligt Lundberg 
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är ett av de tydligaste problemen när det gäller bristande kommunikation isoleringen mellan 

olika arbetslag i skolan. I studien framstår arbetslagen som självständiga enheter som sällan 

samarbetar över gränserna. Arbetslagen har i denna studie utvecklats till att bli mycket själv-

ständiga och enligt Lundberg är det en brist om arbetslagen blir alltför olika varandra. Själv-

ständighet i arbetslagen innebär i det här fallet ”beslut om egen budget, schemabrytande akti-

viteter, öppet hus m.m.”.78 Detta kan resultera i olika kursplaner och att olikartad information 

ges ut till elever och föräldrar som går i en och samma skola. Det tycks finnas en prestige 

mellan arbetslagen som leder till att man skapar sig en egen bild av hur arbetet bör fungera 

som i sig kan göra att man får svårare att lyssna på varandras förslag och idéer. Enligt Lund-

bergs studie umgås inte lärarna arbetslagen emellan och detta kan skapa en ond cirkel som 

bidrar till avtagande kommunikation. Det kan då bli svårare att lösa gemensamma uppgifter 

och frågor, ovan nämnda brister kan leda till att det uppstår ”konkurrens mellan arbetsla-

gen”.79    

4.2.3 Formella och informella sammanhang 

Stedt har i en fallstudie undersökt ”lärares organiserandeprocesser för samverkan” med fo-

kus på hur lärare separerar ”formella och informella sammanhang”.80 De formella och infor-

mella sammanhangen står enligt författaren i ett ”ömsesidigt beroendeförhållande” i lärarnas 

vardagsarbete och detta medför vissa följder för samverkan.81 De formella sammanhangen 

utgörs i studien av obligatoriska och schemalagda möten medan de informella sammanhangen 

innefattar platser där lärare träffas mer spontant och oplanerat som t.ex. i lärarrum, korridorer, 

raster men även privat umgänge. Ett tydligt mönster framgår bland lärare enligt Stedts studie 

då idéer ofta testas i informella sammanhang innan de förs vidare och tas upp på formella 

möten där även de slutgiltiga besluten fattas.82 Detta pekar på det ömsesidiga beroendet mel-

lan dessa två former. Stedt anser att lärare har ett ”praktiskt inriktat förhållningssätt” under de 

formella mötesformerna och ett ”förståelseorienterat förhållningssätt” då man söker sig till 

liktänkande individer i de informella sammanhangen.83  Detta innebär i sig att lärare behöver 

medverka i båda sorters sammanhang för att få tillgång till ”delaktighet i samverkansproces-
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serna” i och mellan arbetslag. Bland de informella sammanhang som påverkar samarbetet i 

arbetslaget enligt Stedt finns ett återkommande tema i deras grundsyn.84 Diskussioner angåen-

de kunskapssyn och värdegrund tas upp i informella sammanhang vilket visar sig inte alls 

förekomma under formella arbetslagsmöten. Lärare söker sig till personer med likasinnade 

åsikter i informella diskussioner för bekräftelse. Som följd diskuteras inte alltid dessa ämnen 

särskilt djupgående, eller inte alls, varken i formella eller informella sammanhang. Att de oli-

ka tankesätten inte möts gör enligt författaren att man kan ”förstå lärarnas svårigheter att nå 

samförstånd i vissa frågor”.85 Vidare verkar lärares umgänge privat påverka samarbetsformen 

i och med att detta förstärker lärares tillgång till stöd hos varandra. Nackdelar som de infor-

mella sammanhangen kan leda till enligt Stedt är ”en hårt belastad informell organisation 

som på många sätt framstår som relativt okontrollerad” och därmed svår att hantera och sty-

ra.86 Den skapar dessutom utanförskap för vissa lärare och klyftor mellan olika subgrupper. 

Detta i sig skapar ett motstånd och försvårar samverkan i arbetslagen men även över arbetsla-

gens gränser. Vidare visar studien på att man i organisationen kan gå miste om värdefull erfa-

renhet och kompetens hos lärare som organisationen inte når eller har tillgång till i de formella 

sammanhangen. Stedt uttalar sig även om informella sammanhang som ett ”hinder för kollek-

tivt lärande”:    

”En samarbetsstruktur som binds samman av lärares egeninitiativ i informella samman-

hang kan också generera en marginaliseringsproblematik som ger lärare olika tillgång 

till samtal med kollegor, vilket inverkar på möjligheterna till kollektivt lärande”.
87

 

Hultman betonar informella samtal som den till synes enklaste formen för lärares samarbete i 

hans studie av ”lärares arbete och kunskapsbildning i vardagen”.88 De informella samtalen 

anses innehålla värdefulla aspekter och information. Vidare påpekas att dessa värdefulla 

aspekter riskerar att inte lyftas fram tillräckligt i skuggan av de mer glorifierade och avance-

rade formerna av samarbete som i arbetslag. Enligt Hultman kan vi hamna i att ägna mer tid åt 

de mest avancerade formerna som knappt existerar och låta bli att uppmärksamma de vanli-

gaste formerna: 
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”Vi har så att säga, utvecklingen framför ögonen men ser den                                     

inte eftersom  gräset framstår som grönare på andra ställen”.
89

 

4.3 Skolutveckling  

4.3.1 Frirumsmodellen 

Bergs ”frirumsmodell” är en teori med inriktning på skolan som institution och skolor som 

organisationer.90 Denna kan användas för att studera skolors sociala verklighet och vad som 

faktiskt styr och påverkar skolans verksamhet och även som ett praktiskt analysredskap för 

skolutveckling inom en enskild skola.  Berg påpekar att varje enskild skola har olika förutsätt-

ningar och svårigheter vad det gäller att upptäcka och erövra möjligheterna till skolutveckling. 

91 Dessa betecknar han frirummet som är utrymmet emellan organisationens inre och yttre 

gränser. De ”yttre gränserna” avser skolan som instution som är skapad av staten för att be-

driva verksamhet i samhället. De ”inre gränserna” avser skolor som organisationer och den 

uppmärksammar ledningen av och i skolan så som den tar sig i uttryck i skolans informella 

organisation i förekommande skolkultur. Denna studie ryms inom de inre gränser frirumsmo-

dellen definierar. Skolutveckling uppstår inte sällan ur tillstånd som ”kris eller social turbu-

lens” enligt författaren.92  Det kan i det här läget falla sig naturligt att ifrågasätta skolverksam-

hetens traditionella och invanda beteendemönster. Erfarenheter tyder på att ett genomtänkt 

och målmedvetet hanterande av ett krisläge kan vara en förutsättning för skolutveckling. Å 

andra sidan utan detta hanterande kan de traditionella kulturerna bli ännu mer befästa i verk-

samheten och hämma utvecklingen.     

4.3.2 Skolkultur och skolkod 

”Skolkultur” är enligt Berg en beteckning på ett abstrakt fenomen av social karaktär och den 

innefattar ”lokala (organisationella) värdebaser” som ligger till grund för skolans vardagsar-
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bete.93 Den är ständigt närvarande i aktiviteter som rör skolan som organisation bl.a. traditio-

nella skoldokument så som: arbetsplaner, schema, tjänstefördelning, skolkatalog etc. Skolkul-

turen kan ses som en väsentlig styrkälla för skolans vardagliga arbete i denna bemärkelse.   

”Frirumsmodellen” syftar till att uppmärksamma nyckelområden för inblandade parter i en 

pågående skolutvecklingsprocess att förhålla sig till och hantera. Skolkulturen utgör ett sådant 

nyckelområde/aktivitet att arbeta med i en skolutveckling. Skolkulturer kan variera i en och 

samma skola men även mellan olika skolor.  

Inom varje skola utvecklas en viss sorts skolkultur. Hargreaves har försökt att beskriva dessa 

genom att se till olika skolkulturers karakteristiska kännetecken.94 Han benämner dem den 

”individualistiska” (lärare arbetar i huvudsak individuellt), den ”samarbetsinriktade” (sam-

arbete i fria konstellationer), den ”påtvingade kollegialiteten” (lärare tvingas samarbeta mot 

sin vilja) och den ”balkaniserade” (olika grupperingar med olika status och tydliga gräns-

dragningar sinsemellan). Ohlsson kommenterar detta med att påpeka att denna kultur eller 

anda har stor inverkan på prioritering, samarbete, bemötandet av eleverna och möjligheterna 

att lära inom verksamheten. Ohlsson tillägger att den individualistiska kulturen inte med nöd-

vändighet är något negativt.  

”Individualiteten har positiva innebörder som t.ex. medvetenhet om vad man gör och 

säkerhet i arbetet. Lärares individualitet inrymmer sannolikt viktiga förutsättningar 

för ett kompetent utövande av arbetet så att det inte bara blir en anpassning till nor-

mer om lagarbete”.
95

 

Arfwedson och Lundman har undersökt i sin slutrapport gällande forskningsprojektet 

SKARP96  fyra rektorsområden på olika platser i Sverige med nio skolor inkluderade. Deras 

undersökning handlar om skolor som arbetsplatser för lärare och övrig skolpersonal och foku-

serar på frågor runt arbetsvillkor och arbetsplatsproblem.97 Enligt författarnas studie har varje 

skola sin egen unika ”skolkod” och den är uppbyggd kring skolans centrala verksamhet, un-

dervisningen. Skolkoden är därför direkt knuten till lärarna och är inte tillgänglig för inflytan-

de från övrig personal på skolan. Skolkoden i sig betecknar enligt författarna ”de sätt att tän-

ka och handla, som varje existerande skolverklighet framkallar hos de människor som arbetar 
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i denna verklighet”.98 Vidare innebär det de kollektiva tanke- tolknings- och handlingsmönster 

som uppstår på arbetsplatsen. 

4.3.3 Delkultur och delkod  

Trots att det också kan förekomma ”delkulturer” inom skolan är det enligt Berg på ett eller 

annat sätt en ”dominerande kultur” som har mer inflytande än de övriga.99 Företrädarna för 

denna kultur betecknas som ”kodbärare” och har ofta den osynliga uppgiften som skolans 

reella makthavare. Analysen av kulturerna kan ha olika utgång, skolkulturer/delkulturer kan å 

ena sidan vara inskränkta och intoleranta eller å andra sidan öppna och underlätta för skolut-

veckling eller existera någonstans däremellan. Bakom skolkoden ligger i vissa fall en eller 

flera ”gruppkoder/delkoder” som står i konflikt med den dominerande skolkoden.100 Här upp-

står det ofta motsättningar p.g.a. de individuella lärarnas skiftande och olikartade sätt att se på 

skola, undervisning och elever. Arfwedson talar om en sprucken eller en kluven skolkod när 

konflikter och motsättningar på skolans verksamhet och skapar olika lägerbildningar inom 

skolan.101 Hultman påpekar att man ofta diskuterar runt skolan som en skola, men hans erfa-

renheter pekar på att en skola består av en mängd olika delkulturer.102 Olika lärarkategorier 

lever i olika världar och även om man har kontakt sinsemellan innebär detta inte alltid att det 

förekommer en arbetsrelation. Ett försök är enligt författaren att hantera insikten om att det 

handlar om ”genuina (del) kulturer” och inte som tidigare med olika åsikter som bör bearbe-

tas till konsensus.103 Det handlar enligt Hultman till stor del om att: 

”/…/utveckling måste upptäckas, att det, parallellt, sker olika förändringar i samma 

system och att vi inte bör stirra oss blinda efter förändring utan söka en förståelse för 

stabilitet/…/ Hur kan komplexa system som skolan hantera alla dessa förändringar 

med bevarad stabilitet?”
104
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4.3.4 Motstånd mot förändring 

Arfwedson och Lundman viktigaste slutsats i slutrapporten från forskningsprojektet SKARP105 

är att ”skolans centrala arbetsplatsproblem är den ständiga, nödvändiga anpassningen till 

kontinuerliga förändringar”.106 Skolan anses här vara en barometer på det som händer i sam-

hället, allt kommer förr eller senare även att nå skolan. Skolan är enligt författarna inte enbart 

en pedagogisk institution utan kanske i första hand en samhällsinstitution. Skolan är öppen för 

strömningar utifrån vilket även Hultman instämmer i. Skolan kan ibland framställas som en 

isolerad institution, men bör tvärtemot ses som ”ett akvarium” där många har rätt till insikt i 

och passerar igenom. 107 Skolan lever under ständiga förändringar och behöver inte mer av 

dess slag utan snarare lugn och ro för att kunna utvecklas. En sida av förändringsarbetet är 

politiskt beslutade projekt som syns utåt samtidigt som det parallellt finns ett antal ”osynliga 

lokala projekt” vilket inte alltid uppfattas ens av lärare som ett projekt.108 Det finns enligt 

Hultman ständiga förändringar som är under utveckling i skolan men det är inte lika självklart 

att samtliga, beroende av olika intressen, eftersträvar dessa. Motstånd mot förändring framträ-

der vid ”påtvingade reformer” och de upplevs i Hultmans studie skapa en negativ inställning 

bland lärare gentemot vissa förändringsprojekt. Hultman påpekar att det förekommer mängder 

med projekt lärare antas sätta sig in i parallellt med att arbeta med ordinarie arbetsuppgifter 

som undervisning och elevvård. I denna situation kan det uppstå en ”tvångssituation och en 

förödmjukelse” för lärare där de enligt författaren kan känna sig omyndigförklarade och even-

tuellt bestraffade när deras delaktighet väljs bort eller uteblir.109 Dock genomförs projekten i 

demokratisk anda: ”Du kan ju välja själv, ni är ju en självständig enhet, så ni bestämmer ju 

själva över era resurser”.110 

En svår emotionell situation uppstår för lärare och konsekvensen kan bli att man skapar eller 

förstärker klyftan mellan rektor och lärare och i sin tur mellan skola och nämnd. Detta är såle-

des inget nytt fenomen enligt författaren utan påbörjades i och med målstyrningen och har 

utifrån det utvecklats till att man utvärderar ”kvalitet, process, lärande organisation” etc.  
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”Man arbetar i en förtryckande och repressiv miljö. Ingen försvarar en, man är 

helt försvarslös. När man hela tiden gör neddragningar och omorganiserar, kan 

man ju också förlora jobbet. Således sker en kraftig disciplinering och fostran, ett 

negativt metalärande, där hyckleri, ljug, syndabockstänkande etc. florerar”.
111

 

När andra organisationer reformeras innebär det förändrade ”rutiner och organisationsprinci-

per” medan reformer i skolan ofta rör sig om ideologi.112 Förutom förändrat handlande så 

krävs det förändrat tänkande. Det gäller då alltså inte bara förändring av rutiner och arbetssätt 

utan en förändring av synsätt och ideologi vilket kräver mer energi under förändringsproces-

sen enligt Arfwedson och Lundman. ”Motståndet mot förändringar” kan här ses som en del i 

denna process som även understryks av att skolan till vardags genomgår ständiga förändringar 

i form av nya elever och deras närmiljö och uppväxtförhållanden. Motstånd mot förändring 

bland lärarna kan här anses vara en ”konstruktiv funktion - bl.a. strävan att undvika kaos”.113  

Att förändra en skolas arbetsformer, struktur eller organisation bemöts inte sällan med en viss 

skepticism inför det nya och obekanta. Lärare föredrar ofta att ”skynda långsamt” mot en 

oprövad situation Alla förändringar innebär ett uppbrott från det invanda och därmed en viss 

kompetensförlust eftersom delar av yrkeskunnandet blir oanvändbart efter reformen.114 Att 

starta ett förändringsarbete på en skola kan innebära många prövningar. Man kan stöta på 

hindrande faktorer både inom och utanför den egna verksamheten. Arfwedson och Arfwedson 

betonar att det är viktigt att fastställa utgångspunkten för att senare ha en möjlighet att bedö-

ma resultatet av förändringen.115 Genom att kontinuerligt följa upp utvecklingen och kritiskt 

granska vad som åstadkommits och var man befinner sig vid varje delmål kommer man så 

småningom ha skapat sig en överblick och en s.k. ”kunskapsackumulation”.116 
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5 Metod   

5.1 Urval  

Vi har använt oss av ”strategiska urval”117 inför vår kvalitativa intervjumetod som enligt Trost 

används ”då man vill förvissa sig om att man ska få variation i svaren från dem man intervju-

ar”.118 Enligt Trost är denna metod inte representativ i statistisk mening vilket inte heller är 

vår huvudsakliga avsikt utan vi avser att undersöka lärarnas upplevelser av samarbetet i ar-

betslagen under omorganisationen. Vi använde oss av deltagande observationer vecka 15 och 

16 under planeringsdagen och arbetslagsmöten för att sätta oss in i de olika arbetslagsmed-

lemmarna och deras bakgrund.119  

 

När vi har valt intervjupersonerna har vi haft dessa kategorier i åtanke för att få en så jämn 

och representativ fördelning av respondenter som möjligt:  

 

 Kön (Åtta kvinnor och två män, vi anser att det är en rimlig fördelning med tanke på 

att det på hela skolan bland anställda lärare ingår c:a 25 % män och 75 % kvinnor och 

att vi inte har för avsikt att det ska ingå något genusperspektiv i undersökningen). 

 Ålder  

 Antal år av yrkeserfarenhet som lärare  

 Positivt (+), varken eller (0) eller negativt (-) inställda till den pågående omorganisa-

tionen/ombildningen från kommunal skola till friskola (i den mån vi kunde avläsa det-

ta under deltagandeobservationen på planeringsdagen under vecka 15. Denna typ av 

information framkom tydligare under intervjuernas framväxt och var därför svår att 

veta på förhand).   

 Arbetslagen: vi har intervjuat personer från båda arbetslagen där fördelningen blev re-

lativt jämnt fördelad, det blev några fler i arbetslag Eken än arbetslag Björken. Den 

ena personen tillhör arbetslag Eken då vi från början trodde att personen tillhörde ett 

tredje arbetslag medan så inte var fallet. 
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Vi har utgått ifrån Trosts tabell 3.2120 och skapat en modifierad version av denna som hjälp-

medel att kontrollera vårt strategiska urval. 

Tabell 3.2 

     Kön                      Kvinna                     Man 

     Ålder      Yngre       Äldre      Yngre       Äldre 

     Yrkeserfarenhet  Kort  Lång  Kort  Lång  Kort   Lång  Kort Lång 

     Celler – antal personer  

      sammanlagt        

    3 

 

   1    1    3    1    0    1    0 

    Arbetslag Eken totalt      1     1    3    1       

Inställning till ombildning-

en från kommunal skola till  

friskola: Positiv (+) Varken 

eller (0)  Negativ (-) 

+ 0 - +

  

0 - + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - +

    

0 - + 0 - 

     Celler – antal personer   

   

1                    1 1  2   1          

    Arbetslag Björken totalt      2     1        1  

Inställning till ombildning-

en från kommunal skola till 

friskola: Positiv (+) Varken 

eller (0) Negativ (-) 

+ 0 - + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - +

    

0 - + 0 - 

     Celler – antal personer 1

    

 1 1                   1     

     Arbetslag Eken- totalt 6 personer 

     Arbetslag Björken totalt 4 personer 

     Antal Positiva - totalt 3 personer   

     Antal Negativa - totalt 5 personer 

     Varken eller - totalt 2 personer 

                                                                  

Kategorierna har vi delat upp enligt följande:     
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Kön: kvinna och man                                                                                                             

Yngre: upp till 45 år/Äldre: 45 år och uppåt                                                                            

Kort yrkeserfarenhet: under fem år /Lång yrkeserfarenhet: över fem år                                          

Ombildningen: Positiv/ Varken eller/ Negativ inställning till den pågående omorganisationen 

Arbetslag: hur många personer vi har intervjuat från båda arbetslagen                                                   

Celler: motsvarar i det här fallet de intervjuade lärarna 

Av urvalstabellen kan vi se att av tio intervjuade lärare tillhör sex arbetslag Eken och fyra 

arbetslag Björken. I arbetslag Eken är en person av sex positiva till en eventuell ombildning. 

Fyra av sex är negativa, och en är varken eller. I arbetslag Björken är två av fyra positiva, en 

är negativ och en är varken eller. Tabellen innehåller en detaljerad översikt som kategoriserar 

respondenternas svar i förhållande till urvalskriterier.  

5.1.1 Bortfall  

En person har avböjt en inplanerad intervju på grund av tidsbrist och att personen arbetar del-

tid. Därför svarade hon att hon inte upplever sig tillräckligt insatt i situationen. Vidare har en 

ytterligare person i arbetslag Björken inte avslutat sin intervju p.g.a. tidsbrist, personen skulle 

ha skickat svaren via e-post men detta har inte genomförts. Därför måste vi bortse från fråga 

16 och 17 när det gäller sistnämnda person. Vi är medvetna om att detta påverkar undersök-

ningen men vi tror inte att det kommer att påverka nämnvärt i vår intervjuanalys eller slutre-

sultat eftersom vi anser oss ha fått tillräckligt utförliga och heltäckande svar från gruppen re-

spondenter för studiens syfte.    

5.2 Datainsamlingsmetoder  

5.2.1 Kvalitativa metoder  

Kvalitativ forskning syftar till att tolka och skapa mening i relation till något eller någon. 121  

Kvalitativ metod används i stor utsträckning inom samhällsvetenskaperna och används för att 

undersöka social kunskap, mening, subjektiv verklighet och sanning. Den här studien bygger 
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till stor del på kvalitativa forskningsmetoder eftersom det är våra subjekts livsvärldar vi vill 

förstå. Deltagande observationer och kvalitativa intervjuer utgör grunden till studiens genom-

förande. 

Deltagande observationer har genomförts på arbetslagsmöten, under en planeringsdag, samt 

under tre månadsmöten med rektor och personal och i andra formella och informella sam-

manhang som berör vår undersökning. Planeringsdagen på skolan vecka 15 var ett planerat 

besök för att observera den aktuella miljön inför bearbetandet av frågeställningarna och att 

underlätta valet av tilltänkta personer att intervjua. Detta är enligt Kvale en viktig förberedelse 

för att sätta sig in i den lokala jargongen bland lärarna.122 Vi har observerat följande: plane-

ringsdagen pågick under totalt sex timmar, fyra arbetslagsmöten med båda arbetslagen på c:a 

45-60 minuter vardera, en ämneskonferens för praktiskt estetiska ämnen på 60 minuter. Vida-

re har vi observerat tre möten för hela skolans personal där rektor informerade angående ny-

heter på skolan bl.a. planerad ombildning av skolan och omorganisationens förlopp, ekono-

misk situation, övertalighet bland personalen till hösten etc. Vi är medvetna om att observa-

tionen innebär vårt sätt att avläsa verkligheten. Detta är enligt Backman en komplicerad pro-

cess då man är beroende av observatören som ett tolkande subjekt under deltagande 

observation.123 

 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med tio lärare i två olika arbetslag på skolan. Vi har valt 

att använda oss av metoden kvalitativ intervju för att enligt Kvale är metoden ”ett sätt att er-

hålla den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening”.124 Vi har 

för avsikt att göra en studie av hur lärarna i de olika arbetslagen upplever samarbetet i och 

mellan arbetslagen under pågående omorganisation. Enligt Johansson och Svedner är kvalita-

tiv intervju den primära metoden inom lärarutbildningen för att förstå lärarens syn på bl.a. 

förhållningssätt och målsättningar.125 Studien som vi genomför ger med denna kvalitativa me-

tod enligt Johansson och Svedner kunskap som är direkt användbar i vårt kommande läraryr-

ke.126 
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5.2.2  Kvantitativa metoder  

Kvantitativa data avser att vetenskapligt avläsa mängd och storlek hos ett fenomen. Studiens 

kvantitativa data speglar sammansättningen i arbetslagsgrupperna avseende; antal, positiv 

eller negativ inställning till omorganisation, ålder och kön.127 Redovisningen av dessa data i 

tabellen på sidan 35 avser att åskådliggöra spridningen i gruppen respondenter. Vi har under 

arbetets gång tagit del av statistik i form av en enkät formulerad och distribuerad av lärare i 

arbetslag Eken till alla lärare i skolan. Denna syftade till att undersöka hur många av lärarna 

som ställer sig positivt eller negativt till en eventuell ombildning från kommunal skola till 

friskola. 

5.2.3 Litteraturstudier 

Den litteratur, uppsatser, artiklar och forskning vi refererar till behandlar följande aspekter:  

Samarbete i och mellan arbetslag, skolor och arbetslagsarbete under förändring och omorga-

nisation, skolan som lärande organisation, kommunikation i skolan och arbetslag, skolkod och 

skolkultur, skillnaden mellan formell och informell verksamhet i skolan samt skillnader mel-

lan privat och offentlig regi. Vi har även tagit del av den ansökan om friskola som har skick-

ats till skolverket/kommunen för eventuellt godkännande. I denna ingår en förklaring till vad 

arbetsgruppen har för avsikt med att starta en friskola och även den planerade pedagogiska 

inriktningen. 

5.3 Genomförande  

Valet av skola växte fram ur ett intresse som påbörjades under den verksamhetsförlagda peri-

oden av vår lärarutbildning. Det visade sig att vi båda lade märke till en likartad problematik 

på våra två VFU128-skolor och på så sätt började vi undersöka möjligheten att göra en gemen-

sam studie. Det visade sig så småningom att det inte alls handlade om likartade situationer. 

Allt eftersom frågeställningen förtydligades och perspektivet klarnade visade det sig mer 

lämpligt att begränsa studien till enbart den ena skolan. Arbetet påbörjades som ett samtal 

kring upplevelserna en av oss hade med sig från skolan. Nästa steg var ett besök på skolan, 
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deltagande observationer och informella samtal i lärarrummet. Under tiden sökte vi litteratur 

och andra källor. Vidare började vi planera intervjuerna. När vi sedan genomförde intervjuer-

na var vi båda två närvarande under samtliga tio intervjuer. 

 

Vid samtliga intervjuer har en av oss antingen intervjuat eller antecknat samt kompletterat 

med eventuella tillägg av kommentarer i form av klargörande, uppföljande eller sonderande 

frågor.129 Vi valde att använda oss av att anteckna svaren på frågorna för hand och att inte 

göra någon form av inspelning då vi anser att ett sådant moment kan verka hämmande på den 

intervjuade särskilt om denne uppfattar någon del av intervjun som känslig. Intervjuerna har 

genomförts i olika lokaler i skolan såsom lärarrum, grupprum och tomma klassrum under en 

period av två veckors tid. Intervjuerna har varierat tidsmässigt och sträcker sig från 45-90 

minuter och en del intervjuer har dessutom gjorts i två omgångar p.g.a. tidsbrist. Däremot fick 

en av dessa avbrutna intervjuer delvis besvaras via e-post då den intervjuade valde att fortsätta 

så. Personerna har i de flesta fall intervjuats en och en men i ett fall har vi intervjuat två per-

soner samtidigt.130 Vi är medvetna om att skillnader som uppstått i intervjuformen kan ha in-

verkat på svaren i viss mån. Vi anser dock att denna hänsyn till respondenternas behov och 

önskemål om intervjuns genomförande har varit nödvändig då vi genomfört intervjuerna un-

der deras arbetstid.   

 

Efter avslutade intervjuer ägnade vi mycket tid åt att söka och fördjupa oss i litteratur. Sökord 

vi har använt oss av för att hitta relevanta källor, uppsatser och artiklar är; arbetslag, samarbe-

te, motsättningar, lärande organisation, omorganisation, friskola, teacher team, work group, 

co-operation, reorganization. Sökningar har utförts via Södertörns bibliotek och Internet: 

MIKS Södertörns bibliotek, DIVA uppsatser, Uppsatser.se, ERIC databas, Jstore, artikelsök-

ning, Google.com samt Google Schoolar i alla nordiska länder. Varpå vi påbörjade att struktu-

rera uppsatsens form och innehåll. De första delarna vi arbetade fram var metod och teoride-

len. Vissa delar delades till en början upp som individuella ansvarsområden för att effektivise-

ra arbetet medan de större teoretiska delarna författades gemensamt. Vi sammanställde det 

kvantitativa materialet från intervjuerna i tabellform, för utformningen använde vi oss av 
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Trosts tabell.131  Denna tabell används med fördel när man vill skapa en översikt över urvalet 

av respondenter. Därefter kom vi överens om hur det kvalitativa materialet skulle analyseras. 

Till detta var Kvale den källa som visade sig oumbärlig.132 När arbetslagsmedlemmarnas en-

skilda intervjusvar analyserats och skrivits ned jämförde vi denna information med utvald 

teori. Detta för att komma fram till vad man på skolan upplever vara bra och mindre bra med 

samarbetet inom och mellan arbetslagen, vilka faktorer man anser påverkar samarbetet, huru-

vida man är positiv eller negativ till ombildningen och hur samverkan och omorganisation 

kan relateras till varandra. 

5.4 Avgränsning  

Sedan arbetet tog sin början i mars 2008 har vi gjort en avsevärd nedskärning av undersök-

ningen. Vi undersöker inte längre arbetslaget ur övriga perspektiv så som: eleverna, övrig 

skolpersonal, ledning, styrelseskick eller närsamhälle. Detta för en fördjupad undersökning av 

skolans arbetslag som en betydelsefull och studerbar del av skolan som organisation. Vi har 

valt ett organisatoriskt perspektiv på skolan som i vissa fall inkluderar ett gruppsykologiskt 

perspektiv där arbetsgruppen och dess processer står i fokus. Däremot behandlar vi inte psy-

kologiska fenomen på individnivå för att undvika en alltför komplex och ogreppbar studie. 

För övrigt skulle en sådan ambition ligga långt utanför vårt eget kompetensområde. Sist men 

inte minst har vi en förhoppning om att studien ska ha potential att tillämpas i någorlunda 

liknande situationer på andra skolor. För den valda studien anser vi inte heller att det skulle 

vara fruktbart med särskilt fokus på genus, etnicitet och kön utan behandlar alla utan åtskill-

nad under undersökningens alla faser. Fokus ligger inte heller på ombildningen i sig utan på 

samarbetet under förändringsprocessen. Det är inte betydelsefullt för denna studie att under-

söka huruvida det är lönsamt eller lämpligt att utföra en ombildning från kommunal till privat 

verksamhet. Snarare intresserar vi oss för hur man samarbetar i skolans arbetslag under de 

rådande omständigheterna och vilka konsekvenser detta får inom skolans lärarkollegium. För 

att begränsa och fokusera studien har vi valt att koncentrera oss på arbetslag Eken och Björ-

ken eftersom de består av flest antal lärare. Övriga tre arbetslag på skolan utgörs endast av en 

klass vardera. Att undersöka samarbete, som en nödvändig förutsättning för kollektivt lärande 

samt skolutveckling, skulle kunna ge oss viktig information om vad som bidrar och hindrar 
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samverkan i och mellan arbetslag på den här skolan. Berg poängterar att varje skola har en 

unik sammansättning möjligheter och svårigheter vad det gäller att upptäcka och erövra ut-

vecklingsmöjligheter.133 Dessa betecknar han frirummet som är utrymmet emellan organisa-

tionens inre och yttre gränser. De yttre gränserna betecknar gränserna för skolan som sam-

hällsinstitution och verkar på nationell beslutsnivå. De inre utgörs av närmiljöfaktorer, den 

egna skolkulturen, yrkesgruppsnormer, socialpsykologiska förhållanden och syftar till skolan 

som organisation. Det är de senare vi har valt att belysa. 

5.4.1 Forskningsetik  

Vi betraktar möjligheten att genomföra denna studie i skolan som ett förtroende av skolans 

personal och har varit noga med använda allt material i enlighet med tillbörlig konfidentiali-

tet.134 I enlighet med forskningsetiska regler har alla respondenter informerats om konsekven-

serna av undersökningen.135 Som följd av studien kan en del av informationen komma att upp-

fattas negativt av de berörda. Särskilt i de fall då man anser att en sådan här kritisk granskning 

av roller och sitt sammanhang är alltför känslig och obekväm. I händelse av en sådan reaktion 

hos någon individ ber vi om ursäkt och hänvisar till vårt syfte att få till stånd förbättringar 

genom ökad medvetenhet. Alla respondenter tillfrågades före intervjun om deras svar kunde 

användas som underlag i vår studie och ingen annanstans. Respondenterna informerades om 

att det inte skulle bli möjligt att identifiera vare sig personer, arbetslag, skola eller kommun. 

De intervjuade har också fått information om deras rättighet att hoppa av intervjun vid vilket 

skede som helst och att detta i så fall respekteras. Vi har nöjt oss med ett muntligt informerat 

samtycke från samtliga.136 De intervjuade fick före intervjun frågorna skickade till sig via e-

post så att de som ville kunde få inblick i frågorna och ha möjlighet att förbereda sig. Det är 

möjligt att det underlättade att få personalens förtroende att utföra studien och delta i formella 

och informella sammanhang på skolan i och med att en av oss var känd av personalen från en 

tidigare praktikperiod.   
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5.5 Databearbetning 

5.5.1  Intervjuanalysmetod  

Efter tio genomförda intervjuer sammanfattade vi innehållet i meningarna genom s.k. ”me-

ningskoncentrering”.137 Anteckningar skrevs sedan ut i ett samlat dokument. Vidare gick vi 

tillsammans igenom intervju för intervju och grupperade materialet efter arbetslagstillhörig-

het. Vi utarbetade statistiska data för att koncentrera innehållet och skapa en bra grund för en 

jämförande analys mellan arbetslagen. ”Meningskategorisering” utfördes då svaren kunde 

grupperas positiv, negativ eller varken eller etc.138 Sedan gick vi in på konkreta utsagor och 

skapade listor över de mest förekommande svaren, bidragande faktorer, orsaker etc. Vi var 

genomgående två om att konstatera alla uppgifter och försökte förhålla oss objektivt i upp-

skattandet och värderandet av det insamlade materialet. När vi behandlat arbetslag för arbets-

lag statistiskt jämförde vi dessa uppgifter och sammanfattade dessa under varje fråga. De mest 

talande och klargörande citaten från varje arbetslag valdes ut som exempel på hur man hade 

valt att formulera sig under intervjutillfället. Sedan inordnades statistik, sammanfattande jäm-

förelser och listade faktorer under två huvudrubriker; samarbete och omorganisation, med 

delmoment i form av frågor; statistik, under intervjuanalysavsnittet i studien. 

5.6 Reliabilitet och validitet  

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att undersöka bl.a. människors livsberättelser. 

Det är inte möjligt, skriver Kvale, att med en kvalitativ metod mäta någonting exakt eller pre-

cist.139 Det faktum att det är (minst) två människor som möts i en kontext påverkas vidare av 

språket, berättelsen, tolkningen, den omgivande miljön och uttolkandet vilket ger upphov till 

en mängd faktorer som utövar påverkan på intervjumaterialet. Begreppet reliabilitet står för 

den tillförlitlighet man kan tillskriva forskningsresultaten.140  Validitet innebär att man under-

söker giltigheten i att det man undersökt är ett mått på det man hade för avsikt att undersö-

ka.141 Vårt syfte med intervjuerna var att få fram lärares upplevelser av ett fenomen i avsikt att 
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skapa en jämförelse mellan dessa utsagor. Frågorna hade för avsikt att hjälpa lärarna struktu-

rera upp sina tankar och känslor inför samarbete och omorganisation i en form vi hade valt ut 

med tanke på relevans, objektivitet, reliabilitet och validitet. Under dessa tillfällen har vi för-

sökt att återskapa liknande omständigheter för varje respondent samt att bemöta situationen 

och respondenten på liknande sätt genomgående. Vi har varit noga med att i oklara fall skapa 

klargörande frågor för att validera svaren ytterligare. Det faktum att vi utfört samtliga inter-

vjuer två och två anser vi ha påverkat reliabiliteten i positiv riktning. Vi vill även understryka 

att studien grundar sig i tio av arbetslagens sammanlagda 37 lärare, inklusive arbetslagsledare 

för båda arbetslagen. Vilket naturligtvis gör att studien främst speglar de tillfrågades åsikter i 

frågan. Tilläggas kan att vi utgått från Trosts tabell för urval av intervjupersoner. Vi har nog-

grant valt ut de tillfrågade lärarna efter bästa förmåga. Med hänsyn tagen till spridningen av 

ålder, kön, yrkeserfarenhet, arbetslagstillhörighet och åsikter angående ombildningsprocessen 

för att skapa en så bra balans som möjligt i gruppen respondenter.   



 44 

6 Resultat  

6.1 Arbetslagssamarbete 

I statistiken har vi använt beteckningarna mycket positiv, positiv, varken eller, negativ och 

mycket negativ för att mäta och åskådliggöra våra kvalitativa data där det är möjligt. Vissa 

frågor har vi kompletterat genom att ta fram de mest framträdande faktorerna som svar och 

dessa kommer då först i ordningen på listan. Vi redovisar ett urval av intervjuerna i citatform 

för att bevara vissa extra informativa och välformulerade svar. Citaten ger ett intryck av di-

rekthet och äkthet som är svår att matcha i en jämförande beskrivning av innebörden i det 

uttalade. Dessa citat har vi för studiens syfte valt att följa upp med en klargörande kommentar 

i direkt anslutning. Efter varje intervjuavsnitt följer en sammanfattad analys av vad den ovan-

stående frågan innebär för vår studie om samarbete i arbetslag under omorganisation. 

 

När lärarna tillfrågas om hur de ser på sin egen roll i arbetslaget svarar sju av tio samtliga 

lärare att de ser positivt på sin roll. Två lärare uttrycker sig varken positivt eller negativt om 

sin roll. Två är negativa och en är mycket negativ. I arbetslaget Björken är en av fyra lärare 

mycket positivt inställd till sin egen roll och en är positiv. En är negativ och en är mycket ne-

gativ. I arbetslag Eken är tre av sex lärare mycket positivt inställda till sin egen roll. Två är 

positiva och en är negativ. 

 

Lärare i arbetslag Björken beskriver sin roll i arbetslaget på följande sätt: 

   

”Drivande. Beslutsfattare. Görare. Sätter gränser för mig själv. Säger nej för att undvika 

överbelastning. Upplever tidspress”.  

  

”Känner mig negativt uppfattad. Har svårt att bli hörd. Upplever mig isolerad”.                                                         

 



 45 

De ovanstående citaten representerar den mest nöjda och mest missnöjda läraren i arbetslaget. 

Lärare i arbetslag Eken beskriver sin roll i arbetslaget på följande sätt: 

 

”Tar eget ansvar. Besserwisser. Medveten att jag pratar mycket. Skämtsam. Ledarroll”.  

 

”Känner mig inte fullt delaktig, men känner mig psykologiskt delaktig i arbetslaget som 

grupp”.  

 

De ovanstående citaten representerar en av de nöjda lärarna och den missnöjda läraren i ar-

betslaget. 

Statistiskt sett är lärare mer nöjd med sin egen roll i arbetslaget inom arbetslag Eken. I arbets-

lag Eken är en övervägande majoritet positiv medan i arbetslag Björken är fördelningen jämt 

fördelad mellan positiv och negativ. I arbetslag Björken upplever lärare att de främsta positiva 

faktorerna i rollen är att vara drivande och att uträtta saker. Negativt är att inte bli hörd och att 

känna att lärarna isolerar sig i sitt arbete. I arbetslag Eken är det positivt att ta eget ansvar och 

negativt att inte vara fullt delaktig.  

Vi undrade om arbetslagen arbetar efter en tydligt formulerad pedagogik. Sammanlagt anser 

sex av tio lärare att man har ett uttalat pedagogiskt förhållningssätt inom arbetslaget. Fem 

anser inte att det återspeglas i verksamheten. Tre påstår att detta kommer att förändras till 

hösten och att de arbetar på att utveckla det pedagogiska förhållningssättet. Tre anser att det 

däremot finns en gemensam grundsyn att sätta eleven i centrum. 

Inom arbetslaget Björken anser alla lärare att man har ett uttalat pedagogiskt förhållningssätt 

inom arbetslaget, vilket är deras estetiska profil. Tre av fyra lärare anser att det inte återspeg-

las i verksamheten. Tre lärare påstår att detta kommer att förändras till hösten och att de arbe-

tar på att utveckla det pedagogiska förhållningssättet. I arbetslaget Eken anser två av sex att 

man har ett uttalat pedagogiskt förhållningssätt inom arbetslaget. Fyra lärare anser att det inte 

återspeglas i verksamheten. Tre påstår att det däremot finns en gemensam grundsyn att sätta 

eleven i centrum. 

 

Lärare i arbetslag Björken uttalar sig om arbetslagets pedagogiska förhållningssätt:  

 



 46 

”Ja, men först inför hösten då det planeras block och tema arbete ämnesövergripande arbete. 

Det kallas för profilklasser men har inte i sig känts som någon pedagogisk insats. Det finns i 

personalens medvetande men det finns inget dokumenterat”. 

 

”Ja men vi jobbar inte efter det, ingen ser till att det efterlevs”. 

 

Ovanstående citat representerar den vanligast förekommande åsikten i arbetslaget; att ett pe-

dagogiskt förhållningssätt finns men att arbetslaget ännu inte arbetar i enlighet med det fullt 

ut. 

 

En lärare i arbetslaget Eken berättar att det finns ”inget formellt uttalat pedagogiskt förhåll-

ningssätt. Flexibla metoder att lära ut, omformar hela tiden arbetssättet. Det förekommer 

mycket medbestämmande och fokus ligger på den enskilda individen, både när det gäller ele-

ven och de vuxna”. Detta verkar vara en allmän uppfattning i arbetslaget. Två lärare uttrycker 

det följande: 

 

”Eleven i centrum. Arbetar efter en kommunal elevvårdsmodell. Fokus på elevvård. Bra sam-

arbete med speciallärare”. 

 

”Inget uttalat pedagogiskt förhållningssätt. Fanns förut i arbetslaget men ligger på is, just nu 

avvaktande. Oro i arbetslaget”. 

 

I arbetslag Eken talar lärare om en gemensam grundsyn istället för ett pedagogiskt förhåll-

ningssätt. En av lärarna uttalar att oron i arbetslaget p.g.a. omorganisationen gör att det peda-

gogiska förhållningssättet ”ligger på is” för närvarande. 

 

I arbetslaget Björken är samtliga lärare medvetna om det existerande pedagogiska förhåll-

ningssättet, något endast två av sex lärare är medvetna i arbetslag Eken. Det återspeglas i 

verksamheten enligt tre av fyra i arbetslag Björken medan två av sex anser att det återspeglas i 

arbetslag Eken. I arbetslag Björken anser tre av fyra att det pedagogiska förhållningssättet är 

under utveckling medan i arbetslag Eken anser hälften att de arbetar med en gemensam 

grundsyn. Lärarna i arbetslag Björken har ett mer uttalat pedagogiskt förhållningssätt under 

utveckling som innebär att de arbetar ämnesövergripande och temabaserat inom en estetisk 
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profil. I arbetslag Eken pratar lärare mer om en gemensam grundsyn. Den gemensamma 

grundsynen står enligt arbetslaget för en helhetssyn på eleven där elevvård och medbestäm-

mande är mest framträdande karaktärsdrag. En lärare beskriver arbetslaget Ekens arbetssätt; 

”Vi har ett väl utvecklat arbetssätt hur man tar emot flyktingelever och elever från andra kul-

turer i kommunen och arbetslaget. Har ingen tjusig profil men sköter egentligen en viktigare 

del av skolans arbete”. Elevvård och personalvård är prioriterade i arbetslag Eken medan ut-

vecklingsarbetet upptar mycket tid i arbetslag Björken.                                      

 

När lärarna tillfrågades hur samarbetet fungerar inom det egna arbetslaget uttalade sig fyra av 

tio lärare att de är mycket positiva till samarbetet, tre är positiva och tre är mycket negativa. 

Alla tycker att man kan förbättra samarbetet ytterligare. I arbetslaget Björken är en av fyra 

positiva till samarbetet och tre är mycket negativa, samtliga anser att de kan förbättra samar-

betet. Inom arbetslaget Eken är fyra av sex mycket positiva till samarbetet, två är positiva och 

samtliga anser att de kan förbättra samarbetet ytterligare. 

En lärare i arbetslaget Björken kommenterar både positiva och negativa aspekter vad det gäll-

er samarbete i arbetslaget: ”Inte bra på att samarbeta. Orsak ser jag som yngre arbetslagsleda-

re, fokus på förändringsarbete, sämre personalvård. Konsekvenser blir att förändringsarbetet 

går fort och det är svårt att hänga med som personal, mindre öppenhet mellan lärare, man hål-

ler på sitt, känner sig inte trygg. Personalvård kommer i andra hand. Arbetslagsledaren är inte 

medveten om den här utvecklingen. Det finns bra idéer som gör att skolan överlever och lock-

ar till sig elever”. Andra lärare i arbetslag Björken uttalar olika åsikter: 

 

”Fungerar bra. Merparten av lärarna är flexibla och öppna; ser möjligheterna och vill sam-

arbeta. Fungerar bra utifrån förutsättningarna. Arbeta med var och ens eget ansvar”. 

 

”Vi är inget lag. Jag kör mitt race och ingen bryr sig. Vi formar våra egna små grupper som 

vi behöver samarbeta med där det funkar bra. Ingen insyn. Inget om pedagogiska tankar, vad 

vi behöver, hur vi mår. Bara vissa som pratar. Tid för stöd finns inte” . 

 

Citaten ovan belyser en positiv och en negativ lärares åsikter. Den positiva läraren poängterar 

att samarbetet fungerar bra utifrån deras förutsättningar och den negativa läraren påpekar att 

samarbetet fungerar dåligt eftersom de inte utgör något sammanhängande lag utan arbetar 
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mycket i mindre samarbetsgrupper. En ytterligare lärare föreslår följande förändringar för att 

få ett bättre samarbete till stånd: ”Arbeta på att förbättra stämningen på arbetslagsmöten. Lösa 

samarbetsproblem mellan lärare som kan leda till ett större intresse för samarbete. Öppen för 

kritik till samarbetsproblematiken för att hitta lösningar. Förbättra kommunikationen och mer 

tid för stöd från arbetslagsledaren och ledningen behövs”.  

                                                   

Lärare i arbetslaget Eken beskriver situationen enligt följande positiva uttalanden: 

 

”Jättebra, får ta mycket ansvar, inte så centralstyrt, inte så mycket regler från arbetslagsleda-

ren. Flexibla lärare, öppna för nya förslag till att ändra arbetssätt, vissa saker sitter kvar 

sedan gammalt. Humant arbetsklimat, man mår bra och är fri i sin yrkesroll, högt i tak, tole-

rans, flexibilitet, man ställer upp för varandra. Man vågar säga vad man vill, arbetar i ett fritt 

pedagogiskt förhållningssätt. Stöttande chef”. 

 

”Jättebra arbetslag och ledare: tydlig, mogen, stark, varm, en klippa när det stormar. Det 

finns en öppenhet, vilja att hantera och en kompetens att hantera svåra frågor”. 

 

Lärare är tydligt mycket nöjda med arbetslagsledaren i arbetslag Eken. Det råder, enligt lärar-

na en öppen stämning, man är trygg, ledaren är kompetent och stöttande. En lärare är mindre 

nöjd med vissa faktorer och föreslår följande förändringar för att få ett bättre samarbete till 

stånd: ”Tidsbrist, energin går till ombildningen, elevkonferens kan bli bättre och innefatta mer 

tid. Sker nu vid sidan av. Mer pedagogiska diskussioner behövs. Satsa mer på skolutveckling. 

Styrdokument och kursplan bör diskuteras. Inte arbeta bakom stängda dörrar”.  

 

I arbetslag Björken är en av fyra positiv till samarbetet medan samtliga är positiva i arbetslag 

Eken. En övervägande del är negativa till samarbetet i arbetslag Björken. En lärare påpekar att 

små grupper inom arbetslaget jobbar bra ihop men att han/hon inte kan betrakta gruppen som 

helhet som ett lag. Samtliga lärare anser att de kan förbättra samarbetet. I arbetslag Björken 

uppfattar man att lärarna är positiva, flexibla, ansvarsfulla och samarbetsvilliga. De uppfattar 

det negativt att arbetslagsledaren saknar erfarenhet. Arbetslaget fokuserar för mycket på för-

ändringsarbete och har därför mindre tid för personalvård. Det finns inte tillräcklig öppenhet, 

insyn i varandras arbete samt stöd svarar lärare. I arbetslag Eken påpekar de också att man har 

flexibla och öppna lärare. Lärare anser det även vara positivt att de får ta mycket eget ansvar 
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och har frihet i yrkesrollen samt i det pedagogiska arbetet. Arbetsklimatet beskrivs som hu-

mant, tolerant, högt i tak samt att man upplever sig stöttad av kollegor och en kompetent leda-

re. Lärare föreslår i arbetslag Björken att man löser svårigheter att samarbeta mellan enskilda 

lärare i första hand: förbättrar kommunikationen, vara öppen för kritik, och man önskar mer 

stöd från arbetslagsledaren. Man anser i arbetslag Björken att de båda lagen skulle kunna lära 

av varandra: ”Båda arbetslagen är bra på olika saker och de skulle behöva ta erfarenhet av 

varandra. Man kan lära av varandra mellan arbetslagen”. I arbetslag Eken vill lärare ha mer 

pedagogiska diskussioner och skolutveckling. De vill inte fortsätta arbeta bakom stängda dör-

rar och lägga mindre energi på ombildningsprocessen. 

6.2 Skillnader mellan arbetslagen 

Det är intressant att höra om och i så fall hur lärarna anser att arbetslagen och samarbetsfor-

merna skiljer sig åt. Det visar sig att samtliga lärare uppfattar att arbetslagen är mycket olika. 

Lärarna i arbetslag Björken beskriver sitt eget arbetslag och deras främsta skillnader jämfört 

med arbetslag Eken med följande ord: Personalen och arbetslagsledaren är yngre, de är mål-

orienterade, jobbar med omorganisationen, de är effektiva, tar snabba beslut, har ingen delak-

tighetsmentalitet, en lägre personaltäthet, ett ökande elevantal, arbetar ämnesintegrerat, och 

det förekommer konkurrens mellan ämneslärare. En lärare uttalar om det egna arbetslaget: 

 

”Björken vill nå målet för fort, konsekvensen blir att man inte får med alla på tåget”. 

 

Detta uttalande kommer från en lärare som betonar att alla lärare inte är odelat positiva till 

ombildningen i arbetslaget. Arbetslaget jobbar trots detta på åt samma håll oavsett om man är 

”med på tåget eller inte”. Lärarna i arbetslag Björken beskriver arbetslag Eken och de främsta 

skillnaderna i jämförelse med sitt eget arbetslag på följande sätt: Personalen och arbetslagsle-

daren är äldre, de är välmående, lyhörda, hyser omtanke om gruppen, har stor uttrycksfrihet 

samt ett sviktande elevunderlag. Personaltätheten är högre, de arbetar utan profil, får mer re-

surser och att deras utveckling står still. Arbetslaget Björken uttalar följande om Eken:  

 

”I arbetslag Eken utgår man ifrån gruppen och att alla mår bra; empati, lyhördhet, välmåen-

de, gruppomtanke, mer uttrycksfrihet”. 

 



 50 

Den socioemotionella medvetenheten är något som ofta betonas i samband med arbetslag 

Eken. Lärare uttalar i arbetslag Björken att skillnaderna mellan arbetslagen avser: ”Olika re-

surser, olika elever, olika arbetssätt”. 

 

”Samarbetsgraden i arbetslagen och medbestämmandet/inflytandet i arbetslagsarbetet skiljer 

sig åt mellan de båda arbetslagen”. 

 

”Skillnaden mellan arbetslagen är främst arbetslagsledarens påverkan på gruppen”. 

                                                     

Lärare i arbetslag Björken betonar samarbete, medbestämmande och arbetslagsledarens in-

verkan på arbetslagen som främsta skillnader.  

 

Lärarna i arbetslag Eken beskriver arbetslag Björken och de främsta skillnaderna jämfört med 

sitt eget arbetslag på följande sätt: Arbetslag Björken har en mer styrande arbetslagsledare, de 

arbetar efter ett nytt pedagogiskt system, de är drivande i förändringsprocesser, eleverna har 

haft rykte om sig att vara ”fina och skötsamma”, elevgruppen är homogen, man jobbar mer i 

projekt och ställer högre krav på elever. Det förekommer konkurrens mellan lärare, de har fler 

stridbara personer, är mer stressade, effektiva och har duktiga framåt ledare. En av lärarna i 

arbetslag Eken uttrycker en vanligt förekommande åsikt i följande citat: 

 

”Arbetslag Björken har en homogen elevgrupp, medelklassbakgrund utan större svårigheter. 

Ett annat undervisningsupplägg och förhållningssätt mellan lärare. Mer friskoletänk, närma-

re ombildningen via deras redan upplagda profilinriktning. Elever söker till skolan via ar-

betsprov. Högre krav på elever”. 

 

Läraren antyder att det andra arbetslaget befinner sig närmare ett friskoletänkande i och med 

att de har arbetat med profilinriktningen under en längre period och upplevs som mer aktivt 

arbetande runt omkring ombildningsprocessen än arbetslag Eken. Lärarna i arbetslag Eken 

beskriver sitt eget arbetslag och främsta skillnader i jämförelse med arbetslag Björken så här: 

Arbetslagsledaren är en duktig organisatör som har mycket erfarenhet, det är en icke-

homogen elevgrupp med invandrarbakgrund, lärare är inte lika välstrukturerade, har ett öppet 

klimat och åsiktsfrihet. I arbetslaget arbetar man utan profil, är välmående, lärare känner sig 

trygga, har roligt, kan lyssna och bryr sig privat och professionellt. Arbetslaget fokuserar 
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mycket på elevvårdsarbete och jobbar individorienterat. Nedan följer ett utdrag ur lärarens 

svar på skillnader i jämförelse med arbetslag Björken: 

 

”Arbetslag Eken har ett flexibelt arbete för att hitta lösningar för elever med svårigheter. 

Icke-homogen elevgrupp. Inte lika välstrukturerade som arbetslag Björken. Öppnare klimat, 

alla kan säga vad de tycker. Högt i tak. Utan profil”. 

 

Skillnader mellan arbetslagens olikheter vad det gäller homogen eller icke-homogen elev-

gruppen antyds vid flera tillfällen under intervjuerna. Detta inverkar enligt lärarna på förut-

sättningarna för hur man kan arbeta inom arbetslagen. Ytterligare skillnader mellan arbetsla-

gen finns i (skol)kultur, stämning, människosyn och elevunderlag och uttrycks av två lärare: 

 

”Två helt olika kulturer, olika stämning i arbetslagen”. 

 

”Människosyn, fokus och elevunderlag skiljer sig mellan arbetslagen”.  

Ovanstående citat är tydliga i sin åtskillnad mellan arbetslagen och i linje med vad som tidiga-

re uttalats i arbetslagen. Samtliga tillfrågade upplever att arbetslagen skiljer sig åt. Lärarna tar 

upp följande olikheter:  

 

Björken   Eken 

 yngre personal   äldre personal 

 effektiva och målorienterade  inte lika välstrukturerade 

 snabba beslut   lyssnar 

 ingen delaktighetsmentalitet  omtanke om gruppen 

 konkurrens mellan ämneslärare trygghet och välmående 

 mer styrande, tuff och duktig  erfaren arbetslagsledare, duktig 

arbetslagsledare  organisatör, öppet klimat, åsiktsfrihet 

 mer friskoletänk, arbetar med  utvecklingen står still 

omorganisationen  

 nytt pedagogiskt system  utvecklingen står still 



 52 

Samtliga lärare i båda arbetslag anser att samarbetsformerna skiljer sig åt. En lärare i arbetslag 

Eken beskriver arbetslag Björken på följande sätt: ”Arbetslag Björken har utbildade medvetna 

föräldrar, arbetslaget är färre i personalen, har mer tid, gör mer research, har en annan ut-

gångspunkt, arbetar mer i projekt, det förekommer mer konkurrens, fler stridbara personlighe-

ter, är effektiva, fler order, är tuffa, har duktiga ledare som är framåt. Det kan bidra till en viss 

form av stress”. Båda arbetslagen anser att arbetslag Björken är effektiva, påpekar att konkur-

rens mellan lärare förekommer och att de arbetar framåt med omorganisationen. En lärare i 

arbetslag Björken kommenterar att: ”de flesta med undantag av några få personer arbetar nu 

framåt med det nya pedagogiska förhållningssättet oavsett personlig åsikt om den eventuella 

ombildningen. Man ser till framtida arbetssätt och gör det bästa av situationen trots att man 

inte vet exakt vilka lärare som kommer att vara kvar till hösten”.  

Arbetslag Björken påpekar att de är målmedvetna, har ett ökande elevunderlag, har lägre me-

delålder, men inte någon delaktighetsmentalitet. Arbetslag Eken uttrycker om arbetslag Björ-

ken att de är starkt styrda av duktiga och framåt ledare. De har en homogen elevgrupp och 

ställer högre krav på dem. Båda arbetslagen anser att arbetslag Eken är socioemotionellt med-

vetna och har hög uttrycksfrihet. Arbetslag Björken påpekar den högre medelåldern i arbets-

lag Eken, deras sviktande elevunderlag, och; ”Utvecklingen i arbetslag Eken står still just nu, 

behöver ha mer idéer att utveckla skolan”. De är inte lika välstrukturerade som Björken anser 

Eken. Arbetslag Eken påpekar att de har en icke-homogen elevgrupp, att de arbetar individ-

orienterat och prioriterar elevvård. Arbetslag Eken anser att de har en duktig organisatör i 

arbetslagsledaren och de bryr sig om varandra privat och professionellt. Båda arbetslagen po-

ängterar arbetslagsledarens roll och inverkan på gruppen. ”Skillnaden mellan arbetslagen är 

främst arbetslagsledarens påverkan på gruppen, skillnad i hur man har drivit arbetet framåt i 

arbetslaget efter beslutet om att ansöka om att bilda friskola. Ledaren färgar gruppens åsikter 

väldigt starkt och är en stor påverkande faktor i sammanhanget”, säger en lärare i arbetslaget 

Björken.  

6.3 Samarbetet mellan arbetslagen 

Samarbetet mellan arbetslagen beskrivs som icke-existerande av sju av tio lärare. Tre av tio 

anser dock att samarbete förekommer. I arbetslag Björken anser tre av fyra att samarbete mel-

lan arbetslagen inte existerar. En av fyra anser att samarbetet existerar. I arbetslag Eken anser 
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fyra av sex att samarbete mellan arbetslagen inte existerar. I arbetslag Björken beskrivs sam-

arbetet mellan arbetslagen: ”Samarbetet som finns idag är att de har nivågrupperat i ämnen 

som matte, engelska och svenska. I matten har man blandat elever från båda arbetslagen.” 

Hinder för samarbete beskrivs med att ”det behövs mer samarbete över gränserna i arbetsla-

gen och detta är omöjligt i nuvarande form eftersom arbetslagen är för olika”. Vidare betonar 

lärare att ”samarbetsmässigt har man fullt upp med arbetet i det egna arbetslaget. Vi har inte 

så mycket insyn, utbyte etc.” De kommer inte att slå ihop arbetslag Eken och Björken i fram-

tiden för att Björken vill arbeta vidare på profilen. Det förekommer konkurrens mellan arbets-

lagen”. En av lärarna i arbetslag Björken tillägger det följande om situationen: ”inget vidare, 

fördomar, motsättningar bl.a. mot hur vi jobbar, vilka vi är, våra elever”. En annan lärare ut-

trycker att det förekommer svårigheter arbetslagen emellan: 

 

”Samarbete finns inte, gammal hävd, ni är där – vi är här. Man samarbetar inte ämnesvis, 

vikarierar inte eller ställer upp för varandra. Misstänksamhet och samarbetsproblem”. 

 

I ovanstående citat belyser läraren att svårigheterna har funnits under en längre tid samt att 

man saknar tillit för varandra.  

 

I arbetslag Eken beskriver lärare det befintliga samarbetet mellan arbetslagen som ”Blandade 

klasser från båda arbetslagen i språkval och matte. Lärarna möts i ämneskonferenser. Man har 

gemensamma temadagar och friluftsdagar”, och, ”praktiskt utbyte av mentorer”. Hindren be-

skriver lärare som att ”Det har förut funnits motsättningar och åsikter om varandra bland ele-

verna och olika status även bland lärarna. Hur kan man bygga in en sådan segregation mellan 

arbetslag? Profilen i arbetslag Björken utarbetades aldrig för hela skolan.” Dessutom tillägger 

de att ”det finns inget forum för diskussion”. 

 

En övervägande del av samtliga tillfrågade anser inte att samarbete mellan arbetslagen existe-

rar. Det existerande samarbetet består av blandade klasser från båda arbetslag i språkval och 

matte, utbyte av mentorer, ämneskonferenser, temadagar och friluftsdagar. Båda arbetslagen 

ser de hindrande faktorerna för samarbete i form av motsättningar mellan arbetslagen som 

delvis kommer ur gammal hävd. Det har funnits olika status bland lärare och elever och upp-

lägget har en segregerande inverkan p.g.a. att profilinriktningen aldrig utarbetats för hela sko-

lan anser arbetslag Eken. Arbetslag Björken anser att det existerar fördomar, misstänksamhet 
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och konkurrens mellan arbetslagen. Arbetslag Björken anser också att de har fullt upp med det 

egna arbetslagsarbetet. Arbetslag Eken påpekar att de har skilda åsikter inom de två arbetsla-

gen och dessutom saknas ett forum för diskussion. I arbetslag Eken ser lärare att det har blivit 

bättre på sista tiden med ”vi och dem” mentaliteten.  

6.4 Omorganisationen och genomförandeprocessen 

För att mer specifikt gå in på arbetslagens förhållande till omorganisationen ombeds lärarna 

att svara på hur de upplever att omorganisationsarbetet har gått till. Det visar sig att en av tio 

samtliga lärare är mycket positiv till ombildningsprocessens genomförande. Två av tio är po-

sitiva, en är neutral, tre är negativa och tre är mycket negativa. I arbetslag Björken är en av 

fyra mycket positiv till ombildningsprocessens genomförande, en är positiv, en är neutral och 

en är mycket negativ. I arbetslag Eken är en av sex positiv till ombildningsprocessens genom-

förande, tre är negativa och två är mycket negativa.  

 

En lärare i arbetslag Björken beskriver ombildningsprocessens genomförande på följande sätt: 

”Vi har pratat om det på arbetslagsmöten och informella möten efter skoltid där lärarna hade 

chans att ventilera och diskutera sina åsikter och tankar. Diskussioner har pågått sen septem-

ber förra året och jag tycker inte att det borde komma som någon nyhet eller chock för perso-

nalen”. Den negativa läraren i arbetslag Björken uttrycker att ”de positiva gasar och de nega-

tiva trycker på pausknappen. De negativa reagerade långsamt, processen tar sin tid eftersom 

det tar tid att ta ställning. Det känns inte bra och jag vill inte jobba kvar. Opedagogiskt, bru-

talt, okänsligt, klantigt genomförande”. En lärare tillägger att: 

 

”Vissa personer jobbar aktivt med omorganisationen och vissa hänger bara med.  

Pedagogiskt förhållningssätt för framtiden liknar arbetslag Björkens grundmodell”. 

 

Läraren antyder att det existerar en obalans i engagemanget runt den pågående omorganisa-

tionen med ett övervägande engagemang från arbetslag Björkens sida. Men det finns även 

åtskillnader inom arbetslagen då vissa lärare är mer drivande eller mer emot förändringen. 

Läraren påpekar att vissa lärare väljer att vara passiva och inte uttrycka var de står i den pågå-

ende diskussionen runt ombildningen. I arbetslag Eken beskriver lärare att ombildningspro-

cessen genomförts på följande sätt: ”Diskussionen i arbetslagen för eller emot att bilda frisko-
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la har skett under krav på snabba utkast och snabba beslut. Det har inte getts utrymme för 

diskussion om framtid eller angående ombildningen, varför? Chock, rädsla, vad händer om 

jag inte vill vara med? Får jag jobba kvar? Vad tycker arbetskamrater? Det handlar om att 

försörja sig, törs man säga var man står? Är det ok att tycka olika? Köper man aktier har man 

kanske sin tjänst kvar? Det har förekommit mycket frågor och snack i de informella samman-

hangen, möten i korridorer och personalrummet. Kunde man ha haft andra forum för diskus-

sioner? Det finns för och nackdelar med formella och informella möten. I det här fallet är 

formella möten viktiga, man behöver diskutera på riktigt. Alla tycker olika. Lärare upplever 

maktlöshet och en oviss känsla inför framtiden. Svårare att genomföra sina arbetsuppgifter 

sen ombildningsprocessen startade, även i arbetslaget”. Den positiva läraren i arbetslag Eken 

uttrycker att ”elva till tretton av lärarna har anmält intresse att köpa aktier.  750 av kommu-

nens elever har sökt sig till skolor i en annan kommun. Men lärare är ett trögt släkte. De 

hänger inte med i utvecklingen. Skolan är en skyddad verkstad. Skolan följer inte med i sam-

hällsutvecklingen”. I allmänhet är lärare inte nöjda med genomförandet av ombildningspro-

cessen i arbetslag Eken. Lärare uttalar sig enligt följande: 

  

”Vi trodde att det skulle ta flera år men det fanns inga alternativ för en månad sedan. Vi tyck-

er inte att det kan få gå till hur som helst. Gallupundersökningen var en skendemokrati. Så vi 

gjorde en ny undersökning. Lärarna har varit passiva. Det gick för fort, ingen trodde att det 

skulle gå så fort”. 

 

”Överrumplandetaktiken är den mest effektiva”.  

 

Lärare uttalar sig tydligt emot att förändringsprocessen gått för fort fram och visar sitt missnö-

je i svaren på denna fråga. En del av personalen upplever sig till och med överrumplad av hur 

genomförandet har framskridit.  

 

I arbetslag Björken är hälften av lärarna positiva till genomförandet av ombildningen medan 

endast en av sex lärare är positiv i arbetslag Eken. En övervägande majoritet är negativ i ar-

betslag Eken medan endast en av fyra tillfrågade är negativa i arbetslag Björken. Vissa lärare 

upplever att omorganisationsprocessen gått för fort fram. En av lärarna påpekar att lärare är 

ett trögt släkte vilket innebär att lärare behöver tid i förändringssituationer. Vi kan i studiens 

syfte anta att skillnaderna till viss del beror på hur lärare upplever tillgången till formella och 
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informella sammanhang. En lärare hade önskat mer formella forum för diskussion. I vissa fall 

spelar rädslor in främst avseende den framtida anställningen vilket kan innebära att man ogär-

na uttalar sig negativt. Dessutom tyder lärarnas uttalanden på att det har spelat en roll huruvi-

da man varit aktivt delaktig i ombildningsprocessen eller inte. 

 

Den främsta orsaken till att förändringsarbetet påbörjats anser nästan alla lärare är ekonomisk. 

Detta svarade nio av tio samtliga lärare. Fyra lärare anser att orsaken som ligger till grund för 

förändringen är organisatorisk. Tre svarar att orsaken är pedagogisk och en av tio anser att 

orsaken är ideologisk. I arbetslaget Björken uttrycker alla lärare att orsaken är ekonomisk, tre 

av fyra att orsaken är organisatorisk och tre av fyra att orsaken är pedagogisk. I arbetslaget 

Eken anser fem av sex att orsakerna är ekonomiska, en av sex att orsaken är organisatorisk 

och en av sex att orsaken är ideologisk. De orsakande faktorerna som uttalas i arbetslag Björ-

ken är ”pedagogiska; för att kunna omforma en generell pedagogisk inriktning för hela sko-

lan. Det förekommer idag olika mycket delaktighet”. Man uttalar i arbetslag Björken att de 

tror på sin pedagogiska inriktning samt att orsakerna är ”ekonomiska; sviktande elevunderlag. 

Organisatoriska orsaker; för stora elevgrupper i arbetslag Björken. 15 elever på en vuxen, det 

är inte hållbart vi kan inte fortsätta att arbeta på det sättet”. I arbetslag Eken förklarar lärare att 

det handlar om ”ekonomiska och ideologiska orsaker. Enligt rektor handlar det om överlev-

nad”. Vidare uttrycks ekonomiska och organisatoriska orsaker; ”i ett vinstdrivande syfte, för 

att tjäna pengar och för att elevunderlaget minskar” eftersom ”elever har sökt sig till skolor i 

en närliggande kommun”. Nästintill alla tillfrågade lärare anser att orsaken till ombildningen 

har att göra med ekonomi. Två lärare i arbetslag Björken anser att orsaken är organisatorisk, 

medan en anser samma sak i arbetslag Eken. I arbetslag Björken påpekar tre att orsaken är 

pedagogisk. I arbetslag Eken anser en att orsaken är ideologisk. Fler i arbetslag Björken än i 

Eken anser att orsaken är organisatorisk. I arbetslag Björken pekar lärare på pedagogiken som 

en orsak medan en i arbetslag Eken ser ideologiska skäl som en orsak.  

6.5 Positiv eller negativ till ombildningen 

På frågan om enskilda lärares inställning till ombildningen ställer sig en av de tillfrågade 

lärarna mycket positiv. Två av tio ställer sig positiva, två är neutrala, tre är negativa och två 

är mycket negativa. Enbart i arbetslag Björken är en av fyra mycket positiv till ombildningen, 
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en är positiv, en är neutral och en är mycket negativ. I arbetslag Eken är en av sex positiv till 

ombildningen, en är neutral, tre är negativa och en är mycket negativ. 

Oberoende av inställning till ombildningen har vi frågat samtliga lärare vilka positiva och 

negativa aspekter de kan se i och med att en eventuell ombildning träder i kraft. De positiva 

faktorerna lärare kan se i arbetslag Björken är möjligheter till förbättrat samarbete mellan ar-

betslagen, skillnaderna i arbetssätt suddas ut och skolan blir mer enhetlig. Ombildningen in-

nebär en möjlighet att inte stå stilla i utvecklingen, man kan få igång ett ökat engagemang i 

skolan och ett ökat antal sökande elever. Ombildningen för med sig ett bättre ekonomiskt läge 

med större frihet från kommunen. Negativa aspekter anser de vara påverkan på anställnings-

formen samt att inte få ta del av kommunala aktiviteter och förmåner. En lärare poängterar att: 

”En vanlig orsak till varför man är positiv eller negativ till ombildningen beror på politiska 

åsikter om man tillhör vänster- eller höger- politiken”. En lärare i arbetslag Björken tror att 

förändringen kan medföra mycket gott: 

 

”Bra sak för att inte tappa elever, klingar bra med friskola för vissa föräldrar/elever. Snabba-

re beslut vid förändringar inom arbetslaget. Nyttigt med förändring för att inte fastna i ut-

vecklingen. Att hela skolan samarbetar i alla delar av arbetet, kan sudda ut skillnaden på 

arbetslagens arbetssätt och det kommer att utvecklas mer emot Björkens arbetssätt”. 

 

”Som friskola får man inte ta del av kommunala aktiviteter/förmåner på samma sätt, skapar 

negativa tankar hos många av ideologiska skäl. Jag förstår detta men håller inte med dem.        

Engagemanget är avgörande, det behövs tydligare personalpolitik, den är för närvarande 

trög. Kommuner är snåla, som friskola har man större svängrum”. 

 

Lärarna som uttalar sig ovan har förhoppningar om att en omorganisation bl.a. kan öka elev-

antalet, bidra till en enhetligare skola och skolutveckling. Vidare en tydligare personalpolitik, 

större ekonomiskt svängrum och man anser dessutom att det är nyttigt med förändring. 

 

De mest framträdande positiva faktorerna inför en ombildning man kan se i arbetslag Eken är 

att skolan blir mer enhetlig och att förändringen skapar möjligheter för utveckling. En lärare 

formulerat detta så här: ”Kriser och förändringar skapar möjligheter till positiv utveckling för 

alla. Det gäller att tillvarata detta. Det öppnar upp för nya initiativ, tankar, idéer, visioner, 

arbetsformer”. Ett förändringsarbete ger förbättrade möjligheter till skolutveckling samt till 
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nya initiativ. Övriga positiva effekter uttrycks av en lärare som att: ”Det är positivt att man 

diskuterar igenom pedagogik och profil, det behövs alltid pedagogiska diskussioner. Sträva 

mot någon sorts enighet, det är ju en segregerad skola. Se över personaltäthet. Låt alla elever 

få del av skolans profil så att profilen får genomsyra hela skolan. Till viss del syftar omorga-

nisationen till att jämna ut skolan”. Omorganisationen kan bidra till att personalen blir extra 

engagerad tror man. Dessutom tillägger en av lärarna att det är ”tidens anda” att privatisera. 

Däremot oroar man sig för om skolan blir ”en skola för alla?”. Det kommer att bli lättare att 

välja bort elever och lärare. Privatiseringen har negativ inverkan på anställningsformen och 

den blir otryggare. Vidare anser lärare att det urholkar den kommunala skolans möjligheter 

och skolväsendet splittras upp. Det strider mot lärarnas ideologi att bedriva skolverksamhet 

som en vinstdrivande organisation. De anser bl.a. att skolan lika väl kan profilera sig i kom-

munal regi. ”Enligt mig är det ingenting som säger att inte skolan kan profilera sig i kommu-

nal regi. Friskolan urholkar den kommunala skolans möjligheter att existera. I och med frisko-

lan kan man dra ned kapaciteten till en nivå man klarar av. Man konkurrerar inte på samma 

villkor. Systemet slår ut de kommunala skolorna. Lokalerna i sig kostar väldigt mycket och är 

byggda för att ta emot hela områdets barn. Man kan bara flytta på personalen, lokalen går inte 

att sälja ut”. En positiv och en negativt inställd lärare påtalar att: 

 

”Idén om friskola kan hjälpa den kommande skolans utveckling, organisationsmässigt.   

Det här är tidens anda”. 

 

”Kommunal är en bredare bas, mer trovärdig. Förvalta värden, förändra det som behövs, 

(elev) underlaget blir ju basen för skolan. Jag vill ha de elever jag får inte bara några s.k. 

russin ur kakan”. 

 

I de ovanstående citaten råder tydliga ideologiska skillnader. 

 

I arbetslag Björken är hälften positiva till ombildningen medan endast en av sex lärare är posi-

tiva i arbetslag Eken. En av de tillfrågade i varje lag kan tänka sig båda alternativ. I arbetslag 

Björken är en av fyra negativa medan en övervägande del, fyra av sex, är negativa i arbetslag 

Eken. De mest framträdande positiva faktorerna i en ombildning anser båda arbetslagen vara 

att skapa en enhetlig skola, möjligheter till skolutveckling och ett förbättrat samarbete mellan 

arbetslagen. Arbetslag Björken ser ombildningen som en ekonomisk fördel medan arbetslag 
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Eken motsätter sig att skolan ska drivas med vinstintresse. Båda arbetslagen är negativa till 

privatiseringens inverkan på anställningsformen. Arbetslag Björken anser att det är negativt 

att inte få del i kommunens resurser och utbud. Åsikterna i arbetslag Eken stämmer inte över-

ens ideologiskt med ett friskoletänkande och de oroar sig för att de svagare eleverna inte ska 

få plats i friskolan. 

 

Avslutningsvis var det intressant att ta del av hur arbetslagen ser på framtiden. Allmänt sett 

vill man bibehålla den utarbetade profilen i arbetslag Björken, samt det nya pedagogiska för-

hållningssättet och att alla jobbar åt samma håll i arbetslaget. Man vill behålla fokus på elev-

vård och allas lika värde. En lärare i arbetslag Björken anser att det följande behöver föränd-

ras i arbetslaget: Det behövs mer diskussioner kring pedagogik, gruppsyn och arbete kring 

grupprocesser. Han/hon önskar en starkare ledare, högre i tak, mer inblick i enskilda lärares 

arbete samt mer forum för tankar och känslor. En lärare ur arbetslag Björken ser fram emot: 

 

”Att det skapas ett nytt pedagogiskt förhållningssätt. I nuläget är det positiv stämning då alla 

i arbetslaget jobbar åt samma håll. Alla har samma värde och alla är med på tåget”. 

 

Denna lärare tillhör de positiva till ombildningen som anser att läget i arbetslaget är mycket 

bättre nu än det har varit tillbaka i tiden, nu arbetar lärare framåt gemensamt i laget. I arbets-

lag Björken mister man gärna det gamla pedagogiska förhållningssättet, det egoistiska tän-

kandet bland lärarna samt att man kör sitt eget race och isolerar sig. Detta uttalas på följande 

sätt: ’Lämna eller omstrukturera det gamla pedagogiskt förhållningssättet. Lärarnas egoistiska 

tänkande, isolerande och att ”köra sitt eget race”. 

 

De mest framträdande faktorerna lärare anser behöver förändras i arbetslag Eken är att för-

bättra kommunikation och information i arbetslaget och skapa ett nytt upplägg på arbetslags-

möten. Lärarna önskar mer fokus på verksamhetens innehåll, mer idéer och samarbete kring 

undervisningen. I arbetslag Eken behåller de gärna elevfokus, den goda sammanhållningen 

och stämningen i arbetslaget. De behåller även gärna det individuella lärararbetet samt det 

sociala och humana förhållningssättet med hög toleransnivå, öppenhet och värdegrundsarbete. 

Lärare värnar om solidaritet, konfliktlösningsarbete, de informella sammanhangen och trygg-

heten i arbetslaget. Detta uttrycks till viss del i följande uttalande:  
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”Behåll det sociala och humana förhållningssättet och elevfokus. Viktigt för många elever har 

det behovet. Eleverna trivs! Professionellt, att de andra i arbetslaget inte lägger sig i min 

undervisning, litar på mig som lärare. Nu har vi förtroendet att göra på vårt eget sätt. Härlig 

stämning, trygg och bra.  De informella sammanhangen”. 

 

Socioemotionella värden kommer högt på listan för elevernas trivsel verkar läraren vilja un-

derstryka. Den här läraren upplever att det individuella lärararbetet indikerar att det finns pro-

fessionell tillit till varandra då andra lärare inte lägger sig i hans/hennes undervisning. 

I arbetslag Eken vill lärare ogärna behålla den stora arbetslagsgruppen, osäkerheten och 

otryggheten till följd av förändringsarbetet med ombildningen i skolan. En lärare önskar att: 

”Dra ned på förändringstakten. Skolan har en hög förändringstakt, det är alltid gungigt. När 

det är osäkert börjar människor sträva efter trygghet. För att skapa trygghet krävs information. 

Ju mindre man vet desto mer osäkerhet och otrygghet”.  

 

Gemensamt för de båda arbetslagen är att lärare vill behålla elevvårdsarbetet. I arbetslag 

Björken betonas att man vill behålla allas lika värde och att alla jobbar åt samma håll med den 

nya pedagogiken. I arbetslag Eken formuleras det att solidariteten, det sociala och humana 

arbetssättet och värdegrundsarbetet är viktiga att behålla. Dessutom vill de i arbetslag Eken 

värna om tryggheten i arbetslaget och det individuella lärararbetet. I arbetslag Björken vill de 

gå ifrån det egoistiska tänkandet och arbetssättet bland lärarna. I arbetslag Eken är det främst 

den stora arbetslagsgruppen de inte vill behålla samt den höga förändringstakten som skapar 

osäkerhet. Arbetslag Björken vill få mer inblick i enskilda lärares arbete, högre i tak och mer 

forum för tankar och känslor. Medan arbetslag Eken vill ha fler pedagogiska diskussioner och 

förbättra information och kommunikation i arbetslaget. Lärare tror på att skapa ett nytt upp-

lägg på arbetslagsmöten, fokusera mer på verksamhetens innehåll samt önskar mer idéer och 

samarbete kring undervisningen. Olikheterna i önskemålen och tankarna inför framtiden un-

derstryker de skilda arbetssätten i de två arbetslagen. Man kan anta att arbetslagen fokuserar 

på olika saker för att de ligger på olika stadier i sin utveckling. Arbetslag Björken har kommit 

längre i sin utveckling i omorganisationsarbete och pedagogisk profilinriktning. Arbetslag 

Eken har ett välutvecklat medbestämmande och socioemotionella kvalitéer i sitt arbetssätt.   
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7 Diskussion 

7.1 Introduktion 

Studien syftar till att studera två arbetslag i en skola under omorganisation och avgöra deras 

eventuella olikheter i pedagogiskt förhållningssätt, interaktion och samarbete. Lärarna har i 

intervjuerna visat på tydliga skillnader som styrker att det råder olika tillvägagångssätt för 

interaktion inom de båda arbetslagen. Resultaten tyder på att arbetslagen inom skolan paral-

lellt har utvecklat två skilda förhållningssätt över en längre tid och dessa skillnader har accen-

tuerats av nuvarande omorganisationsarbete. I föreliggande diskussionsdel belyser vi resulta-

ten inom ramen för utvald teori. De sammanfattade och slutgiltiga svaren på hur lärarna sam-

verkar i och emellan arbetslagen under ombildningsprocessen samt vilka faktorer som påver-

kar samarbetet följer efter diskussionsdelen i den avslutande reflektionen. 

 

 

En av de mest framträdande skillnaderna mellan de två arbetslagen består i den aspekt de 

främst vill bibehålla i vardera arbetslagen. Detta mynnar ut i skilda målsättningar för de båda 

arbetslagen. I arbetslag Björken är det det ”nya” pedagogiska förhållningssättet medan lärare i 

arbetslag Eken främst vill bibehålla sitt socioemotionella förhållningssätt. Arbetslag Björken 

har fokuserat mer på ”organiserandet av elevers lärande” som Berg anser vara arbetslagets 

övergripande uppgift medan arbetslag Eken känner att man vill utveckla detta arbete mera.142 

Arbetslag Eken har däremot utvecklat ett flexibelt arbetssätt som enligt Berg underlättar i 

arbetslaget där man tar hänsyn till att de har tillgång till lärare med olika erfarenhet, arbetsin-

riktning och bakgrund.143 Medan arbetslag Björken har en mer statisk samarbetsform som 

främst fokuserar på effektivitet och utvecklingsarbete. Det sociala och humana förhållnings-

sättet som har utvecklats i arbetslag Eken är en viktig aspekt i arbetslagssamarbete i vår me-

ning. Särskilt i bemärkelsen att man som lärare ska ha rätten att få vara sig själv och känna sig 

                                                                 

142
 Berg, 2003, s.197 
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trygg i arbetsgruppen, inte minst inför arbetet kring eleverna. I arbetslag Björken vill de skapa 

mindre egoistiska och individuellt arbetande lärare medan arbetslag Eken vill behålla mycket 

av individuellt arbete. Lärarkulturen anses företräda både ”individualism och ett utbyte av 

kunskap” på en och samma gång enligt Hultman och i detta avseende kan man se spår av att 

dessa båda arbetssätt existerar inom båda arbetslag. Dock betonas individualistiskt lärararbete 

i arbetslag Eken och utbyte av kunskap i arbetslag Björken. Båda aspekterna är viktiga och 

behövs, betonar Hultman.144    

 

7.2 Samarbete 

7.2.1  Samarbete i teori och praktik 

För att bilda oss en uppfattning om trivseln i vardera arbetslagen inledde vi intervjuerna ge-

nom att fråga de intervjuade lärarna om hur de ser på sin egen roll i arbetslaget. Det visade sig 

då att majoriteten i arbetslag Eken är nöjda och att hälften är nöjda i arbetslag Björken. I ar-

betslag Eken upplevde den mest negativa läraren sig inte delaktig fullt ut medan den mest 

negativa läraren i arbetslag Björken uttryckte en upplevelse av isolering till följd av att bli 

negativt uppfattad av de andra i arbetslaget. Graden av delaktighet är basen för ett kontinuer-

ligt lärande och kompetensutveckling enligt Melnick och Whitmer och ligger även till grund 

för en positiv relation till lärarrollen.145
   

 

Lärare har även i relation till det pedagogiska förhållningssättet inom de båda arbetslagen 

olika upplevelser. I arbetslag Eken är de flesta inte medvetna om ett uttalat pedagogiskt för-

hållningssätt men många svarar att det finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget och 

att man delar samma grundsyn. Att en mindre del är medvetna om det pedagogiska förhåll-

ningssättet i arbetslag Eken skulle kunna vara till nackdel för arbetslaget. Berg, som hävdar 

att arbetslagets övergripande uppgift är att ”organisera elevers lärande”, skulle förmodligen 
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anse att arbetslag Eken brister i detta avseende.146  Lärare hävdar att grundsynen innefattar ett 

fritt och individuellt arbetssätt. Arbetslag Björken däremot ägnar en stor del av sin tid till just 

denna aspekt att organisera elevernas lärande. 

Individualitet kontra samarbete utgör delar av en organisations ”skolkultur” skriver Hargrea-

ves när han redogör för fyra karaktäristiska skolkulturer.147 I denna fråga skulle man kunna se 

arbetslag Eken som företrädare för den ”individualistiska skolkulturen”. Grundsynen lärare 

talar om i arbetslag Eken betonar snarare ”interaktiva och situerade logiker” i det som Hult-

man definierar ”pedagogisk miljö”.148 Hultmans exempel är att en stor del av lärarens arbete 

består av s.k. improvisationer där han/hon ständigt måste vara beredd att lösa situationer på 

plats. Arbetslag Björken skapar genom sitt pedagogiska utvecklingsarbete en ”planerad och 

teknisk rationalitet” genom sitt pedagogiska förhållningssätt. I arbetslag Björken är alla till-

frågade medvetna om det pedagogiska förhållningssättet i deras profil, som där även är under 

utveckling. Lärarna i arbetslaget anser till största delen att man arbetar i enlighet med denna.  

 

När vi mer specifikt började undersöka samarbetet i arbetslagen framkom det att alla i arbets-

lag Eken var nöjda. I arbetslag Björken var hälften nöjda. Lärare uppfattar i arbetslag Eken att 

det råder ett gott socioemotionellt klimat och uppskattar egen frihet och ansvar i den egna 

yrkesrollen. Dessutom trivs de mycket bra med sin erfarna arbetslagsledare. Lärare anser dock 

att förekomsten av arbete bakom stängda dörrar är negativ. I arbetslag Björken beskriver de 

sig som positiva, flexibla, ansvarsfulla och samarbetsvilliga. Lärare anser att arbetslagsledaren 

är drivande och effektiv, saknar erfarenhet, att man fokuserar för mycket på förändringsarbe-

te, lägger för lite tid på personalvård och att det förekommer för lite stöd, insyn och öppenhet. 

Flexibla och positiva är gemensamt för de båda arbetslagens sätt att uppfatta sig själva, en 

grund för demokratiska förhållanden och ett utbyte av erfarenhet som företräds av den ”erfa-

renhetsbaserade lärmodellen”.149
  Man skulle kunna påstå att de båda arbetslagen genom sin 

samarbetskultur har skapat sig olika kontext som drar nytta av de fördelar medlemmarna kan 

se. I det fallet har arbetslag Eken en fördel i att de anser sig vara öppna, toleranta och stöttan-

de. I arbetslag Björken anser man att öppenhet och stöd är bristvaror. Holmberg och Nilsson 

ser sociala fördelar med att kollegiet fungerar som stöd för varandra. Trygghet, anser de, lig-
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ger till grund för delaktighet och ett gemensamt ansvar för verksamheten. Enligt deras under-

sökning är ett arbetslags viktigaste uppgifter ”elevvård, kollegialt stöd och ämnessamver-

kan”.150
 Ohlsson betonar arbetslagets sociala och stödjande funktion men understryker att för 

mycket umgänge lärare emellan har negativ inverkan på ett kritiskt förhållningssätt och på 

lärandet i sig. Man kan i syfte att behålla en god stämning i arbetslaget undvika att ta upp 

punkter som kan vara känsliga.
151

 

  

Det kan vara mycket bra att ha en erfaren kollega, mentor eller arbetslagsledare att vända sig 

till vid problem i den egna arbetssituationen.152 Ohlsson tillägger att även en arbetslagsledare 

kan uppleva osäkerhet och behöver en mentor att vända sig till ibland. Vad det gäller relatio-

nen mellan arbetslag och arbetslagsledare tar Granér upp problem som kan försvåra gruppers 

arbete.153 I arbetslag Björken önskade lärare över lag mer trygghet i form av förbättrad kom-

munikation, personalvård och stöd ifrån arbetslagsledaren. Assermark och Sörensson rekom-

menderar inte att en arbetslagsledare har uppdraget längre än en termin för att undvika att 

etablera en ny chefsnivå och på så sätt öka delaktigheten i arbetslaget.154 Arfwedson och Arf-

wedson föreslår att man kan rotera arbetslagsledare eller fördela ledningsfunktionen och beto-

nar att lösningen på alla problem finns inom den egna gruppen.155  

 

I Kruse och Louis studie framkommer faktorer som till stor del betonar liknande resultat för 

en positiv utveckling av ett ”professionellt lärarkollegium: Dialog, relationer, samarbete, 

gemensamma normer och värden”.156 Negativ påverkan har gruppisolering, splittringar, nega-

tiva attityder och att undvika konflikter. Gemensamt för de båda arbetslagen är att man vill 

lägga mindre tid på förändringsarbete och ombildningsprocess. Dock önskar lärare i arbetslag 

Eken att samarbetet utvecklas genom mer skolutveckling och pedagogiska diskussioner. Så-

dan motstridig information kan tyckas underlig men har sin förklaring i att arbetslag Eken 

arbetar i huvudsak med åsiktsventilering och bearbetning av känslor kring ombildningspro-
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cessen. Detta är något lärare inte ägnar sig åt i arbetslag Björken till fördel för planering av 

den pedagogiska verksamheten, organiserande etc. I arbetslag Björken ser de möjliga förbätt-

ringar i arbetslagets samarbete i att lösa befintliga konflikter på individnivå, förbättra kom-

munikationen och lära av varandra. En lärare i arbetslag Björken uttrycker att: ”Båda arbets-

lagen är bra på olika saker men de skulle behöva ta erfarenhet av varandra”.  

7.2.2  Olikheter i arbetslagen 

Vi har sett att de två arbetslagen förhåller sig på skilda sätt till sitt arbete inom arbetslagen och 

på så sätt får deras arbete för skolutveckling helt skilda karaktärer. Som Berg påpekar tar 

skolutveckling ofta sin början ur ett stadium som kan beskrivas som turbulent.157 Den ”kris” 

som detta innebär har olika betydelse i de båda arbetslagen sätt att uppfatta den. Denna tolk-

ning bidrar dels till olika sätt att arbeta vidare utifrån situationen158 och dels till olika sätt att 

uppfatta målen (t.ex. effektiva/ostrukturerade m.m.). Situationen, skriver Berg, är en möjlig-

het att ifrågasätta ”traditionella och invanda beteendemönster”. En högre medelålder i arbets-

lag Eken kan innebära längre erfarenhet och således ett mer rutinerat arbetssätt och förhåll-

ningssätt. En yngre medelålder i arbetslag Björken kan bidra till högre ambitionsnivå, energi 

och förändringsbenägenhet. Arbetslag Björken har valt att jobba framåt med omorganisatio-

nen, trots detta till synes utan att något av arbetslagen direkt bryter mot sin egen tradition eller 

ifrågasätter sitt eget beteende inom arbetslaget. Orsaken till detta kan vara att det finns mindre 

utrymme att ifrågasätta i arbetslag Björken medan arbetslag Eken trivs med sitt arbetslag och 

upplever trygghet i det invanda. Ett genomtänkt och målmedvetet handlande för skolutveck-

ling är att rekommendera enligt Berg. Utan en sådan attityd befäster man lätt traditionella kul-

turer och hämmar utvecklingen. I arbetslag Eken har man inte kommit så pass långt, man up-

pehåller sig ännu vid samtal kring ombildningen p.g.a. oro och negativa attityder till denna. 

Arbetslag Björken har därigenom ett försprång.  
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Bergs ”frirumsmodell” syftar till att uppmärksamma nyckelområden för skolan att hantera 

under en skolutvecklingsprocess.159  En av dessa utgörs av skolkulturen160 bestående av lokala 

värdebaser som i sin tur kan variera inom en och samma skola. Hargreaves utnämner fyra 

karaktäristiska skolkulturer; ”den individualistiska, den samarbetsinriktade, den påtvingade 

kollegialiteten och den balkaniserade”.161 Den studerade skolan existerar på ett eller annat sätt 

inom samtliga skolkulturer. Medan arbetslag Eken företräder den individualistiska med ett 

visst mått av den samarbetsinriktade. Detta påstår vi därför att lärarna i arbetslag Eken själva 

föredrar att arbeta individuellt i mångt och mycket men att de trivs bra med sitt arbetslag och 

gärna träffas formellt och informellt. Arbetslag Björken kan sägas ha ett visst mått av den 

påtvingade kollegialitetens skolkultur. Detta påstår vi är den beteckning som kommer närmast 

ett försök att definiera deras skolkultur grundat i att en del av arbetslaget framför att de i ett 

antal avseenden inte trivs. Förövrigt passar arbetslagens samarbete sinsemellan in på den bal-

kaniserade skolkulturen i och med att det föreligger en tydlig gränsdragning dem emellan med 

olika status i grupperingarna. Denna anda inverkar enligt Ohlsson på arbetslagens sätt att prio-

ritera, samarbeta och möjligheter att lära.162  

7.2.3  Samarbete över gränserna 

Även Lundbergs studie om arbetslag har fastslagit arbetslagens självständiga utformning utan 

direkt förekomst av samarbete över gränserna.163 Stora olikheter skapade av prestige i det egna 

arbetssättet framhåller hon blir till en brist för skolutveckling och för skolan som helhet. En 

lärare i arbetslag Eken uttalar sig om detta hinder under intervjun: ”Det behövs mer samarbete 

över gränserna i arbetslagen och detta är omöjligt i nuvarande form eftersom arbetslagen är 

för olika”. Lundberg betonar faran i detta med avseende på avtagande kommunikation mellan 

arbetslagen. 

 

En övervägande del av de tillfrågade anser inte att samarbete existerar mellan de båda lagen. 

Dock anser fler i arbetslag Eken än i arbetslag Björken att samarbete förekommer. I arbetslag 
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Björken ser lärare att fördomar, misstänksamhet och konkurrens har orsakat läget. Arbetslag 

Eken pekar på det segregerande upplägget man skapat på skolan. Profilinriktningen anser lä-

rare aldrig utarbetats för hela skolan (som först var tanken) och på så sätt har den inte kommit 

arbetslag Eken till del samt att det i skolan saknas forum för diskussion. Lärare enas i båda 

arbetslagen om att det finns motsättningar skapade ut gammal hävd och olika status bland 

lärare och elever. I arbetslag Eken anser de att ”vi och dem” läget har förbättrats.   

7.3 Omorganisationen 

7.3.1  Från kommunal till privat regi 

Genom att ställa frågan hur lärarna ser på omorganisationen i nuläget och tillbaka i tiden har 

vi fått bättre insikt i hur man upplever genomförandet av den pågående ombildningsprocessen 

av skolan från kommunal till privat regi. En övervägande majoritet av lärarna i arbetslag Eken 

är negativa till hur genomförandet har gått till medan endast hälften av de tillfrågade är nega-

tiva i arbetslag Björken.  

 

De positiva och negativa uppfattningarna skulle kunna kopplas till Stedts påstående om lära-

res olika sätt att föra diskussioner i formella och informella sammanhang.164 Under ombild-

ningsprocessen uttrycker lärarna att de har fått olika tillgång till information och diskussions-

utrymme i formella sammanhang, främst arbetslagsmöten. I arbetslag Björken uttrycker lärare 

att ombildningen har diskuterats under arbetslagsmöten men även under informella möten i 

organiserad frivillig form efter arbetstid. Utrymme för reflektion, tankar och åsikter påstås 

enligt lärare ha kunnat ventileras via dessa forum. Det ömsesidiga beroendet mellan dessa två 

mötesformer (formella och informella) innebär enligt Stedt att lärare behöver medverka i båda 

sorters sammanhang för att få tillgång till delaktighet i samverkansprocesserna i och mellan 

arbetslag, vilket lärare enligt arbetslag Björken har haft tillgång till.165 I arbetslag Eken ut-

trycker lärare att den vanligaste formen för diskussioner runt ombildningen har genomförts i 

informella sammanhang som i korridoren eller lärarrummet men i mindre skala i deras for-

mella möten. En lärare uttrycker avsaknaden av formella möten och ser dem som viktiga för 

att man under dessa diskuterar mer på riktigt till skillnad från informella möten.  I informella 
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diskussioner berörs ämnen inte på djupet och enligt Stedt uteblir djupgående ämnen från både 

formella och informella sammanhang. Det kan antas kunna leda till att de olika tankesätten 

mellan arbetslagen inte möts och bidra till svårigheter att nå samförstånd.166 Skillnader mellan 

arbetslagens hantering av ombildningsprocessen skulle kunna ses i tillgången till olika former 

av formella och informella sammanhang för diskussion och reflektion. 

 

De lärare som ser arbetet med omorganisationen som en positiv process arbetar framåt med 

att utveckla ett nytt pedagogiskt system (i arbetslag Björken), lärarna anser att de i nuläget har 

en positiv attityd och ett likartat tankemönster under deras arbetslagsmöten. De lärare som ser 

arbetet med omorganisationen som en negativ process har däremot stannat upp i utvecklingen 

under arbetslagsmöten. Lärare i arbetslag Eken anser att de upplever sig själva som passiva 

och har svårare för att genomföra arbetsuppgifter i arbetslaget sedan beskedet om ansökan om 

friskola kom, då det till följd förekommer en osäkerhet och otrygghet i gruppen. Under inter-

vjuer framgår att lärare relaterar osäkerheten i gruppen till att skolan är ett ”trögt släkte” och 

liknar skolan vid en ”skyddad verkstad” i likhet med Arfwedson och Arfwedsons uttalande 

om att lärare föredrar att ”skynda långsamt”.167 Lärarna går mot en oprövad situation där för-

ändringar innebär ett uppbrott från det invanda beteendet i arbetslaget där framtiden för närva-

rande känns oviss. Vidare kan ett motstånd mot förändring framträda vid påtvingade reformer 

och detta upplevs i Hultmans studie skapa en negativ inställning bland lärare gentemot för-

ändringsprojekt.168 Att arbetslagen ställer sig olika till sin medverkan i omorganisationsarbetet 

skulle kunna bero på att olika intressenter har olika intresse i förändringsprocesser och att det 

är tydligt att inte alla eftersträvar dessa enligt Hultman.169 Olikheten i arbetslagens sätt att 

handla och tänka skulle i det här avseendet kunna ses som en form av indelning av arbetsla-

gen inom skolkulturen170 som är ett slags organisationell ”lokal värdebas” som verkar inom 

organisationens inre gränser enligt Berg.171 Uppdelningen arbetslagen emellan kan i sin tur 

härledas till olika delkulturer som en del av den dominerande skolkulturen.172 Liknande feno-

men kan Arfwedson och Lundman se i olika yttringar av skolkoden som här kan tänkas ha en 
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eller flera gruppkoder/delkoder som står i konflikt med den dominerande skolkoden.173 Här 

uppstår det ofta motsättningar p.g.a. de individuella lärarnas skiftande och olikartade sätt att 

se på skola, undervisning och elever. Den dominerande skolkoden skulle i det här fallet kunna 

utses vara arbetslag Björken eftersom det är deras pedagogiska inriktning som har utvecklats 

till att dominera skolan med ett ökande elevunderlag och är tilltänkt att användas vid en even-

tuell ombildning av skolan. 

 

Hultman syftar till att olika lärarkategorier lever i olika delkulturer och olika världar och även 

om man har kontakt sinsemellan innebär detta inte alltid att det förekommer en arbetsrela-

tion.174 Om man däremot ser dessa som genuina (del) kulturer och inte med olika åsikter som 

ska bilda konsensus kan man lättare upptäcka sätt att utvecklas i en parallell bana sida vid 

sida.175  Enligt Hultman bör man inte stirra sig blind efter förändringen i sig utan snarare söka 

en förståelse för stabilitet.176  

 

”Kriser och förändringar skapar möjligheter till positiv utveckling för alla i 

skolan. Det gäller att tillvarata detta. Det öppnar upp för nya initiativ, tankar, 

idéer, visioner, arbetsformer”.
177

 

 

7.3.2  Omorganisationen och dess orsaker 

Nästan alla tillfrågade enas om att orsaken till ombildningsprocessen är ekonomisk. I arbetslag 

Björken ser lärare utvecklingen mer som nödvändig och att det kan leda till en positiv ekono-

misk fördel medan lärare i arbetslag Eken uttrycker sin oro inför skolan som vinstdrivande 

medel för att tjäna pengar. En av skillnaderna mellan offentlig och privat skola är att vinstin-

tresset är olikartat, i privat regi enligt Engdahl och Tulls undersökning är man positiva till 

vinstutdelning som avkastning till aktieägare. Medan det finns de som driver sina skolor som 

”ekonomiska föreningar och stiftelser inte anser att denna typ av vinstintresse har i skolverk-

samhet att göra”.178 Den offentliga skolans ekonomi administreras istället på kommunen. Den 

offentliga skolan har skyldighet att ta emot alla elever som tillhör dess upptagningsområde till 
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skillnad från skolor i privat regi som kan välja ut de elever man föredrar. Fler i arbetslag 

Björken men även arbetslag Eken anser att orsaken är organisatorisk. Sviktande elevunderlag 

under flera år i rad och för stora elevgrupper i vissa klasser. Enbart i arbetslag Björken pekar 

lärare på pedagogiken som en orsak. Den pedagogiska orsaken är en anledning enligt arbets-

laget att skapa en gemensam pedagogisk inriktning för hela skolan. 

 

Skillnaderna mellan de positiva och negativa reaktionerna på genomförandet av ombildningen 

kan ur det negativt inställda arbetslaget ses som ett motstånd mot förändring som kan uppstå 

ur en ”tvångssituation och en förödmjukelse” för lärare där de enligt Hultman kan känna sig 

missförstådda och omyndigförklarade när deras delaktighet väljs bort eller uteblir.179 En svår 

emotionell situation kan i samband med förändringsprocesser uppstå för lärare och konse-

kvensen kan bli att man skapar eller förstärker klyftan mellan rektor och lärare. Lärare främst 

i arbetslag Eken antyder att de upplever en förtryckande miljö då vissa inte vill arbeta kvar i 

skolan på grund av att de mår dåligt, andra uttrycker chock och rädsla över ovissheten om 

man får ha sin anställning kvar. Vidare upplever lärare att genomförandeprocessen har gått 

alldeles för fort och det har inte funnits tid för reflektion som enligt Hultman skulle kunna 

liknas vid ett negativt ”metalärande”.180 Viktigt att notera är att skolutveckling inte sällan 

uppstår ur tillstånd som ”kris eller social turbulens” enligt författaren och att man då har möj-

lighet att ifrågasätta skolverksamhetens invanda beteendemönster.181 Detta förutsätter dock 

rätt hantering från ledningens sida för att förhindra att en klyfta uppstår mellan personalgrup-

per men även mellan personal och ledning. Vid fel sorts hantering kan den befästa verksamhe-

ten hämma utvecklingen. Bergs ”frirumsmodell”182 skulle kunna ses som grundläggande för 

skolutveckling i arbetslag Björken och skapar i enlighet med dess teori skolans möjligheter att 

påverka sin framtid.183  Arbetslag Eken är däremot upptagen av tankar runtomkring ombild-

ningsprocessen och detta kan komma till uttryck i svårigheten att erövra och medverka i 

skolutvecklingen för närvarande.                                
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7.3.3  Framtiden ur ett ombildningsperspektiv 

När det gäller frågan om man ställer sig positiv eller negativ till den eventuella ombildningen 

av skolan blev svaret att hälften av de tillfrågade i arbetslag Björken är positiva medan över-

vägande delen av arbetslag Eken är negativ. De mest framträdande negativa faktorerna i en 

ombildning enligt övervägande delen av arbetslag Eken är att deras åsikter inte stämmer över-

ens ideologiskt med ett friskoletänk. Man påpekar i båda arbetslagen att en av de vanligaste 

faktorerna till varför man ställer sig positiv eller negativ till ombildningen av skolan är ideo-

logisk. Enligt Arfwedson och Lundman är det vanligt förekommande att ideologi är en viktig 

aspekt som behandlas i reformarbete i skolan.184  Författarna menar att skillnaden mellan re-

former i skolan och andra organisationer är att det i skolan krävs att lärare förändrar sitt tanke- 

och synsätt. Medan det i andra organisationer handlar enbart om förändring av rutiner och 

arbetssätt. Att det uppstår motstånd mot förändringar kan ur lärarnas perspektiv ses som ett 

mer förståeligt fenomen utifrån den här aspekten. Arbetslag Eken betonar nackdelarna med en 

eventuell ombildning av skolan som att kommunen ger en bredare bas än privat regi. De ser 

faran i att skolan driver ett vinstintresse i att tjäna pengar till skolan på bekostnad av eleverna. 

Lärarna är oroliga över att skolväsendet kan komma att splittras upp i framtiden. De olika 

skolsystemen konkurrerar enligt lärarna inte på samma villkor, systemet slår ut de kommunala 

skolorna. Medan arbetslag Björken i motsats till arbetslag Eken betonar en fördel i ett bättre 

ekonomiskt läge och mer egenkontroll ifall skolan skiljs åt från kommunen.  Båda arbetslagen 

är dock negativa till inverkan på anställningsformen då det uttrycks att det är en säkerhet för 

lärare med mycket erfarenhet att vara anställd i en kommunal skola då man har en trygghet att 

falla tillbaka på vid övertalighet. Medan det är en omvänd situation för en lärare med mindre 

erfarenhet då man kan slås ut av övertalig personal från kommunen som måste omplaceras.  

 

De mest framträdande positiva faktorerna i en ombildning anser båda arbetslagen vara att 

skapa en enhetlig skola och ett förbättrat samarbete mellan arbetslagen. Lärare är överens om 

att ombildningen skulle kunna vara en möjlighet att sudda ut skillnaden i arbetslagens nuva-

rande arbetssätt och göra skolan mindre segregerad än den framställs som idag. Oavsett vilken 

grundinställning lärare ur de båda arbetslagen har till ombildningen talar de om att denna pro-

cess skulle kunna leda till skolutveckling för skolan som organisation.185 Vid rätt hantering i 

                                                                 

184
 Arfwedson&Lundman, 1984, s.248-249 

185
 Tilläggas ska att flera uttalanden har gjorts under intervjuer av lärare i arbetslag Eken angående att samma 

utveckling skulle i princip kunna genomföras i skolan i den nuvarande kommunala regin som i privat regi. 
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det här läget skulle skolan, enligt Berg, ha funnit ett ”frirum” mellan skolans inre gränser 

(organisationen och dess utvecklade delkulturer) och skolans yttre gränser (institutionen, 

kommunens inflytande på skolans ram och det officiella uppdraget).186 Lärarnas tankemönster 

utvecklas på en mer abstrakt nivå när de oavsett inställning och grundsyn till ombildningen 

besvarar vad som kan innebära positiva konsekvenser i och med denna process. Kan arbetsla-

gens tankemönster komma att mötas på halva vägen kan en lyckad skolutveckling få ökad 

potential.  

                                                                 

186
 Berg, 2003, s.30-36 
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8 Avslutande reflektion 

I vår studie av två arbetslag inom en skola under omorganisation har vi tagit del av olika styr-

kor som framkommit i arbetslagens olika arbetssätt. Det ena arbetslagets arbete resulterar i en 

väldig framåtanda med effektiva personligheter. De ägnar sig i huvudsak åt utveckling av det 

pedagogiska arbetet under en stark och drivande ledning. Det andra arbetslagets arbete resul-

terar i en hög medvetenhetsgrad kring socioemotionella frågor med fokus på värdegrundsar-

bete. De prioriterar elev- och personalvård under en erfaren och flexibel ledning. Vi ser att 

samarbetet arbetslagen emellan inte fungerar tillfredsställande samt att det inom arbetslaget 

skulle kunna förbättras ytterligare. Arbetslagens egenskaper sammantaget blir till effektivt 

arbete i kombination med medvetenhet i frågor kring personalens välmående. Man är både 

nyskapande och modig samtidigt som man drar nytta av personalens omfattande kunskaper 

och erfarenheter. Man sätter höga kunskapsmål samtidigt som man ser till eleven som individ 

ur ett helhetsperspektiv. Sammanlagt har de båda arbetslagens skilda egenskaper hög potential 

och stora möjligheter till skolutveckling om de möts.   

 

Denna studie antyder att det kan vara lämpligt att tänka på några faktorer vi anser har utkris-

talliserat sig under studiens gång som särskilt skulle kunna påverka arbetslagssamarbete under 

en omorganisation. Följande huvudområden kan vara bra att ha i åtanke när man genomdriver 

förändringsprocesser inom skolverksamheter:  

Delaktighet i gruppen: Det har betydelse till vilken grad lärare praktiserar ett demokratiskt, 

socioemotionellt och lyhört förhållningssätt inom gruppen. 

Dialog: Att det finns forum för diskussion, att kommunikation sker på ett jämställt, öppet och 

deltagande sätt, med hänsyn tagen till att olika ideologiska uppfattningar får samexistera. 

Ledare: Att den som är ledare för gruppen balanserar gruppens intressen mellan effektivitet 

och reflektion samt mellan att driva arbetet framåt och att ha tid för att se till personalens be-

hov. Att hålla koll på att jämvikten upprätthålls mellan kunskapsmål och värdegrundsarbete.   



 74 

Att våga mötas i en öppen dialog betraktas av Gustavsen, Finne och Oscarsson som en ut-

gångspunkt.187 De uppmärksammar värdet av att ägna arbete och tid åt att skapa en gemensam 

plattform i mötet med andra grupper. De betonar fördelarna med att undersöka den andra 

gruppens skillnader och olikheter. Förutom att man kan lära och inspireras av den andra grup-

pens arbetssätt skapas det ett nytt perspektiv i möjligheten att formulera sig inför andra. De 

mest framträdande positiva faktorerna i en ombildning anser båda arbetslagen vara att skapa 

en enhetlig skola och ett förbättrat samarbete mellan arbetslagen. Lärare är överens om att 

ombildningen skulle kunna vara en möjlighet att sudda ut skillnaderna i arbetslagens nuva-

rande arbetssätt och göra skolan mindre segregerad än den framställs som idag. Lärare i båda 

arbetslagen oavsett vilken grundinställning man har till ombildningen talar om att denna pro-

cess skulle kunna leda till skolutveckling för skolan som organisation. Arbetslagen ser möjli-

ga förbättringar i arbetslagets samarbete i att förbättra kommunikationen och lära av varandra. 

En lärare uttrycker att: ”Båda arbetslagen är bra på olika saker men de skulle behöva ta erfa-

renhet av varandra”. Lärarnas sätt att se på sin situation genomgick i intervjun en utveckling i 

varje enskilt fall. Vi kunde se att deras tankemönster utvecklades till att bli mer abstrakt när 

de oavsett ideologisk grundsyn på ombildningen svarade på vad som kan vara positivt med 

ombildning av skolan. På så sätt anser vi att en gemensam plattform har börjat skapas till för-

del för skolutveckling. Ohlsson betonar att erfarenheterna skapas i en kontext då lärandet ut-

gör en process där individer lär av varandra genom att offentliggöra sig inför gruppen
188

. Båda 

arbetslagens gemensamma tankar och åsikter som utgångspunkt kan leda till att skolan ut-

vecklas till en lärande organisation.189 Detta är genomförbart oavsett om skolan går under 

kommunal eller privat regi i framtiden enligt vår mening. 

 

 

 

                                                                 

187
 Gustavsen, Finne, Oscarsson, 2001 

188
 Ohlsson, 2004, s.18  

189
 Ibid. 
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8.1 Vidare forskning 

För att göra en alltigenom rättvis bedömning av läget på skolan skulle vi behöva studera sko-

lan som organisation ur minst två ytterligare perspektiv. I studien lyser rektors, övrig ledning 

och kommunens perspektiv med sin frånvaro. Det skulle vara intressant att få deras version av 

omorganisationen, för att vidare belysa vad som är avgörande för ett beslut om att gå in i en 

förändringsprocess som i detta fall är emot att privatisera skolan. Hur pass insatt är man i lära-

res arbete och arbetslagssamarbete ur ett ledningsperspektiv? Hur stort ansvar har man som 

ledning för hur personalen uppfattar sin arbetsmiljö? Vilka faktorer spelar in när man beslutar 

att genomföra en omorganisation? Det skulle också vara intressant att följa skolan efter om-

bildningen, om den går igenom, för att se hur det framtida samarbetet kommer att gestalta sig. 
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Muntliga källor: 

 

Intervjuer utförda under vecka 15 och 16 år 2008 med tio lärare samt arbetslagsledare på den 

studerade skolan i Stockholms län. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag: frågor 

      

Bakgrund 

1. Vilket årtal föddes du?  

2. Hur lång yrkeserfarenhet har du inom läraryrket?  

3.a) Hur många år har du arbetat på denna skola? 

3.b) Vilka ämnen/ämne undervisar du i? 

3.c) Vilket arbetslag tillhör du? 

                                               

Arbetslagsarbete 

4. Hur ser du på din roll inom ditt arbetslag? Beskriv den gärna. 

5.a) Har ni formulerat ett pedagogiskt förhållningssätt inom arbetslaget? b) Vilket då? 

6.a) Hur tycker du att ditt arbetslag fungerar samarbetsmässigt?  

6.b) Vad är bra och vad kan bli bättre i samarbetet?  

7. Hur skiljer sig ditt arbetslag ifrån arbetslag Eken eller Björken?  

8. Hur fungerar samarbetet mellan de olika arbetslagen? 

9. Har du fått välja vilket arbetslag du ska vara med i? 
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Omorganisationen 

10. Beskriv arbetet med omorganisationen från kommunal skola till att bilda friskola?  

11. Vad har gjorts bakåt i tiden och hur ser framtidsplanen ut när det gäller omorganisationen?  

Finns det några huvudpunkter/huvudområden? 

12. Vad är orsakerna till förändringen? 

13. Är du positiv eller negativ till ombildningen?  

14.a) Om du är positiv har du stöttat utvecklingen, hur?  

14.b) Om du är negativ har du yttrat din kritik? Om inte, varför? 

15.a) Till vilka faktorer av förändringsarbetet är du negativ/positiv? b) Varför? 

16. Vad av skolans arbetssätt i arbetslaget vill du ska förändras, bibehållas, 

      och inte bibehållas? 

17. Hur ser du på dina möjligheter att påverka skolans arbetsformer, beslut och framtid? 

 

 

 


