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Förord 
 
Att jobba med detta examensarbete har varit både stimulerande och givande. Vi anser oss ha 

fått en god inblick i lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag, och vi 

hoppas därigenom att vi har fått med oss kunskaper, som vi kommer att ha nytta av i vår 

kommande yrkesroll som lärare. Främst vill vi tacka alla berörda lärare och övrig 

skolpersonal som ställde upp i vår enkätundersökning och genom sin medverkan möjliggjorde 

detta arbete. Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Marie-Louise Annerblom som 

har varit ett stöd för oss under arbetets gång. 

 

Luleå/Kalix, Maj 2004 

 

 

Mona Holmberg   Klas Nilsson 
 
 



Abstrakt 
 
Vi har under vår utbildning till lärare för grundskolans senare år berört fördelarna med att 
arbeta i arbetslag. Syftet med vår studie var att undersöka lärares och övrig skolpersonals 
uppfattning om arbete i arbetslag. Vi började med litteraturstudier för att sätta oss in i ämnet 
och etablerade kontakt med vår undersökningsskola. Efter bearbetning, tolkning och analys av 
vår kvalitativa enkätstudie, i en högstadieskola, kom vi fram till att lärare och övrig 
skolpersonal anser att arbetslagets viktigaste uppgifter är elevvård, kollegialt stöd och 
ämnessamverkan. Vidare visar resultaten att det som uppfattas som positivt med arbetslag är 
just möjligheten till elevvård, kollegialt stöd och ämnessamverkan. Fortsättningsvis visar 
resultaten att det som uppfattas som negativt med arbetslaget, är den felaktiga organisationen 
av arbetslagen och den felaktiga tidsplaneringen för arbetslagets verksamhet. Resultaten 
påvisar även att de som inte är med i ett arbetslag, gärna skulle vilja vara det.    
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Inledning 
 
Vi är två studenter som går den nya lärarutbildningen, mot senare år, vid Luleå Tekniska 

Universitet. Under våren 2004 har vi undersökt lärares och övrig skolpersonals uppfattning 

om arbete i arbetslag. 

 

Inom hela skolväsendet har man länge talat om att alla ska arbeta för elevens bästa, vilket är 

klart formulerat i styrdokumenten, medan vägen fram till målen inte är lika klart belyst. På 

senare tid har man dock börjat tala om vikten av att lärarna ska arbeta i arbetslag. 

 

Att ingå i ett fungerande arbetslag anser vi är ett av de viktigaste momenten i vår kommande 

yrkesroll som lärare, för att på bästa sätt kunna främja elevens kvalificering och socialisering. 

Vi anser också att det är viktigt att vara med i ett arbetslag eftersom arbetsbördan för lärarna 

hela tiden ökar och det inte längre är hållbart att arbeta ensam. Läraryrket är inte längre ett 

jobb för ensamvargar utan är ett yrke som kräver samarbete i olika former. Vi ser det därför 

som en möjlighet och nödvändighet att arbeta i arbetslag. 

 

Vi tror att arbetslagen har en stor betydelse i skolan, speciellt när det gäller elevvården, och 

här menar vi att arbetslagen har en större möjlighet att lyckas med elevvården tack vare att 

man jobbar tillsammans i grupp och på så sätt får fler infallsvinklar och möjligheter att se 

eleven i ett helhetsperspektiv. 

 

Vi tror och hoppas att vi i vår framtida yrkesroll som lärare kommer att ha ett stort stöd av 

våra blivande kollegor i arbetslagen. I tidigare forskning om lärares 

professionaliseringssträvanden har det framkommit att det som oroar den enskilde läraren är 

den egna kompetensen, de sociala relationerna och den egna statusen (S. Lind, personlig 

kommunikation, 23 januari, 2004). I ett fungerande arbetslag får medlemmarna enligt vårt 

menande den bekräftelse de söker och en känsla av samhörighet.  

 

Vi hoppas att de som läser vårt arbete skall få en förståelse för lärares och övrig skolpersonals 

uppfattning om arbete i arbetslag. Vi hoppas också att vårt arbete ska utgöra en grund till 

vidare diskussioner om hur man kan få arbetslagen att fungera. 
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Bakgrund 
 
Definition 
 
Ordet arbetslag finns varken med i Svenska Akademins ordlista eller i Nationalencyklopedin, 

men det är det begrepp som allmänt brukas i skolorna idag. Om vi översätter ordet arbetslag 

till det engelska ordet team så betyder det att arbeta tillsammans och vidareutvecklar vi det så 

innebär det samarbete, vilket vi tycker är det mest grundläggande i ett arbetslag. 

 

Vår definition av arbetslag i skolan är således ett lag/team där man arbetar tillsammans, det 

vill säga samarbetar för gemensamma mål. Vidare är vår tanke med arbetslag att man ska ha 

ansvar för ett begränsat antal elever och att de lärare/övrig skolpersonal som ingår i 

arbetslaget ska undervisa/arbeta nära samma elever. Detta gör att man får ett 

helhetsperspektiv när det gäller eleven - ”fler ser mer”. 

 

I Lgr 80 var arbetslagstanken definierad som följer: 

 

Att skolan är organiserad i arbetsenheter gör det lättare för lärare att samarbeta i 
arbetslag. Ett sådant samarbete mellan de vuxna i skolan är ett viktigt föredöme 
i praktisk demokrati för eleverna. Det är väsentligt för en konsekvent och 
målmedveten färdighetsträning i de olika ämnena. Det är också avgörande för 
att man inom arbetsenhetens ram skall kunna ge stöd åt elever med svårigheter 
av skilda slag och för att den specialpedagogiska metodik, som speciallärare är 
utbildade i, skall få så stor genomslagskraft som möjligt. Det är betydelsefullt 
för att kunna individualisera arbetssätt med skilda elevgrupper och för att kunna 
genomföra temauppgifter eller samlade arbetsområden. Samarbetet i arbetslag 
ger också möjlighet till stöd och hjälp mellan lärare (Lgr 80, s. 43). 

 

 

Enligt Ahlstrand, Granström and Lindvall-Olsson (1989) definieras arbetslag som: 

 
Den grupp lärare inom arbetsenheten som regelbundet träffas för information 
och planering, det vill säga ett sorts verkställande utskott inom arbetsenheten. 
Arbetsenheten, som består av lärare och elever tillsammans, är då den lilla 
skolan inom den stora skolans ram. De vuxna har ett gemensamt ansvar för delar 
av verksamheten inom sin arbetsenhet och de ska gemensamt formulera sina 
uppgifter eller problem, försöka hitta lösningar och ta beslut (ibid, s.1). 
 
 

Granström (1990) beskriver en modell att organisera skolans verksamhet på, en så kallad 

lagarbetsorganisation. I lagarbetsorganisationen söker man skapa en struktur som förutsätter 
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och utnyttjar effekterna av samarbete och ansvarstagande hos de anställda. Huvudprincipen 

innebär att det är en grupp människor (arbetslag) och inte en enskild individ som har ansvaret 

för olika arbetsuppgifter. Ansvaret och arbetet gäller exempelvis inte undervisning i historia 

utan om att ansvara för en elevgrupps totala skolbildning, fostran och omsorg. 

Lagarbetsorganisationens verksamhet är uppdelad i ett antal enheter, där varje enhet har 

totalansvaret för sin verksamhet. En ledning fungerar som en sammanhållande faktor mellan 

enheterna. Det är nödvändigt för att en lagarbetsorganisation skall fungera att det finns en 

ledningsgrupp med ansvar för samordning och utvärdering, för målsättning och resursfrågor. 

Den som leder gruppen är skolans rektor. Modellen förutsätter att det finns en representant 

från varje arbetsenhet i ledningsgruppen, när man där beslutar om inriktning, resursfördelning 

och liknande. (ibid, s.13-14).  

 

Vidare säger Granström att gruppspecifika lösningar ska gälla. Med detta avses att grupperna 

löser problem och uppgifter på sitt eget sätt. Varje enskild individ vet gruppens uppgift och 

kan rycka in där det behövs. Ingen är färdig förrän gruppen är färdig (ibid, s.14-15). 

 

Följande bör enligt Granström gälla för att man skall kunna säga att lagarbetsmodellen är 

tillämpad fullt ut: 

 

Alla lärare har sin tjänstgöring förlagd till en arbetsenhet, arbetet styrs av 
elevgruppens behov relaterat till uppställda mål. Varje arbetsenhet utformar 
undervisning, elevvård med utgångspunkt från sina speciella förutsättningar, 
vilket i princip innebär att varje arbetsenhet gör sin årskursplanering, lägger 
schema och gör tjänstefördelning för sina medarbetare (ibid, s.33). 
 
 

Avgränsning 
 
I vårt arbete, kommer vi inte att avhandla ämneslag, vilket är ett lag sammansatt av lärare som 

undervisar i samma ämne. Vi kommer inte heller att avhandla det arbetslag som kallas 

elevvårdsteam, vars uppgift är att ingripa vid t ex mobbing. Elevvårdsteamet består av rektor, 

kurator, skolsköterska och representanter för lärarna.   
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Historik 
 
Om man gör en tillbakablick på läraryrket så ser man att yrket har genomgått stora 

förändringar. Läraryrket har varit ett ensamyrke, där samarbete i olika former har varit 

ovanligt. Detta kom att ändras på mitten av 1970-talet då den nya arbetsmetoden, grupparbete, 

presenterades inom skolan. De som förespråkade detta var endast några få personer. Att dessa 

personers idé fick ett så stort genomslag berodde mycket på att de kom med ett nytänkande, 

ett nytt arbetssätt, vilket var något som lockade många (Arfwedson and Arfwedson, 1994). 

 

En annan orsak till att så många inom skolan var beredda att prova på något nytt, kan enligt 

Richardson (1994) ha berott på den ekonomiska situationen, som den svenska skolan befann 

sig i vid denna tidpunkt. 

  

Sverige hade haft en 100-årig period av stark ekonomisk utveckling som plötsligt bröts. Det 

som i början av 1970-talet hade uppfattats som en kortvarig svacka i ekonomin, visade sig i 

själva verket vara, inledningen till en djup och långvarig kris, i hela världsekonomin. Det som 

gjorde att detta trendbrott kändes extra hårt i Sverige, var att vi hade haft en stark tilltro till 

ekonomin, på grund av att vi under 1950- och 1960-talet hade uppvisat den snabbaste 

ekonomiska tillväxten i vår historia (Richardson, 1994). 

 

Detta ekonomiska uppsving ledde till en snabbt förbättrad levnadsstandard för medborgarna, 

samtidigt som en låg arbetslöshet och en alltmer ambitiös socialpolitik, medförde att den 

svenska välfärden utvecklades och kom att fördelas mer jämlikt. Med välfärd menas här 

införandet av till exempel barnbidrag, hyresbidrag, socialförsäkringar och 

arbetslöshetsersättning. 1950- och 1960-talet präglades även av en hög grad av ekonomisk 

stabilitet. Inflationen var visserligen ett problem, men den var inte högre i Sverige än på annat 

håll. Den samhällsekonomiska stabiliteten var både en orsak till och en konsekvens av ett 

lugnt arbetsmarknadsläge. Antalet strejkdagar var mycket lågt internationellt sett och avtalen 

mellan LO och SAF gjordes upp på central nivå. Båda organisationerna utgick från 

målsättningen att förena tillväxt och låg arbetslöshet med låg inflation och balans både i 

inrikes och utrikesaffärerna. Orsakerna till lågkonjunkturen var bland annat kraftigt stigande 

oljepriser och en hög dollarkurs, varav höjningen av oljepriset anses vara den främsta orsaken. 

Lågkonjunkturen berodde på att Sverige vid 1970-talets början var mycket beroende av olja.  
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När OPEC länderna 1973 beslutade att fyrdubbla priset på olja fick detta allvarliga 

konsekvenser för den svenska industrin i form av byteshandelsproblem och lägre ekonomisk 

tillväxt. Den svenska industrin kom att stanna upp. Det svenska näringslivets oförmåga att 

anpassa sig efter de nya konkurrensförhållandena med ny konkurrens, främst ifrån 

Västtyskland och Japan, ledde till att Sverige förlorade marknadsandelar på världsmarknaden, 

inom de starka svenska industrierna (järn, stål, skog och verkstadsprodukter), vilket 

ytterligare fördjupade lågkonjunkturen. Detta resulterade i att många företag gick i konkurs 

och av de företag som överlevde blev många tvingade att avskeda stor del av sin personal. 

Denna kraftiga ökning av arbetslösheten resulterade i än mer utgifter för staten (Magnusson, 

2002). 

 

Krisen inom näringslivet och den höga arbetslösheten i landet, ledde till minskade reallöner 

och statliga underskott. Dessa underskott resulterade i kraftiga besparingar, både inom den 

statliga och den kommunala verksamheten, vilket fick olyckliga konsekvenser även för 

skolan, i form av olika besparingar (Richardson, 1994). 

 

Nästan alla organisationer hade, i mitten av 1970-talet börjat att arbeta med grupparbete i 

någon form, vilket bland annat skulle ge ekonomiska vinster. Inom skolväsendet hakade man 

på denna trend, utan att tänka på vilka konsekvenser det skulle få. Det dröjde inte länge förrän 

man stötte på problem. Man kom snabbt underfund med att tron på grupparbete hade varit 

överskattad. Arbetssättet var inte bara av positiv natur utan hade även nackdelar, vilka 

försvårade arbetet. Eleverna var bland de första som klagade på arbetsformen eftersom de 

kände att de kastades mellan olika grupparbeten i det ena ämnet efter det andra. Ett annat av 

problemen var, att det var svårt att nå enighet i beslutsfattandet. Den överskattning eller 

övertro som hade funnits kring grupparbete ledde till att grupparbete fick ett negativt rykte. 

Detta rykte var en bidragande orsak till att fler och fler röster inom skolan började tala om att 

gå tillbaka till en mer traditionell skolundervisning, med tyngden på lärarnas insats och 

informationsöverföring. Det var inte bara inom skolan utan även inom näringslivet som man 

hade börjat tala om behovet av starka ledare och om nackdelarna med ledningsgrupper 

(Arfwedson and Arfwedson, 1994). 

 

I SIA-utredningens huvudbetänkande, Skolans arbetsmiljö (SOU 1974:53), konstateras det att 

det svenska skolsystemet var alltför centraliserat för att kunna handskas med de problem som 

fanns i skolans inre organisation. Många lärare beskriver situationen i skolan som 
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problematisk. Ett av de största problemen var skolans oförmåga att kunna ta tillvara de 

ekonomiska och personella resurser som fanns till skolans förfogande. Inom skolan fanns 

även en stor osäkerhet kring skolans ansvarsområden. Tid till planering var också en bristvara. 

Frågor rörande arbetsformer och metodik hade på grund av detta kommit i bakgrunden liksom 

de problem som barn med särskilda behov kunde uppleva i skolan. Utredningen föreslog att 

grundskolans elever skulle organiseras i arbetsenheter och personalen i arbetslag. 

Arbetsenheten skulle utgöra den organisatoriska grundstommen på samtliga stadier i 

grundskolan och utredningen motiverade sitt ställningstagande med att: 

 

Målet måste vara att åstadkomma en inre organisation av skolan som möjliggör 
sammanhållning av eleverna, som befrämjar planeringsarbetet och delegation av 
ansvar och som kan skapa underlag för ett utvecklat kontaktarbete inom skolan 
(SOU 1974:53, s. 96). 
 
 

Genom omorganisationen skulle det, enligt utredningen, även skapas möjlighet att inom 

arbetsenhetens ram integrera delar av specialundervisningen, vilket skulle ge vinster. 

Arbetsenheten skapar enligt utredningen förutsättningar för delegation och en konkret, 

verklighetsnära elevvård. Vidare betonas att arbetsenheten ger enheter tillräckligt stora för att 

skapa möjligheter till en arbetsfördelning bland personalen. Slutligen menar utredningen att 

arbetsenheten skapar förutsättningar för ett samarbete och stöd i arbetet (ibid). 

 

SIA-utredningens väsentligaste argument för arbetslag sammanfattas: Utredningen hävdar att 

lagarbete är givande, genom att läraren inte ställs ensam inför uppgifter och problem. 

Arbetslaget kan även utvecklas till att bli ett slags fortbildningsinstrument inom skolans 

interna utbildning. Vidare framhålls möjligheten för eleverna att välja olika vuxenkontakter 

samt i samband med vikariat och sjukledighet underlätta kontinuitet i undervisningen. 

Utredningen hävdar vidare att arbete i arbetslag kan förväntas ge ökad individuell stimulans åt 

läraren. Även bättre förutsättningar för väl anpassad elevvård betonas på grund av att antalet 

vuxna som observerar eleverna ökar. De hävdar vidare att medlemmarna i ett arbetslag 

kompletterar varandra genom expertkunnande och fallenhet för olika moment i 

undervisningen (ibid).  

 

SIA-utredningens invändningar i form av remissvar mot arbetslagsprincipen summeras: 

Utredningen skriver att lagarbete innebär en förändring av den individualistiskt präglade 

lärarrollen och att lagarbete därför kan upplevas som en irritationsfaktor i skolans arbetsmiljö. 



  7 

De menar också att grupptrycket inom ett lag kan verka hämmande på initiativ och 

utveckling. Vidare poängterar de att samtidigt som vuxenkontakterna för eleverna ökar, ökar 

också de enskilda lärarnas svårigheter att följa enskilda elevers framsteg. De har även 

synpunkter på planeringstiden menande att lagsamarbete kräver ökad gemensam tid men 

minskad enskild planeringstid. De understryker även att arbetet inom ett lag ställer krav på 

viss administrativ förmåga och förmåga till arbetsledning. Slutligen betonar de 

lärarutbildningens roll och menar att lärarutbildning och lärarfortbildning är inriktade på en 

individuell lärarroll (ibid). 

  

Vidare skulle samma utredning, enligt Lindström and Hudson (1995), komma att bli början 

för en rad successiva reformer som alla hade som mål, att ansvar och befogenheter för 

skolverksamheten skulle förankras lokalt. Reformer genomfördes också med mål att öka 

föräldrarnas och elevernas valfrihet och inflytande. 

 

Skolan hade länge varit efter i decentraliseringsutvecklingen medan decentraliseringen hade 

intagit en viktig plats i samhällsdebatten från 1970-talets början, och redan prövats som 

lösning på problem inom andra sektorer. Under det första decenniet var förändringstakten 

inom skolan ganska långsam. En bidragande orsak till detta var att skolan till en mycket stor 

del fortfarande var centralstyrd. Det skulle dröja till slutet av 1980-talet och början av 1990-

talet innan förändringsprocessen tog riktig fart (Lindström and Hudson, 1995). 

 

Att samarbeta i grupp hade blivit populärt både som arbetsmodell, utanför skolan, inom 

näringslivet såväl som grupparbete bland elever, inom skolan. Nu var det även dags för 

lärarna att börja arbeta enligt arbetslagsmodellen. I näringslivet var det viktigt att samordna 

resurser för att spara arbetskraft varvid man gjorde både personella och ekonomiska vinster. 

För att förbereda eleverna i skolan för den kommande yrkesverksamheten började man att 

arbeta i grupp för att främja elevernas kvalificering och socialisering. I skolan hade lärarna 

tidigare arbetat en och en vilket nu inte längre var möjligt utan det krävdes en annan 

arbetsform, arbetslag, för att få verksamheten att fungera. I arbetslaget kunde man samla 

resurser och hjälpa varandra vilket var till nytta för alla parter. 

 

Det var under denna period, när grupparbete var en nyhet inom skolan, som Lgr 80 tillkom. 

örsta gången som ordet arbetslag nämns i en större omfattning är i 1980 års läroplan för 

grundskola (Lgr 80). Samarbete skulle ses som en möjlighet för lärare att få hjälp och stöd av 



  8 

varandra. Den största skillnaden mellan Lgr 80 och tidigare läroplaner var dess roll som 

styrinstrument. De tidigare läroplanerna för grundskolan var centralt fastställda och skulle 

styra skolans arbete, Lgr 80 hade dock en större frihet.  

 

Lgr 80 ersattes med 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Med den 

försvann detaljstyrningen, skolan decentraliserades och målstyrning infördes. Den lokala 

skolan fick ett betydligt större mandat att själv organisera och styra sitt arbete än i Lgr 80. 

Skolans värdegrund, ansvarsfördelning och mål angavs visserligen i läroplanen, dock fanns 

inte längre någon anmodan att organisera arbetet i arbetslag. Samverkan användes istället som 

begrepp. Under rubriken mål och riktlinjer står att läsa att alla som arbetar i skolan skall 

samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande (Lpo 94, s 19). 

 

I mitten av 1990-talet tecknades ett avtal (Avtal 2000), vilket reglerar arbetstid och 

skolutveckling för lärare, där det dock framhålls att arbetslag är kärnan i skolans 

arbetsorganisation.  

 

Det blev nu viktigt för varje skola att betona vilka mål och inriktningar som skulle utmärka 

skolan. Lärarna fick nytt inflytande men även nya arbetsuppgifter. Att samarbeta i arbetslag 

och arbetsenheter har idag blivit en del av lärarens vardag. Dessa samarbeten har ofta för 

avsikt att ge snabba och synliga resultat. Dessa resultat kan sedan skolan använda sig av för 

att profilera sig (Arfwedson and Arfwedson, 1994).  

 

I Regeringspropositionen 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning, (s.7) står att läsa: 

 

Förskolan, skolan och fritidshem har under 1990-talet knutits allt närmare 
varandra, bland annat genom att lagstiftningen och det centrala 
myndighetsansvaret sammanförts. Skälen har främst varit pedagogiska. 
Integrationen av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola innebär 
alltmer av samarbete i arbetslag mellan berörda lärarkategorier. Samarbete och 
samplanering mellan olika personalkategorier är naturliga arbetsformer i de 
flesta skolor. Lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning skall kunna 
samarbeta på lika villkor. Det är därför väsentligt att alla lärare har en 
gemensam kompetens som lägger grunden för samarbete i den kommande 
lärargärningen. 
 
 

Regeringspropositionen visar på att det finns en önskan att all skolpersonal ska kunna 

samarbeta i arbetslag för att på bästa sätt främja skolverksamheten.  
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Som framgår av denna historik har diskussionen om samarbete, samverkan och arbetslag 

påverkats av såväl ekonomiska svängningar som tidstypiska idéer, vilka har bidragit till att 

forma de arbetslag, som idag är en naturlig del av dagens läraryrke.   

 

Tidigare forskning 
När det gäller tidigare forskning om arbete i arbetslag finns det lite att tillgå. Detta tror vi 

beror på att området är relativt nytt. Det vi har funnit dock är tidigare rapporter där man tagit 

upp lärares uppfattning om arbete i arbetslag. 

 

I en doktorsavhandling om lärares samarbete har Ahlstrand (1995), i en studie gjord på 

grundskolans högstadium, observerat möten som betraktades som obligatoriskt kollektivt 

lärararbete. Hon använder begreppen arbetslagskonferens, arbetslagsmöte eller arbetslagsträff 

som gemensam beteckning på dessa möten. De arbetslag som hon studerade bestod till största 

delen av lärare, men annan personal deltog också. Hennes undersökning fokuserar på 

arbetslag i situationer som innebär gemensamt planeringsarbete, inte i situationer som innebär 

undervisning (Ahlstrand, 1995) 

 

Den del av Ahlstrands forskning som fokuserar på skolans organisation och arbetslaget visar 

att de mest frekventa diskussionspunkterna i arbetslagskonferenserna är allmänna 

elevvårdsfrågor (frågor som rör alla elever), planering av ämnessamverkan och diskussioner i 

anslutning till information från skolledningen. Ahlstrands forskning visar även att lärarna 

bedömer att alltför liten tid i arbetslagskonferenserna ägnas åt konkreta elevvårdsfrågor 

(frågor som rör individuella elever), frågor om arbetssätt och frågor om kravnivåer i 

undervisningen. Vidare antyder lärarsvaren att man i största möjliga utsträckning eftersträvar 

enighet i beslutsfattandet inom arbetslaget – äventyras denna enighet finns en klar tendens att 

vilja överföra beslutet till annat forum. Hennes forskning visar också att lärarna hade 

uppfattningen att indelningen i arbetsenheter skulle fungera bättre om lärarna hade sin tjänst i 

endast en arbetsenhet (Ahlstrand, 1995).   

 

När det gäller elevvården har man i en tidigare undersökning (Assermark and Sörensson, 

1999), efter införande av arbetslag, kommit fram till att lärarna har fått mer tid med eleverna, 

fått större tilltro till elevernas förmåga och att elevernas behov kommer i fokus. Kontakten 

med eleverna har också blivit bättre och det är elevernas behov som styr, inte arbetstiderna. 
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Vidare har Assermark and Sörensson kommit fram till att arbetslaget som arbetsform har 

fördelar som att lärarna är fler om ansvaret och att lagarbetet ger trygghet och kamratskap. De 

får fler sätt att arbeta på och fler infallsvinklar, de kan hjälpa varandra och ställa upp för 

varandra samt stödja varandra (ibid). 

      

I en tidigare studie, Är det lag på arbetslag (Eriksson, 2002) där fyra grundskolor ingått, med 

syfte att undersöka skolledares och lärares uppfattningar om arbete i och ledning av arbetslag, 

framkommer det att det finns svårigheter i form av att man arbetar i flera arbetslag samtidigt. 

Lärarna i studien anser också att arbetet med elevvården är blygsam på grund av tidsbrist och 

andra prioriteringar. Vidare gör man i studien också bedömningen att det behövs mer tid till 

arbetslagsmöten. Författaren säger: ”När det gäller arbetslagets betydelse för lärarnas arbete 

har arbetslagen för lite tid till planering, förutsättningarna för arbete i arbetslag är för dåliga” 

(ibid).   
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Syfte 
 
Vi har valt att undersöka lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag. 
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Metod 
 
Syftet med vår studie är att belysa lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i 

arbetslag. Med övrig skolpersonal menas här yrkesgrupperna; elevassistent, fritidsassistent, 

kurator, rektor och samhällspedagog. Vi kommer att använda oss av både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Studien kommer att genomföras vid en högstadieskola i Norrbotten. De 

personer som kommer att medverka i vår studie representerar olika yrkesgrupper vid den 

aktuella skolan. Vi kommer att göra en kvalitativ enkätstudie med kvantitativa inslag. För att 

få så mycket information som möjligt, har vi använt oss av en hög grad av öppna frågor. 

 

Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod är forskning som använder sig av statistisk bearbetning och 

analysmodeller, analysen syftar ofta till generaliseringar. Något förenklat kan man säga att om 

man till exempel använder sig av siffror rör det sig om kvantitet, även ord såsom längre, fler 

eller mer används ofta i kvantitativa sammanhang (Trost, 1997). 

 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är forskning som använder sig av verbala analysmodeller, ofta en annan och 

djupare kunskap än den kvantitativa. Analysen syftar ofta till exemplifieringar, man försöker 

förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson, 1994). 

 
Urval 
Vilken högstadieskola som fick stå modell för vår undersökning berodde mest på vilken som 

var geografiskt mest lämplig. En annan orsak till att vi valde denna skola är att vi är kända 

där, och vi hoppades därigenom att vi skulle få en bättre svarsfrekvens. Vi genomförde vår 

enkät bland all personal som arbetar nära eleverna, för att få ett större perspektiv vad gäller 

lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag. Vi valde att ej ta med 

skolmatsalspersonal och lokalvårdare eftersom de inte har någon naturlig koppling till arbete i 

arbetslag.  
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Försökspersoner 
I undersökningen deltog 54 personer varav 22 är män och 32 är kvinnor. Försökspersonerna 

bestod av de olika yrkeskategorierna; adjunkt, elevassistent, fritidsassistent, kurator, lärare, 

rektor och samhällspedagog.  

 

Bortfall 
Vi hade tre externa bortfall (de som inte deltog), på grund av sjukdom och åtta interna bortfall 

(de som inte svarade) vid enkätundersökningen, varav en var man och sju var kvinnor.  

 

Enkät 
Enkäter är ett mätinstrument med vilket man mäter människors beteende, åsikter och känslor. 

Metoden är bra av den anledningen att den svarande får möjlighet att själv skriva ned sina 

svar utan att någon som intervjuar är närvarande (Trost, 2001). Enligt Patel and Davidson 

(1994) känner man sig mindre pressad när man besvarar en enkät, än vid en intervju. 

   

Enligt Trost (2001) kan frågorna i en enkätundersökning antingen vara öppna eller icke öppna. 

Med öppna frågor menar man frågor där den svarande inte har några fasta svarsalternativ. Den 

svarande anger sin åsikt eller sitt svar genom att skriva ner det. Trost varnar dock för att använda 

öppna frågor vid enkäter. En av anledningarna är att det tar lång tid att gå igenom de skrivna 

svaren. En annan anledning är att de svarande kan ha en nästintill oläslig handstil. De icke 

öppna frågorna kännetecknas av att frågorna har fasta svarsalternativ. Den svarande ges möjlighet 

att besvara frågan genom att markera ett eller flera svarsalternativ. En nackdel med enkäter som 

innehåller icke öppna frågor är att man inte får några nyanserade svar, eftersom personerna är 

begränsade att svara med givna svarsalternativ. Fördelen med dessa frågor är att de är lätta att 

sammanställa, och göra en statistisk analys på. 

 

I vår enkät valde vi att använda oss av en hög grad av öppna frågor för att få så mycket 

information som möjligt. Orsaken till detta var att vi ville ge alla möjlighet att uttrycka sina 

personliga tankar och åsikter utan begränsning.  

 

När man utformar en enkät så ska man enligt Trost (2001) sträva efter att nå en så hög grad av 

strukturering som möjligt. Med det menar han att frågorna som man ställer ska vara relevanta 

för undersökningen. Det handlar alltså om att man ska veta vad man ska fråga om, och 
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undvika att ställa frågor som inte har relevans för besvarandet av undersökningens 

frågeställningar. Han menar också att man skall fundera över sitt språkbruk i enkäter, alltså att 

man bör använda sig av ett lättförståeligt språk utan konstiga ord. Dessutom bör man undvika 

negationer i frågorna eftersom dessa då kan bli svåra att tolka. I enkäten bör man ange om 

frågorna är flervalsfrågor eller om det bara är tänkt att man skall kryssa i ett alternativ till 

varje fråga. Man skall också undvika att använda sig utav långa frågeformuleringar, detta 

eftersom dessa lätt leder till att den svarande tappar tråden eller inte orkar läsa all text och 

ledsnar. Man skall även sträva efter att utforma frågorna så att de är klara och tydliga och lätta 

att förstå. En fråga som är oklart formulerad, kan i värsta fall leda till att de erhållna svaren 

egentligen är svar på ”olika frågor” beroende på hur de svarande har uppfattat frågan (Trost, 

2001). 

 

Man ska även, enligt Trost (2001), sträva efter att ge de svarande samma yttre förutsättningar 

att svara på frågorna. Det handlar alltså om att presentera frågorna för de svarande på exakt 

samma sätt, i exakt samma miljö med mera. Trost menar vidare, att dessa faktorer är de som 

bestämmer undersökningens grad av standardisering. Han säger också att man aldrig kan nå 

en hög grad av standardisering på grund av att de svarande kan vara på olika humör, de kan 

vara kritiska mot enkäter överlag etcetera. Dessa är saker som man, enligt Trost, som forskare 

inte kan råda över.   

 
Etik 
I vårt följebrev till enkäten talade vi om att full anonymitet och sekretess gäller (Trost, 1997). 

Vi talade också om att enkäten är frivillig.  

 

Genomförande 
Vi började med att ägna oss åt litteraturstudier och att söka information med hjälp av sökord 

på Internet. De sökord vi använde oss av var; arbetslag, team, och samarbete. Vidare gjorde vi 

en kvalitativ enkätundersökning vid undersökningsskolan. Före genomförandet av vår 

enkätstudie bokade vi skolmatsalen för att få plats med alla lärare och övrig skolpersonal. 

Enkäten hade vi i förväg lagt ut på bestämda platser för att alla skulle få tillräckligt med 

utrymme för att känna sig bekväma vid situationen. Undersökningspersonerna erhöll således 

enkäten vid samma tillfälle och enligt samma förhållanden, vilket enligt Trost (1997) är en 

förutsättning för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Vi var hela tiden närvarande för att 

kunna svara på eventuella frågor och sedan samla in enkäterna. 
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Tidsplan 
Till vårt förfogande hade vi 10 veckor eftersom detta är en 10 poängs kurs. Vi har valt att 
börja med vårt arbete redan vecka 5, för att ha god tid på oss och för att vi ville vara klara 
vecka 18.  
 
Vecka 5 - 6  Söka information, litteraturstudier. 

Vecka 7  PM-skrivning. 

Vecka 8  Kontakt med rektor vid undersökningsskola. 

Vecka 9 – 10  Utformning av enkätfrågor. 

Vecka 11   Kontakt med handledare. 

Vecka 12 – 13 Rapportskrivning.    

Vecka 14  Enkätutdelning 

Vecka 15  Sammanställning av enkät. 

Vecka 16  Rapportskrivning. 

Vecka 17  Handledarträff / Rapportskrivning. 

Vecka 18  Rapportskrivning. 

Vecka 19  Inlämnande av rapport. 

Vecka 22 – 23 Slutseminarium 

 

Bearbetning  
Vi valde att kategorisera de svar vi fick på fråga 1-2 och 6 i kategorierna elevvård, kollegialt 

stöd och ämnessamverkan, eftersom de framträdde så tydligt i vår studie.  Det var dessutom 

många av de svarande som direkt gav dessa kategorier som svar på frågorna. På fråga 7 

kategoriserade vi svaren efter kategorierna felaktig organisation och felaktig tidsplanering, 

vilka även dessa framträdde tydligt i vår studie. Vi har dessutom, genom citat som beskriver 

olika uppfattningar velat exemplifiera hur personalen vid undersökningsskolan uppfattar 

arbete i arbetslag. Enkätfrågorna var utarbetade efter den kvalitativa modellen, vilket innebär 

att vi genom enklare frågeställningar har fått in information som vi sedan har analyserat. På 

detta sätt har vi fått fram lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag.  
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Resultat  
 
Enkät 
Av dem som besvarade vår enkät är 21 män och 22 kvinnor. Vi har inte kunnat se några 

skillnader i mäns och kvinnors svar varför de redovisas tillsammans. Vi har inte heller kunnat 

se att det föreligger några skillnader i vad man svarat beroende på hur lång tid man varit 

yrkesverksam, varför vi inte heller lagt någon vikt vid detta. Inte heller har betydelsen av att 

tillhöra en viss personalkategori varit avgörande för hur frågan besvarats. 

  

Det bortfall vi hade  var 11 stycken varav 3 var externa bortfall (ej närvarande) och 8 var 

interna bortfall, det vill säga de som inte svarade och de som hade angett svar som inte gick 

att tyda. Skälet till detta enligt vår egen bedömning var att de inte ville delta i 

undersökningen. Vi misstänker dock att de personer som ej velat delta, inte nämnvärt har 

påverkat resultatet av vår studie, då vi upplever att de fakta vi fått fram i vår undersökning 

stämmer bra överens med tidigare forskning (Patel and Davidson, 1994). 

  

Vi har valt att variera presentationen av vår sammanställning av resultaten till enkäterna. 

Fråga 1 - 2 samt fråga 3, 6 och 7 har vi valt att redovisa i stapeldiagram för att visa 

fördelningen över svaren. Till varje frågas resultat har vi lagt till en kommentar med en 

förklaring, för att göra resultaten lättlästa och överskådliga. Fråga 1 - 2, 6 och 7 har vi 

kompletterat med efterföljande exemplifieringar i citatform (se samtliga citat i bilaga 2), för 

att förtydliga och levandegöra resultaten. Fråga 4 och 5 har vi valt att redovisa enbart i text. 

Vi redovisar resultaten i följande ordning: Först börjar vi med att redovisa fråga 1 och 2 

tillsammans följt av fråga 6 och därefter fråga 7. Sist redovisar vi fråga 3 – 5. 
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Fråga 1. Vilka tycker Du är arbetslagets viktigaste uppgifter? 
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Kommentar: Vi hade inga bortfall på denna fråga. Vi har kategoriserat de svar vi fått enligt 
ovan och visar samtidigt hur många som nämnt de olika kategorierna. Noteras bör att samma 
person har kunnat ange flera områden, varför man ej bör fästa någon vikt vid den 
sammanlagda summan av svaren. Den uppfattning som råder vad gäller arbetslagets viktigaste 
uppgifter är således elevvården, kollegialt stöd och ämnessamverkan. 
 
 
Fråga 2. Motivera varför! (Se fråga 1.) 
 
Här följer några citat som belyser uppfattningarna om varför just de områdena är viktiga, efter 
kategorisering, från de enkäter som besvarades:  

Elevvård 

”Vi är här för elevernas skull. Viktigt att få en helhetssyn på eleverna och deras skolgång” 
 
”Det är viktigt att elever mår bra för att överhuvudtaget fungera i skolarbetet och kunna 
prestera väl” 

Kollegialt stöd 

”Att delge varandra erfarenheter, vara stöd och uppmuntran för varandra, ge varandra 
feedback, komplettera varandra” 
 
”Kunna bolla idéer och problem med varandra, stötta varandra” 
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Ämnessamverkan 

”För att på ett effektivt och funktionellt sätt underlätta arbetet i skolan” 
 
”Temaarbete så att eleverna slipper göra samma ämnesområde flera gånger” 

 
 
 
 

Fråga 6. Vad ser Du som positivt med arbetslag som arbetsform? Motivera! 
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Kommentar: Vi hade 13 bortfall på denna fråga varav 6 var de som inte ingår i ett arbetslag 
på denna högstadieskola, och inte heller skulle svara på frågan, se enkäten bil 1 s. 2 (2). Vi 
har kategoriserat de svar vi fått enligt ovan och visar samtidigt hur många som nämnt de olika 
kategorierna. Noteras bör att samma person har kunnat ange flera områden, varför man ej bör 
fästa någon vikt vid den sammanlagda summan av svaren. Det råder en klar uppfattning på 
skolan, om vad som är positivt med arbetslag, nämligen möjligheten till elevvård, kollegialt 
stöd och ämnessamverkan. Jämför med fråga 1 som visar på ett samband där resultaten 
styrker varandra. 
 
Här följer några citat som belyser uppfattningarna om vad som är positivt med arbetslag som 
arbetsform, efter kategorisering, från de enkäter som besvarades: 
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Möjlighet till elevvård 

”Jag tror att man kan se eleverna bättre. Kanske lättare att hitta lösningar på problem när 
man är några stycken”  
 
”Tillfälle till att diskutera elevvården, det behövs” 

 

Möjlighet till kollegialt stöd 

”Det är i arbetslaget man bäst har möjlighet att dryfta problem och tankar om sitt arbete” 
 
”Framförallt får man idéer och stöd och hjälp i sina funderingar kring eleverna och 
undervisningen” 
 

Möjlighet till ämnessamverkan 

”Bättre sammanhållning och förståelse mellan olika ämnen” 
 
”Underlättar ibland samarbete över ämnesgränserna” 
 
 
 
Fråga 7. Finns det något som Du upplever som negativt (med arbetslagen)? Motivera!  
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Kommentar: Vi hade 12 bortfall på denna fråga varav 6 var de som inte ingår i ett arbetslag 
på denna högstadieskola och inte heller skulle svara på frågan, se enkäten bil 1 s.2 (2). Vi har 
kategoriserat de svar vi fått enligt ovan och visar samtidigt hur många som nämnt de olika 
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kategorierna. Noteras bör att samma person har kunnat ange flera områden, varför man ej bör 
fästa någon vikt vid den sammanlagda summan av svaren. Resultatet visar på att den 
uppfattning som råder på skolan, om arbete i arbetslag, är att det finns brister i form av 
felaktig organisation av arbetslagen och felaktig tidsplanering. 
 
Här följer några citat som belyser uppfattningarna om vad som är negativt med arbetslag som 
arbetsform, efter kategorisering, från de enkäter som besvarades: 
 

Felaktig organisation 

”Idag arbetar vi på den här skolan inte i några fungerande arbetslag, de är ihopsatta utan att 
vara kopplade till verksamheten på ett bra sätt” 
 
”Att arbetslaget inte undervisar i samma klasser, då faller hela elevvårdande biten” 

 

Felaktig tidsplanering 

”Nästan obefintlig tid till elevärenden. Mycket tid går åt till olika projekt. Till slut vet man 
inte vad som är aktuellt för tillfället” 
 
”De flesta arbetslag fungerar dåligt – mycket tid går åt till att fylla i enkäter. Lite tid till att 
diskutera och reflektera över verksamheten då all tid är uppstyrd” 
 

 
 

Fråga 3. Ingår Du i ett arbetslag? 
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Kommentar: Av 43 personer som besvarat enkäten är det 37 personer som är med i ett 
arbetslag och 6 personer som ej är med, vilket betyder att det är 86% av 
undersökningspersonerna som ingår i ett arbetslag.  
 
 
 
Fråga 4. Om nej, skulle Du vilja ingå i ett arbetslag? (se fråga 3) 
 
Kommentar: Av de 6 personerna som svarade att de inte ingår i ett arbetslag på fråga 3, 
svarade samtliga på fråga 4, att de skulle vilja ingå i ett arbetslag.   
 
 
Fråga 5. Motivera varför! (se fråga 4)  
 
Kommentar: Svaren vi fått andas samarbete och en önskan att få vara med och bidra med 
erfarenheter med mera. Här finns enligt vårt menande resurser att hämta. 
 
Här följer några citat från de enkäter som besvarades:  
 
”Det vore bra om vi alla skulle få ha gemensamma träffar, byta erfarenheter med varandra. 
Det är också viktigt för oss att ha ett bra samarbete med de lärare som vi arbetar nära” 
 
”Det skulle vara bra och nyttigt att vara med och diskutera, man vet inte vad de tar upp på 
mötena eller vad som är tänkt med mera” 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Vårt syfte var att undersöka lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag. 

Vi valde att använda oss av en enkät med en hög grad av öppna frågor för att få så personliga 

och öppna svar som möjligt. Trost (2001) varnar dock för att öppna frågor kan vara 

tidskrävande och svåra att sammanställa, vi valde därför ett begränsat antal frågor. Orsaken 

till att vi valde undersökningsformen enkät framför intervju är att man enligt Patel and 

Davidson (1994) känner sig mindre pressad när man besvarar en enkät, än vid en intervju. 

Enkäten ger en form av anonymitet och på så sätt vågar man säga vad man verkligen tycker 

och tänker. Vid vår studie tror vi därför att det var en fördel att använda enkät som 

undersökningsform, för att inte någon skulle riskera att känna sig utpekad. Vid en intervju är 

det i stort sett omöjligt att intervjua alla varför man av praktiska skäl oftast begränsar sig till 

ett fåtal intervjuer, vilket innebär att det finns en risk för att den intervjuade kan bli utpekad 

när det lätt kan bli känt vilka som har deltagit i intervjun. Detta kan i sin tur leda till 

eventuella obehag för den intervjuade, om det till exempel framkommer något negativt i 

undersökningen. 
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Reliabilitet – Tillförlitlighet 
Enkäterna besvarades av de personer som ingick i studien vid ett tillfälle under samma 

förhållanden vilket enligt Trost (1997) är en förutsättning för att få ett så tillförlitligt svar som 

möjligt. Vi bedömer att tillförlitligheten på resultatet i denna studie på detta sätt har ökat, då 

vårt resultat överrensstämmer med tidigare forskning i ämnet (Patel and Davison, 1994).  

 

Validitet – Giltighet 
För att få god validitet måste man veta att man verkligen undersöker det man har för avsikt att 

undersöka (Trost, 1997), vilket vi anser att vi har lyckats med, eftersom vi lade ner mycket tid 

på utformningen av enkätfrågorna så att de skulle passa vårt syfte. Vårt syfte var att 

undersöka lärares och övrig skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag. För att få bredd 

och djup i vår enkätstudie valde vi att använda oss av en hög grad av öppna frågor, vilket ökat 

våra möjligheter att få inblick i olika uppfattningar. Efter kategorisering och analysering av 

svaren har vi kommit fram till att vi har fått svar på det vi ville undersöka.  

   

Resultatdiskussion 
Vårt resultat på fråga 1 och 2 visar tydligt på vilken uppfattning man har om vilka som är 

arbetslagets viktigaste uppgifter, nämligen elevvården, kollegialt stöd och ämnessamverkan, 

vilket stämmer överens med tidigare studier (Assermark and Sörensson, 1999). 

    

På fråga 6 och 7, vad är positivt respektive negativt med arbetslag? har vi tolkat det som att 

man har svarat utifrån hur det är på den egna skolan. När vi sammanfattade de svar vi fick på 

fråga 6, framgick det tydligt att nästan alla som deltog i undersökningen har en positiv bild av 

arbete i arbetslag, där arbetslaget beskrivs som ett organ med möjlighet att påverka 

elevvården, idka ämnessamverkan och dessutom fungera som ett stöd för kollegiet, vilket 

också stöder vårt resultat på fråga 1 – 2. 

 

När vi sedan tittar på resultatet på fråga 7, är det inte alls samma positiva bild som här målas 

upp (som i fråga 6), utan vi får en bild av ett arbetslag som går på halvfart. Arbetslaget finns 

där och har en viss funktion men fungerar inte till den grad som man skulle kunna önska. När 

vi ser på resultaten visar de att det är främst två problemområden som anges. Det första är att 

arbetslagen har en felaktig organisation. Man uppger att det inte finns några fungerande 

arbetslag till exempel säger en person: ”Idag arbetar vi på den här skolan inte i några 



  23 

fungerande arbetslag, de är ihopsatta utan att vara kopplade till verksamheten på ett bra sätt”, 

en annan person säger: ”Om inte alla i arbetslaget undervisar samma elever ser jag ingen nytta 

med arbetslaget”. Detta stöder vår bedömning att den arbetslagsorganisation som Granström 

(1990) beskriver, där arbetslagsmodellen är tillämpad fullt ut, är ganska så avlägsen. För att 

lagarbetsmodellen ska vara tillämpad fullt ut bör alla lärare ha sin tjänstgöring förlagd till en 

arbetsenhet.  

 

Det andra problemområdet som anges är en felaktig tidsplanering, med det menas att den tid 

som är avsatt för arbetslaget är starkt begränsad och används till andra ärenden så som 

exempelvis enkätifyllande och olika undersökningar, på bekostnad av att bland annat 

elevfrågor inte hinns med i den utsträckning som man skulle önska. En av personerna 

uttrycker det så här: ”Har inte ägnat elevvården en enda tanke, fylla i enkäter i det oändliga 

som inte rör oss”. En annan säger: ”Vi har ofta för mycket andra ärenden, vilket leder till för 

lite tid för eleverna, elevfrågorna”. Dessa uttalanden styrks av Ahlstrand (1995) som i sin 

undersökning visade att lärarna bedömde att alltför liten tid i arbetslagskonferenserna ägnades 

åt konkreta elevvårdsfrågor. 

 

Så här långt, kan man säga att resultaten pekar på att det råder en allmän frustration när det 

gäller arbetet i arbetslagen, vilket stämmer överens med tidigare forskning (Ahlstrand, 1995, 

Eriksson 2002). När det gäller arbetslagets betydelse för lärarnas arbete har arbetslagen för 

lite tid till planering och förutsättningarna för arbete i arbetslag är dåliga, enligt Eriksson 

(2002). 

 

Att lärare/övrig skolpersonal i samma arbetslag inte undervisar/arbetar nära samma elever tror 

vi leder till att personerna i arbetslaget inte känner någon riktig laganda. Om man inte känner 

någon tillhörighet i arbetslaget tror vi att det är svårt att känna ett gemensamt ansvar för 

verksamheten, vilket leder till att var och en jobbar för sig själv och att arbetslaget därigenom 

förlorar sin funktion. 

När vi studerar resultaten på fråga 4 som behandlar den personal (6 personer) som ej är med i 

något arbetslag i nuläget, visar det sig att alla har en önskan att få vara med, vilket tydligt 

visar på att det finns en positiv inställning till arbete i arbetslag. Här menar vi att det finns en 

mycket värdefull resurs som skolan bör ta tillvara. Det faktum att det finns en positiv 

inställning till arbete i arbetslag tror vi är en förutsättning för att man ska kunna skapa ett väl 

fungerande arbetslag i framtiden.  
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När vi sedan studerar undersökningspersonernas motiveringar, fråga 5, till varför de vill ingå i 

ett arbetslag, ser vi orsaker som att man vill ingå i ett arbetslag, för att bli mer insatt i vad som 

händer på skolan, känna att man har ett kollegialt stöd och få möjlighet att diskutera 

elevfrågor och kunna påverka elevvården. En av personerna säger: ”Det är också viktigt för 

oss att ha ett bra samarbete med de lärare som vi arbetar nära”. En annan person uttrycker det 

så här: ”Det skulle vara bra och nyttigt att vara med och diskutera, man vet inte vad de tar upp 

på mötena eller vad som är tänkt med mera”. 

 

Avslutande diskussion 
Läraryrket har förändrats från att ha varit ett ensamyrke till att vara ett yrke där samarbete i 

arbetslag behövs (Regeringsproposition 1999/00:135, En förnyad lärarutbildning). Denna 

förändring ställer stora krav på att all personal ska kunna fungera i lag för att kunna bedriva 

en givande verksamhet. 

 
Att arbeta i arbetslag är ett relativt nytt arbetssätt som kräver sin organisation. Skolan befinner 

sig idag i dubbla organisationer, dels i en vertikal/traditionell organisation och dels i en 

horisontell/ny organisation, vilket förklarar den allmänna frustration som råder (Ahlstrand, 

1995). Orsaken till att skolan befinner sig i dubbla organisationer beror på att skolan, enligt 

Granström (1990), inte har klarat av att genomföra de förändringar som decentraliseringen 

medförde. Att bygga upp en ny organisation tar dessutom tid och kräver arbete i alla led för 

att få det att fungera, vilket Granström (1990) beskriver som en arbetslagsmodell som är 

tillämpad fullt ut.   

 

Att bygga upp ett fungerande arbetslag, anser vi, är inget som skolan kan ”slänga ihop på en 

kafferast” utan ett arbete som kräver mycket tid och planering, med alla inblandade, för att 

man ska lyckas. Om man lyckas skapa ett fungerande arbetslag så har man mycket att vinna, 

inte bara som lärare/övrig skolpersonal, utan även skolan som helhet, eftersom varje arbetslag 

blir en viktig del i skolans organisation. Vi anser att fungerande arbetslag bör vara ett av 

skolans viktigare mål och något som skolan verkligen ska prioritera. 

 
Vår undersökning, vars syfte är att undersöka lärares och övrig skolpersonals uppfattning om 

arbete i arbetslag har inte för avsikt att skapa generaliseringar varför vi inte gör några anspråk 

på att kunskapen ska ges en allmän giltighet. Istället har vi försökt att få ett beskrivande 
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undersökningsresultat med exemplifieringar av de uppfattningar som råder just på den skola 

vi har valt för vår studie.  

 
Vidare forskning 
 
Det här med arbetslag är ett mycket intressant område som har en stor utvecklingspotential. 

Vi hade gärna velat fortsätta vårt arbete i en större omfattning, till exempel skulle man kunna 

göra denna studie i en hel kommun. I vårt arbete hittade vi inga skillnader mellan män och 

kvinnor men det vore intressant att göra en större undersökning för att se om det finns något 

genusperspektiv. Andra tankar är att göra denna studie i en friskola och se om man skulle få 

liknande resultat. 
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Enkät 

 

Arbetslagets betydelse 

 
Vi är två studenter som läser till lärare för senare år i den nya lärarutbildningen vid Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
I vårt kommande examensarbete har vi valt att göra en studie om lärares och övrig 
skolpersonals uppfattning om arbete i arbetslag (OBS! ej att förväxla med ämneslag). 
 
Vår förhoppning är att Ni vill medverka och delge oss av Era åsikter och synpunkter för att vi 
ska få en uppfattning om hur Ni ser på arbetslaget som arbetsform. 
 
Du som svarar på enkäten är anonym och garanteras full sekretess. 
 
Enkäten är frivillig men vi hoppas på Ert samarbete för att vi ska kunna fortsätta med vårt 
examensarbete. 
 

 

Mona Holmberg   Klas Nilsson 
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Man    
          

 Kvinna     

Yrke?…………………………………………………………………….. 
 
Antal år i yrket? …………………………………………………………….  
 
 
1. Vilka tycker Du är arbetslagets viktigaste uppgifter? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
2. Motivera varför! 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

3. Ingår Du i ett arbetslag?  Ja    (Om ja, gå till fråga 6)          Nej                     
 

4. Om nej, skulle Du vilja ingå i ett arbetslag?  Ja             Nej   
 
5. Motivera varför! 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Tack för Din medverkan! 
 
   

6. Vad ser Du som positivt med arbetslag som arbetsform? Motivera! 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
7. Finns det något som Du upplever som negativt? Motivera! 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 Tack för Din medverkan! 
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Samtliga citat redovisas i denna bilaga efter respektive fråga och kategori: 
 
 
Fråga 1 - 2. Vilka tycker Du är arbetslagets viktigaste uppgifter? Motivera! 
 

Elevvård 

”Vi är här för elevernas skull. Viktigt att få en helhetssyn på eleverna och deras skolgång” 
 
”Att kunna samordna och samarbeta för elevens bästa” 
 
”Många olika lärare ser eleven ur olika perspektiv, svårigheter/problem som eleven kan ha” 
 
”Elevvården är en stor del av lärarjobbet, bra om man hjälps åt” 
 
”Det är viktigt att elever mår bra för att över huvudtaget fungera i skolarbetet och kunna 
prestera väl” 
  
”Man kan stötta eleverna på annat sätt om man är flera” 
 
”Alla som jobbar kring eleven måste dra åt samma håll” 
 
”Eleverna är det centrala i skolans värld” 
 
”Ta hand om en begränsad mängd elever för att de ska ha det så bra som möjligt” 
 
”För att få motiverade elever och för att många elever mår dåligt/far illa” 
 
”Vi är här för elevernas skull” 
 
”Tillsammans så får man ett grepp om elevernas skolgång” 
 
”Elevvården är avgörande för hur hela skolan kommer att fungera” 
 

Kollegialt stöd 

”Skolans arbete bygger på samarbete för att målen ska kunna uppnås, stöd för varandra, 
kompletterar varandra, gemensamt ansvar för sina elever” 
 
”En utveckling sker i samarbete med andra vilket leder till kvalitet i arbetet” 
 
”Arbetslaget är ett bra forum att dela med sig av sina tankar i, ge varandra stöd” 
 
”Med samverkan utvecklas man - ett givande och tagande, man är inte ensam med t ex 
problemen, kan motverka utbrändhet, man kan se fler möjligheter” 
 
”Att få ventilera de olika sakerna med varandra, ta del o avlasta varandra, bekräfta” 
 
”Arbetslaget skall vara ett stöd och underlätta arbetet som lärare” 
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”En möjlighet att i arbetslaget få stöd och kunna utveckla arbetet, våga förändra och kunna 
pröva olika pedagogiska idéer” 
 
”Kunna bolla idéer och problem med varandra, stötta varandra” 
 
”Man måste ha ett bra och givande samarbete med sina kollegor för att trivas bra på en 
arbetsplats” 
 
”Man kan få styrka och stöttning av varandra”  
 
”Om man har fungerande arbetslag blir arbetet lättare, man behöver inte vara ensamvarg”  
 
”Att delge varandra erfarenheter, vara stöd och uppmuntran för varandra, ge varandra 
feedback, komplettera varandra” 
 
”Hjälpa och stötta varandra, utveckla arbetet” 
 
”Som lärare idag läggs det på allt mer och mer arbetsuppgifter – därför är det viktigt att vi 
hjälper varandra. Om fler är involverade i hur skolan skall fungera desto större är möjligheten 
att det fungerar (väl)” 
 

Ämnessamverkan 

”För att på ett effektivt och funktionellt sätt underlätta arbetet i skolan” 
 
”Temaarbete så att eleverna slipper göra samma ämnesområde flera gånger” 
 
””Ämnesintegrering och att försöka hålla ”den röda tråden” så att eleverna slipper möta olika 
förhållningssätt vid varje lektionstillfälle”” 
 
””Smidig hantering genom den ”lilla” gruppen och berör inte hela skolan”” 
 
”Arbete som är ämnesövergripande eller tematiskt kan diskuteras” 
 
”Undervisningen fogas ihop” 
 
”Samarbeta kring olika arbetsområden” 

 
 

 
Fråga 6. Vad ser Du som positivt med arbetslag som arbetsform? Motivera! 
 

Möjlighet till elevvård 

”Jag tror att man kan se eleverna bättre. Kanske lättare att hitta lösningar på problem när man 
är några stycken”  
 
”Tillfälle till att diskutera elevvården, det behövs” 
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”Chansen att få ett samlat grepp om elevernas utveckling”  
”Att kunna få en helhetsbild över eleverna” 
 
”Helhet kring elevernas skolgång” 
 
”Få delge sina synpunkter inom arbetslaget. Försöka inom laget förändra/förbättra 
inlärandemiljön för elever och lärare” 
 
”Man känner att man har en främjande verksamhet som är till god för eleven/eleverna” 
 
”Det egentliga elevvårdsarbetet kräver att alla inblandade hjälps åt och samverkar” 
 

Möjlighet till kollegialt stöd 

”Det är i arbetslaget man bäst har möjlighet att dryfta problem och tankar om sitt arbete” 
 
”Vi som har samma klasser kommer närmare varandra och våra elever. Förhoppningsvis är 
det positivt för eleverna” 
 
”Framförallt får man idéer och stöd och hjälp i sina funderingar kring eleverna och 
undervisningen”  
 
”Lärararbetet kräver i allt större utsträckning att uppgifter/utmaningar löses tillsammans, 
uppdraget kommer allt mer att styras till arbetslaget/kollektivet, allas kompetens behövs i en 
så komplex verksamhet som skolan” 
 
”Arbetslaget skall vara ett stöd och underlätta arbetet som lärare” 
 
”Man får reda på hur arbetslagets medlemmar ser på vissa frågor” 
 
”Ett fungerande arbetslag består av pedagoger med gemensamt synsätt, gemensamma mål för 
verksamheten. Man hjälps åt – inte känna sig ensam med eventuella problem”  
 

Möjlighet till ämnessamverkan 

”Bättre sammanhållning och förståelse mellan olika ämnen” 
 
”Smidig hantering genom den lilla gruppen och berör inte hela skolan” 
 
”Man får diskutera olika frågor med olika ämneskategorier” 
 
”Underlättar ibland samarbetet över ämnesgränserna” 
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Fråga 7. Finns det något som Du upplever som negativt (med arbetslagen)? Motivera!  
 

Felaktig organisation 

”Idag arbetar vi på den här skolan inte i några fungerande arbetslag, de är ihopsatta utan att 
vara kopplade till verksamheten på ett bra sätt” 
 
”Att arbetslaget inte undervisar i samma klasser, då faller hela elevvårdande biten” 
 
”Om inte alla i arbetslaget undervisar samma elever då ser jag ingen nytta med arbetslaget” 
 
””Finns lärare som ingår i 2 – 3 arbetslag (elevgrupperna styr), träffar inte lärare man borde 
träffa eftersom de är i ”fel” arbetslag”” 
 
”Alla har inte tagit till sig arbetslagets möjligheter på grund av att lärare undervisar i ett 
arbetslag och tillhör ett annat” 
 

Felaktig tidsplanering 

”Har inte ägnat elevvården en enda tanke, fylla i enkäter i det oändliga som inte rör oss” 
 
”De flesta arbetslag fungerar dåligt – mycket tid går åt till att fylla i enkäter. Lite tid till att 
diskutera och reflektera över verksamheten då all tid är uppstyrd” 
 
”Allt för mycket ifyllande av olika enkäter, kvalitetsredovisningar, för lite tid till diskussioner 
om olika praktiska problem” 
 
”Det är svårt att hitta tillräckligt med tid för arbetslaget att träffas inom nuvarande 
konferenser, en särskild arbetslagstid borde finnas på schemat” 
 
 ”Allt administrativt arbete som läggs på arbetslaget och stjäl tid från direkta elevfrågor”  
 
”Idag fyller vi bara i en massa enkäter” 
 
”Vårt arbetslag fungerar inte, arbetslagstiden åtgår till annat som utvärderingar och dylikt” 
 
”Tiden i arbetslaget går mest åt till att fylla i enkäter, tyvärr” 
 
”Det viktigaste, eleverna, hinns ej med på grund av alla styrdokument och liknande som skall 
gås igenom” 
   
”Ett evigt ifyllande av enkäter och undersökningar” 
 
”Tar mycket tid - ger ofta magert resultat. Många frågor av administrativ natur och 
enkätutvärderingar brukar avhandlas under våra arbetslagsmöten, vilket jag tycker är 
värdelöst” 
  
”Vi har ofta för mycket andra ärenden, vilket leder till för lite tid för eleverna, elevfrågorna”  
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”Nästan obefintlig tid till elevärenden. Mycket tid går åt till olika projekt. Till slut vet man 
inte vad som är aktuellt för tillfället” 
 
 
Fråga 4 - 5. Om nej, skulle Du vilja ingå i ett arbetslag?  Motivera! 
 
”Det vore bra om vi alla skulle få ha gemensamma träffar, byta erfarenheter med varandra. 
Det är också viktigt för oss att ha ett bra samarbete med de lärare som vi arbetar nära” 
 
”För att kunna dela med mig av mina erfarenheter kring elever med mera” 
 
”Det skulle vara bra och nyttigt att vara med och diskutera, man vet inte om vad de tar upp på 
mötena eller vad som är tänkt med mera” 
 
”Anser att det finns enormt stora fördelar med att kunna jobba tight tillsammans eftersom det 
blir enklare att tackla olika problem, inte minst av elevvårdande natur, när man har möjlighet 
att ventilera dessa i en lagom stor grupp med skiftande bakgrund/erfarenheter”  
 
 
Kommentar: Observera att många av de svarande direkt har angivit svar enligt de kategorier 
vi har använt oss av varför dessa ej finns med som citat vilket är en förklaring till att summan 
av citaten ej stämmer överens med summan av svar efter kategorier i diagrammen. 
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