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Abstrakt 
 
Att skriva om hur begreppet arbetslag definieras och kommuniceras inom en 
skolorganisation har varit mycket intressant och lärorikt. Vi har fått se hur ett begrepp 
har olika definitioner och betydelse för olika människor trots att de tror att de talar om 
samma sak. Men om man vill se skolan i en kommun i ett helhetsperspektiv så skapar 
det förvirring om man inte är överens om centrala begrepp i organisationen. Genom att 
belysa de skillnader och likheter som finns kring syfte, definitioner och kommunikation 
kring begreppet arbetslag hoppas vi underlätta för alla att nå en samsyn kring detta 
centrala begrepp. 
 
Uppsatsen är en kvalitativ studie i form av tre fokusgruppsintervjuer inom en kommunal 
skolorganisation, den politiskt beslutande nivån nämnden, förvaltningens styrande nivå 
och rektorernas verkställande nivå. Vi har också genomfört en studie hur begreppet 
arbetslag behandlats i litteratur och i skolans styrdokument.  
 
Syftet med denna uppsats var att studera begreppet arbetslag på tre nivåer. 
Frågeställningarna var 
 

o Finns en samsyn kring syftet med arbetslag, hur ser den då ut? 
o Kommunicerar man begreppet och i så fall hur? 
o Leder man aktivt mot arbetslag och i så fall hur? 

 
Studien visar att det inte finns någon samsyn kring syftet med arbetslag, mellan de tre 
nivåerna i skolorganisationen. Skillnaderna syns framförallt mellan nämnd och 
förvaltning å ena sidan och rektorerna å den andra. Det finns också en skillnad mellan 
hur grundskola och gymnasieskola ser på syftet med arbetslag. 
 
Förekomsten av kommunikation kring begreppet visar sig i studien kunna ses som 
synonymt med aktivt ledarskap mot arbetslag. I den aktuella kommunen har man 
tidigare kommunicerat/förankrat begreppet arbetslag och de som fanns inom 
skolorganisationen redan då, delar av förvaltningsledning och nämnd, anser att 
begreppet inte behöver kommuniceras mer. Nämnd och förvaltning berättar vidare att de 
tidigare jobbat aktivt med att leda till arbetslag. Det framkommer att kommunikation 
kring arbetslag som begrepp inte finns inom kommunen idag och detta efterfrågas av 
rektorerna i studien.  De rektorer som arbetar i kommunen idag känner sig osäkra på vad 
de styrande lägger in i begreppet arbetslag och efterfrågar medel för att aktivt leda mot 
arbetslag. 
 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras är man måste hålla kommunikationen kring 
centrala begrepp levande för att nå fram till ett gemensamt syfte som är föränderligt 
utifrån de krav som ställs på organisationen inifrån och utifrån.  
 
 
Nyckelord: arbetslag, fokusgrupper, kommunikation, lärande, skola, skolorganisation 
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1. Prolog 
 
Under våra studier i Pedagogiskt ledarskap har vi blivit intresserad av arbetslaget som 
redskap för den pedagogiska ledaren, en annan orsak till vårt ämnesval är våra 
personliga reflektioner kring arbetslag. Vi har varit verksamma som lärare i drygt 20 år 
vardera och arbetat med elever från år 3 upp till och med den kommunala 
vuxenutbildningen. Genom att utföra denna studie har vi också lärt oss mer om vår 
vardagsvärld betraktad ur ett ledarperspektiv.  
 

Under min ”karriär” som lärare har jag jobbat på olika skolor. På en del har jag 
upplevt det som att vara en anställd bland många andra och att jag hade ett 
enskilt uppdrag att göra mitt jobb. Andra gånger har jag upplevt att jag varit en 
del i ett arbetslag rent organisatoriskt och samarbetat på vissa punkter rent 
formellt. Jag har också varit del i något som jag upplevt som ett fungerande 
arbetslag, där helheten fanns både i samarbetet bland vuxna och både bland de 
elever som arbetslaget omfattade. Där försökte vi också bryta ner tankarna kring 
vad vinsterna skulle vara med att arbeta tillsammans i arbetslag. (Karin) 
 
Den bilden jag hade med mig när jag började min lärarutbildning var nog ganska 
enfacetterad, läraren står i sitt klassrum och lär eleverna det läraren anser vara 
viktigt. Visserligen hade jag sett skylten kollegierum, men där drack lärarna bara 
kaffe. Efter att ha jobbat inom skolväsendet i tjugo år så har min bild av lärarnas 
vardag förändrats, eller är det så att det är lärarnas vardag som har förändrats? 
Under början av 2000-talet jobbade jag i ett arbetslag som fungerade mycket bra, 
men frågan är om vi fungerade på grund av att vi som ville jobba i arbetslag 
medvetet sökte oss dit eller fanns det något annat som låg bakom? (Ewa) 
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2. Inledning  
 

Under de senaste 20 åren har skolan gått från ett statligt reglerat uppdrag till ett 
kommunalt uppdrag med statlig styrning. Nya läroplaner och nya lärarutbildningar har 
kommit och lokala planer har införts som påverkat skolans inre arbete. Denna uppsats 
fokuserar på hur begreppet arbetslag definieras och kommuniceras inom den 
kommunala organisationen, där ledarnas definitioner har betydelse för att skapa lärande 
arbetslag.  Det finns tre nivåer som påverkar arbetslagen i skolan: Politiker som 
beslutar, förvaltningen som tolkar, rektorerna som verkställer.  
 
 

2.1. Syfte och problemformulering 
 
Syftet är att studera hur barn- och utbildningsnämnd, skolförvaltning och rektorer 
definierar och kommunicerar syftet med arbetslag i skolan, inom sin del av 
skolorganisationen. 
 
Detta gör vi genom att identifiera de definitioner av arbetslag som är aktiva hos 
politiker, förvaltning och rektorer. Vi har jobbat utifrån följande problemformuleringar: 
 

• Finns det en samsyn kring syftet med arbetslag i skolan, hur ser den då ut? 
• Kommunicerar man begreppet arbetslag och i så fall hur? 
• Leder man aktivt mot arbetslag, och i så fall hur? 

 
 

2.2. Avgränsningar 
 
Vi har valt att fokusera på hur kommunens pedagogiska ledare ser på ett centralt och 
ofta använt begrepp i skolans värld, arbetslag. Pedagogerna, lärarna, kan också ses som 
pedagogiska ledare gentemot sina elever men i denna uppsats har vi valt att avgränsa 
studien till att handla om de styrande nivåerna i organisationen. Vi har även valt att 
avgränsa organisationsfrågorna, som hela tiden tangerar och säkert kunnat påverka vår 
studie, till att reduceras till att gälla de faktiska nivåerna som finns i studien och inte hur 
dessa nivåer i ett större perspektiv har sin betydelse för hur begrepp och ledning ser ut. 
Uppsatsen studerar den kommunala skolorganisationen och inte de friskolor som finns 
etablerade i den aktuella kommunen. 
I denna studie har vi valt att använda oss av begreppet ledare alternativt pedagogisk 
ledare då vi talar om personer i ledande ställning inom organisationen dock finns även 
begrepp som chef mm. med bland källorna. Dessa kan i förekommande fall ses som 
synonyma med begreppet ledare. 
 
 

2.3. Vetenskapsfilosofiskt avstamp 
 
I vår studie tar vi avstamp i den fenomenologiska teorin för att gå vidare till Alfred 
Schütz (1999) tankar om den sociala världens fenomenologi. Detta gör vi eftersom vi 
ansluter oss till hans tankar om hur samhällsvetenskapens verklighet är konstruerad. 
Han menar att när man ska bedriva en modern samhällsforskning kan man inte utesluta 
den sociala världens verklighet och han talar om vardagsvärldar i stället för livsvärldar. 
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”Den sociala världen är inte strukturlös, den har en speciell mening och relevansstruktur 
för de människor som lever, tänker och handlar i denna värld” (s.30). Schütz (1999) 
menar vidare ”att alla tolkningar av denna världen baserar sig på ett lager av tidigare 
erfarenheter, våra egna eller de som förmedlats till oss av föräldrar och lärare” (s. 32). 
Till detta tillkommer, menar han, att vi också har en annan slags kunskap om objekten i 
sig, och den kunskapen finns i den värld vi lever i. Det objekt vi hade med oss från 
början tas för givet som en självklarhet ända tills det ifrågasätts.  
 
Fenomenologin söker förklara eller beskriva idéer och väsen i sig, så som de ter sig. 
Kvale (1997) säger ”Att fenomenologin intresserar sig för att klargöra både det som 
framträder och det sätt på vilket de framträder” (s.54). Från början var fenomenlogin en 
filosofisk inriktning men har i den moderna samhällsforskningen en annan inriktning, 
nämligen att studera vardagsvärlden i ett socialt sammanhang. Den hermeneutiska 
fenomenologin bidrog till den vidareutvecklingen. Heidegger, Gadamer och Ricœur är 
några av dess företrädare. De menar att det inte räcker att bara beskriva verkligheten, 
det gäller att se den i sitt sociala sammanhang och tolka den (bl.a. Gadamer, 1975). 
 
Etnometodologin är en fenomenologiskt präglad metodutveckling som fokuserar på 
studier av vardagslivets verklighet och sociala interaktion (Månsson, 2000). Enligt 
Månsson (2000) är de etnometodologiska studierna inriktade på att genom analys av 
samtal komma åt och visa vardagskunskapens innehåll och funktion. Genom analysen 
försöker man visa vilka outtalade, men för deltagarna kända förhållanden som är en 
förutsättning för samtalet.  
 
 

2.4. Så styrs skolan 
 
Kommunen utgår från de statliga styrdokumenten när man organiserar skolan. Vissa 
delar av organisationen regleras tydligt i skollag och förordningar till exempel, att rektor 
är chef, vem som kan anställas som lärare ( Skollagen, Kap 2) men också att:  
  

I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan 
som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av 
skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att 
uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall 
kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. (Skollagen Kap 2, § 8) 

 
I styrdokumenten, skollag, förordningar, läroplaner med kursplaner, anger staten de 
nationella ambitionerna och de krav som skall garantera likvärdigheten i skolan. 
Kommunerna ansvarar för att verksamheten genomförs enligt de beslut som riksdag och 
regering fattar. Kommunerna formulerar de lokala styrdokumenten där det ska framgå 
hur kommunen avser att verkställa statens ambitioner.  
 
 

2.5. Inte bara arbetslag 
 
Ambitionen att studera begreppet arbetslag genom intervjuer och utifrån hur det 
beskrivs i läroplaner och övriga styrdokument innebär att inte bara ordet arbetslag är 
intressant, utan även andra begrepp som används parallellt eller ibland även synonymt 
med begreppet arbetslag. Här följer några av de begrepp som återfinns i de skrivna 
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dokument som studerats: arbetsenhet (bl.a. Lgr69), programlag (bl.a. Lpf94), lärarlag 
(bl.a. Skolplanen tillika Verksamhetsplan för 2007/2008), arbetslag (bl.a. Arfwedson 
och Arfwedson, 1981), ämneslag (bl.a. Lundström 2007), lagarbete (bl.a. Berg, 
Scherp.Red.2003 ), samarbete (bl.a. Arfwedson och Arfwedson, 1981) och 
samarbetsformer (bl.a. Englund, 2005). Förutom dessa begrepp återfinns i intervjuerna 
även programarbetslag, ämnesgrupper, samarbetslag m.fl.(användes bl.a. i 
fokusgruppsintervjun med förvaltningsgruppen och rektorsgruppen).  
 
 

2.6. Lärande 
 
I den här uppsatsen kommer kopplingar mot lärande och begreppet ”lärande 
organisation” fram framför allt i de genomförda intervjuerna varför det kan vara på sin 
plats att presentera några definitioner kring lärande och lärande organisation.  
 
Ellström (1992) definierar lärande på följande sätt. ”Med lärande avses här relativt 
varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med 
omgivningen”, (s 67). Moxnes (1984) har en liknande vid definition av lärande som en 
mer eller mindre varaktig förändring av beteenden, attityder, tankar eller känslor.  Flera 
författare funderar också kring problem som kan uppstå kring lärande. Molander (2004) 
skriver att ”livsvärlden utmärks i hög grad av att den inte uppmärksammas” (s.70), det 
som är vanligt tas för givet. Detta ger oss, enligt Molander en svårlöst ekvation 
”Livsvärld och tradition är knutna till det som inte uppmärksammas”. ”Kunskap är 
knuten till uppmärksamhet” (s.70). Molander menar att det är tydligt att det kan finnas 
ett motsatsförhållande mellan rutin och tradition å ena sidan och kunskapsbildningen å 
den andra.  
 
Ellström (1996) skriver att finns det tre viktiga gemensamma drag i de teorier som 
presenteras kring begreppet livslångt lärande. Det första är att man bör vara något 
skeptisk mot tanken att förändringar endast implementeras och inplanteras uppifrån eller 
utifrån. Det andra är att erfarenheter i vardagen, grundat enbart på erfarenheter inte är 
tillräckligt för utveckling och ny kunskap. Han menar att det därför krävs olika former 
av utbildning och självstudier för att det vardagliga lärandet ska kunna utvecklas. Det 
tredje är att olika situationer och villkor kräver olika former av utbildning för att ett 
livslångt lärande ska kunna komma till stånd. Moxnes (1984) menar också att det finns 
ett behov av återkommande utbildning. Han menar att kunskap snabbt åldras i samhället 
och utbildning blir då viktig för att inte komma i otakt med utvecklingen.  
 
I sin bok Den femte disciplinen beskriver Senge (1995) vilka fem komponenter 
(inlärningsdiscipliner) som han anser är viktiga för att skapa en lärande organisation. En 
komponent som Senge beskriver kallar han det personliga mästerskapet. Personligt 
mästerskap är konsten att fördjupa, bredda sig i och lära sig i sin verklighet. I den 
lärande organisationen handlar det om att se det ömsesidiga sambandet mellan 
individers lärande och organisationens lärande. Senge menar att en organisations 
lärande är beroende på varje individs förmåga (personliga mästerskapet) att lära. Den 
andra komponenten han tar upp är tankemodeller. Tankemodeller är det som styr vårt 
beteende och som vi inte alltid är medvetna om. I en lärande organisation måste vi 
medvetengöra våra tankemodeller och låta dem granskas och utvärderas. Den tredje 
komponenten är gemensamma visioner och det är, menar Senge, att många är överens 
om målen. Han påtalar dock att målen måste engagera de flesta, inte bara många, och de 
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flesta ska vara delaktiga inte bara ledningen. Den fjärde komponenten benämner Senge, 
teamlärande. Om man utnyttjar gruppens lärande får man ett resultat som blir bättre än 
om var och en redovisar sina egna resultat.  Den femte komponenten är systemtänkandet 
och det är den som är den femte disciplinen. Den behövs för att länka samman de övriga 
komponenterna så att det verkligen blir en helhet. Helheten och systemen innefattar de 
kunskaper och de verktyg som människor i en organisation behöver för att se och förstå 
och påverka helheten. Detta sker genom att vi fogar samman de övriga komponenterna 
och sätter in dem i systemet. ”I en lärande organisation upptäcker man att man skapar 
sin verklighet och hur man förändrar den”. 
 
 

2.7. Kommunikation 
 
I Nationalencyklopedin (www.ne.se) kan man läsa följande:  
 

Den mest grundläggande formen av mänsklig kommunikation, interpersonell 
kommunikation, försiggår inom familjen, kamratgruppen eller arbetsgruppen. 
Modernt arbetsliv förutsätter planerad kommunikation. 
Organisationskommunikation, den såväl formella som informella 
kommunikation som förekommer inom företag, myndigheter och andra 
organisationer. I en snävare betydelse används termen för den planerade 
kommunikation som organisationen använder för att styra arbetsprocesser samt i 
relationer med grupper och institutioner som anställda, kunder, leverantörer och 
politiker.  

 
Säljö (2000) säger kring kommunikation och lärande, att när människan samlar 
erfarenheter och omskapar sin verklighet görs det just genom att utveckla diskurser om 
omvärlden. Att vi genom kommunikation och lärande lär känna vår vardagsvärld, men 
att vi också som Schütz (1999) skriver, har förmågan att leva oss in i andra världar, som 
t.ex. teaterns värld för en kväll.  
 
Normell (2004) talar om skript ”tolkningsmallar förbundna med affekter” (s.55). För att 
kunna handskas med all information vi får från yttervärlden och inifrån oss själva 
behöver vi hjälp att tolka och bearbeta informationen. Denna hjälp får vi genom att 
skapa skript. ”Skripten aktiverar associativa nätverk.” ”Ett skript sätter igång 
associationerna och det är affekterna mer än sakinformationen som aktiveras”(s.56). De 
som kommer i kontakt med ett begrepp kan komma att agera utifrån tidigare skapade 
skript och inte på den i många fall nya sakinformationen. 
 
Öqvist (2003) skriver om två olika kommunikationsvägar inom det systemteoretiska 
tänkandet, som kan användas för att skapa förändring i en organisation eller i ett företag. 
Det ena sättet kallar han den digitala vägen, att använda förnuftets och logikens språk. 
Där handlar det om att fokusera på innehållet i det man vill uppnå, att upplysa, ge råd 
och vägleda (s.82). Inom det andra sättet, den analoga vägen, berättar man historier, 
anekdoter, arbetar med liknelser och använder bilder eller kroppsliga uttryck för att föra 
fram budskapet. Här är helheten i budskapet och formen viktigare än innehåll och 
detaljer (s.82). Öqvist (2003) menar: 

 
Förändringar av större system sker sannolikt mer effektivt på analog väg, genom 
att skapa nya bilder, visioner och myter, än på digital väg genom att övertyga 
med logiska argument… Om en chef vill genomföra en förändring av sitt 
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företag, som innebär någon form av kursändring av företagets policy med krav 
på omställning och nytänkande hos personalen, kommer hans möjligheter att 
lyckas med detta bestämmas av den typ av ledarskap han väljer att tillämpa. Om 
han bestämmer sig för att driva igenom förändringen på digital väg genom order 
och direktiv kommer chanserna att lyckas avta med antalet led i hierarkin som 
han vill ska omfattas av förändringen. På lägre nivåer kommer man att motsätta 
sig försöken till styrning nästan oavsett vad förändringen går ut på och hur 
berättigad den än är på rent sakliga grunder. Ett bättre sätt att få genomslag för 
förändringen skulle enligt systemparadigmet vara att proklamera en ny anda, 
linje eller profil i företaget, helst formulerad vid något psykologiskt väl valt 
tillfälle (t ex i samband med att årsskifte, extra bolagsstämma eller jubileum) 
(s.82-83) 
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3. Bakgrund 
 

3.1. Arbetslag och vägen till dagens skola 
 
Begreppet arbetslag kan naturligtvis inte spåras så långt tillbaka i historien eftersom det 
är ett relativt nytt begrepp. Det är ändå av intresse att titta bakåt på skolans historia och 
de tankar kring samarbete och arbetslag om funnits. 
 
Skolan har liksom andra delar av samhället varit föremål för omfattande förändringar 
och detta syns tydligt genom de många utredningar som gjorts och som fått till följd att 
ändringar gjorts av både läroplaner och andra styrdokument i en relativ snabb takt men 
utan att närmare gå in på frågor som hur förändringarna ska ske. Man ger relativt fria 
händer för tolkningar och genomförande (Arfwedson och Arfwedson, 1992). 
Rikardsson (1970) menar att om man ska studera skolan och skolans värld och det ska 
bli meningsfullt så bör man betrakta den som en samhällsföreteelse Detta kan vi hålla 
med om. Han tycker att man schematiskt kan se skolan ”som en funktion av diverse 
samhällsfaktorer” men också att man kan se ”den som ett instrument med vilket de 
politiska makthavarna mer eller mindre förändrar samhället i ett visst avseende"(sid 5).  
 
Från 1800- talets dualistiska skolsystem, den statliga obligatoriska folkskolan från 1842 
och de statliga läroverken, växte ett intresse fram att förbättra skolan så den blev 
tillgänglig och likvärdig för alla. Detta förbättringsarbete nådde en avgörande 
vändpunkt i och med grundskolans genomförande 1962 - en enhetlig, inte segregerande 
skola - alltså en skola för alla och den obligatoriska skolgången förlängdes från sex till 
nio år, Denna ändring kom till stånd efter den försöksverksamhet, enhetsskolan, som 
beslutades redan 1950. Både 1962 och 1969 fick vi nya läroplaner för grundskolan. I 
Läroplan för grundskolan [Lgr] 69 omtalas begreppet arbetslag för första gången i 
läroplanstext och då var det som benämning på en samverkande grupp lärare och elever. 
Detta kom senare att kallas arbetsenhet. Tillberg (2003) menar att skolutvecklingen på 
1960 - 1970-talet var en reaktion på den statliga styrningen från 40 och 50-talet då ett 
tekniskt och rationellt tänkande stod som modell och man hade synen att utveckling 
skulle drivas uppifrån och utifrån med experter och forskare. Englund (2005) håller med 
om detta och men kallar det konceptionsförskjutning och menar att detta tydligt 
påverkade bl.a. läroplanerna. De förändringarna som man ville genomföra i Lgr 62 och 
Lgr 69 var tänkta för att skapa denna skola för alla. För att kunna enas om skrivningarna 
var man dock tvungen att kompromissa mellan tankarna på de gamla utbildningsidealen 
och de nya bildningsidealen. Englund (2005) menar att det som visade sig var att de 
ämnesbundna och traditionella kunskapssträvandena skrevs om, men ändå blev kvar i 
de olika ämnena. De gamla utbildningsidealen syntes också i kursplaner och timplaner 
medan det nya mer progressiva tankarna om samarbete, ämnesintegration, helhetssyn 
och individen i centrum skrevs in med mer generella termer och på ett sådant sätt att de 
i stort sett var frivilliga och upp till varje lärare att anamma det. Rask och Wennbo 
(1988) menar att Lgr 62 och Lgr 69, i och med kompromisstankarna, inte fick det 
genomslagskraft man hoppats på. Man trodde att skolan med dessa nya läroplaner skulle 
klara av att bli den skola för alla man önskade sig. Men så blev inte riktigt fallet och 
som en reaktion ville man se att utvecklingen skulle komma inifrån. Flera intressenter i 
skolan menade att det egentligen inte var möjligt att centralstyra skolutveckling. Arbetet 
med att förbättra skolans inre arbete resulterade i det dokument som många menar är 
rötterna till de tankar som idag är gällande när det gäller samarbete och 
samarbetsformer, SIA-utredningen. Skolans Inre Arbete [SIA] (SOU 1974:53) 
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Under samma period, åren från 1950 och framåt, har även en del reformer skett inom 
gymnasieskolan. Det allmänna gymnasiet tredelades och en allmän linje infördes 1953. 
1960 tillsattes en ny gymnasieutredning och av den blev ett riksdagsbeslut om nytt 
gymnasium och om fackskola. Gymnasieutredningen blev klar och beslut togs 1964. 
Revidering om grundskolans läroplan skedde 1968 (Lgr 69) och samtidigt beslutades 
om beslöts om sammanförande av fackskola, gymnasium och yrkesskola till en 
sammanhållen skola, Läroplan för gymnasieskolan [Lgy ] 70, den nya gymnasieskolan.  
 
Arfwedson och Arfwedson (1981) skriver om arbetslag och samarbete. De anser att 
arbetet i skolan inte längre utförs individuellt utan utförs i grupper av olika slag. 
Författarna menar att många pedagogiska metoder och arbetssätt är trender eller moden 
som införs i skolan av de initierade och de som brinner för skolutveckling i bästa fall 
blir kvar annars kan det bli så att de antingen försvinner spårlöst eller till och med kan 
ses som ett helt idiotiskt sätt att arbeta på. I sin senare upplaga av samma bok (1992) 
talar de om att allt lärararbete kan ses som ett arbete i "lag och grupp" om man tänker att 
läraren verkar i en klass. Arfwedson och Arfwedson (1992) säger vidare att lärarkåren 
träffas i olika former och grupper och menar att det enda som man gör ensam är det 
enskilda förberedelsearbetet. Samtidigt menar dessa författare att ett antal faktorer i 
omgivningen påverkar lärarens arbete, nämligen skoltradition och skolkod (skolkultur). 
Detta gör att förutsättningarna för varje skola ser olika ut och att beskriva hur man ska 
"göra” eller bör arbeta inte låter sig beskrivas på ett enkelt sätt. Skolkoden och 
skoltraditioner utgör också en utgångspunkt för hur lärare uppfattar styrningar och 
förändringar uppifrån, t.ex. nya läroplaner och skrivningar i dessa.  
 
Granström (1990) tar upp att arbetslagen fungerar olika beroende på hur de är 
organiserade. Granström definierar begreppet arbetslag som: 
 

…en grupp personal som har ett totalt ansvar för en elevgrupps utbildning, 
fostran och omsorg i skolan under en viss period. Det handlar alltså inte, för 
lärarens del, om ansvar för undervisningen i ett eller flera ämnen, utan om ett 
omfattande ansvar för elevers hela skolsituation, som han delar med de andra i 
arbetslaget (s.31) 
 

Han menar att arbetslag som är organiserade i en lagarbetsmodell, där 
ansvarsfördelningen är horisontell, diskuterar ett bredare spektra av frågor än arbetslag 
som är hierarkiskt organiserade. I den hierarkiska modellen där ordergivningen sker 
vertikalt, beteendet är uniformt och där alla vet sin plats diskuteras huvudsakligen 
elevvårdsfrågor. I Myndigheten för skolutvecklings skrift Skolutvecklingens många 
ansikten (Berg, Scherp.red.2003) menar Blossing att tanken med arbetslag var att skapa 
ett team liknande den i sportens värld. Man skulle ”dra upp riktlinjerna för ett effektivt 
lagarbete med syfte att nå det gemensamma målet att ge eleverna kunskap och social 
fostran.” (s.188). Han menar dock att skolans personal inte var mogna för denna tanke 
och att åtskilliga arbetslag inte förstod vad man skulle göra. Man ville veta vilka roller 
som ingick i strukturen: 
 

Skolans personal var fostrade i ett strukturalistiskt synsätt där man slog vakt om 
individuella roller och avgränsade arbetsuppgifter. Det fanns åtskilliga arbetslag 
som inte visste vad man skulle göra. Man efterlyste nedskrivna instruktioner och 
tydliga arbetsuppgifter (jfr befattningsbeskrivningar). Man efterfrågade 
strukturella roller när uppgiften var att utveckla systemiska roller. (s.188) 
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Bretell (1986) talar om att det från rektor delegerade ansvaret är viktigt för att 
arbetslaget ska kunna fungera. Han menar vidare att rektorerna måste gå ifrån den 
gamla hierarkiska organisationen och delegera ansvar till arbetslaget. Jönsson (1998) 
säger att det finns fem vanliga syften till att man kan vilja arbeta i arbetslag. Han 
grupperar syften kring fem teman, elevvård, integrering av ämnen, åldersintegrering, 
varierande arbetsformer och det som han kallar lärarvård. Med lärarvård avses att 
behovet av samvaro och stöd från arbetskamrater uppfylls. Han ser både negativa och 
positiva trender kring detta med arbetslagsutveckling i skolan och påpekar hur viktigt 
det är att skilja mellan dessa: 
 

De positiva känns igen på att man ser det nya som en imponerande lösning på de 
problem som finns och något som man därför vill ta efter. Man tar också 
utmaningen på allvar, samt skapar organisatoriska förutsättningar för lagarbetet. 
Däremot är trenden negativ om man inför arbetslag bara för att alla andra gör 
det, besluten kommer uppifrån och lärarna bara går med på det för att få andra 
typer av belöningar än de som rör arbetet, exempelvis löneförmåner eller 
liknande (s.3). 
 
 

3.2. Läroplan för grundskolan 80 
 
I den läroplan som kom för grundskolan 80/82 blir begreppet arbetsenheter tydligt och 
det talas om hur skolan ska vara organiserad och vilket syfte arbetsenheterna ska fylla. 
1974 lades ett betänkande fram, SIA (SOU 1974:53). Dess konsekvenser är något som 
av flera ses som speciellt betydelsefull i sammanhanget när man tittar på samarbete och 
senare begreppet arbetslag Det betänkandet låg till grund för att arbetsenheten och 
arbetsenhetskonferensen infördes i skolförordningen 1978. Englund (2005) ser SIA-
reformen som betydande för skolans utveckling av nya arbetssätt och arbetsformer och 
nya principer för resursfördelning.  
 
När Rask och Wennbo (1988) lyfter fram SIA-utredningen som en av de mer 
betydelsefulla utredningarna, för dess påverkan på hur läroplansarbetet skulle utformas 
menar de att ett av de viktigaste förslagen i denna utredning syftade till att man centralt 
skulle verka för att förutsättningar fanns så att det kunde ske samverkande arbete i 
arbetsenheterna. Man skulle ha dessa tankar om arbetslag som grund för 
ledningssystem, schemauppbyggnad, tjänstefördelning, konferenssystem och 
lärarutbildning. I Skolutvecklingens många ansikten (Berg, Scherp. red 2003) menar 
Blossing att redan på 1970-talet, i samband med propositionen om skolans inre arbete, 
framfördes förslag som just handlade om att förändra det arbetssociala livet på skolor 
för att lärare skulle få en ökad möjlighet att tillsammans med andra lärare reflektera 
kring lärararbetet. Han utläser i propositionen att i arbetslaget skulle lärare få möjlighet 
att arbeta med den egna förståelsen av det nya och de skulle bättre kunna anpassa 
förbättringsprogrammet till de lokala förutsättningarna. Blossing menar också att dessa 
tankar om samarbete och samarbetsformer var det som fick ligga grund när Lgr 80 
infördes.  
 
I Lgr 80 beskrivs begreppet arbetslag på följande vis: 
 

Att skolan är organiserad i arbetsenheter gör det lättare att samarbeta i arbetslag. 
Ett sådant samarbete mellan de vuxna i skolan är ett viktigt föredöme i praktisk 
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demokrati för eleverna… Samarbete i arbetslag ger också möjligheter till stöd 
och hjälp lärare emellan. (s.43). 

 
I Lgr 80 kan man också läsa under rubriken Arbetssätt och arbetsformer att: 
 

Inom rektorsområdet skall skolan vara indelad i arbetsenheter. Inom 
arbetsenheten är eleverna fördelade på klasser och under det dagliga arbetet 
också på grupper av olika storlekar. (s.42): 

 
Begreppet arbetsenhet finns med i Lgr 80 på ett sådant sätt att skolorna var tvungna att 
organisera skolan i arbetsenheter. Det att arbetsenheterna skall främja ett intimt 
samarbete mellan personal och elever. Tre exempel ges också på uppgifter som kan 
decentraliseras till arbetsenheterna. Att de har en viktig roll i den pedagogiska 
planeringen, de ska finnas som ett forum för diskussioner och planeringen av stöd till 
elever med svårigheter och att i många fall är arbetsenheten den naturliga enheten för att 
komma överens om elevernas egna ansvarsområden och egna insatser i miljön och 
planeringen av fria aktiviteter och att arbetsenheterna även är en lämplig enhet för 
information och diskussion med föräldrar. Utifrån detta skrivs att detta samarbete bör 
resultera i en arbetsplan för arbetsenheten. Denna skyldighet att planera undervisning 
och elevvårdsarbete inom arbetsenheten reglerades i skolförordningen. 
 
 

3.3. Aktuella statliga styrdokument 
 
Begreppet arbetslag eller arbetsenheter återfinns inte i de nuvarande statliga 
styrdokumenten. Varken i skollagen eller i de förordningar som styr skolans 
verksamhet. Vi har heller inte kunnat finna begreppet i vare sig läroplaner eller 
kursplaner. Begreppet finns implicit i dessa då man talar om samverkan mellan lärare.  I 
Läroplan för obligatoriska skolväsendet [Lpo] 94 och i Läroplan för de frivilliga 
skolformerna [Lpf] 94 (Utbildningsdepartementet 1994) avsnitt 2:1 under rubriken 
”Kunskaper” står det att ”läraren skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå 
utbildningsmålen”(sid. 12). Däremot tar Åberg (1999) upp att när de centrala parterna, 
lärarförbunden och svenska kommunförbundet tecknar ett nytt skolavtal 
(Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om 
lokalt kollektivavtal m.m. [ÖLA] 2000), är skolutveckling en central del. Åberg citerar 
(s.26) kommunförbundets kommentarmaterial: 
 

Vidare ökar möjligheterna att utnyttja tid när eleverna arbetar självständigt för 
annat lärararbete eller att undvika dubbelarbete genom att dela olika 
arbetsuppgifter mellan lärare i arbetslag. 

 
I en ”En satsning till 2000” (1997) ett kommentarmaterial utgivet av Svenska 
Kommunförbundet tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, säger 
man att decentraliseringen leder till att lärarna får ett större ansvar både individuellt och 
kollektivt, man skriver att ”Samarbete i planering, genomförande och uppföljning av 
verksamheten blir därmed en naturlig del av lärarnas arbete”.(s 11). Man 
rekommenderar också att det tillsätts lokala skolutvecklingsgrupper som ska utgå från 
barns och elevers inflytande, arbetsorganisation, arbetstiden, arbetsmiljön, lärarnas 
kompetens, introduktion av nya m.m.  

 
 

15 



4. Metod  
 

4.1. Metodval 
 
Vi har valt den kvalitativa forskningsintervjun som verktyg. Kvale (1997) menar att den 
kvalitativa forskningsintervjun är lämplig att använda för att då ”huvuduppgiften är att 
förstå innebörden av vad den intervjuade säger” (s.34). Uppsatsen syfte, att se hur ett 
begrepp definieras och kommuniceras på olika nivåer i en organisation, gör det lämpligt 
att genomföra en gruppintervju. Tre grupper intervjuades, där deltagarna inom 
grupperna befann sig på samma nivå i organisationen, men grupperna sinsemellan på 
olika hierarkiska nivåer i organisationen. Detta skapade en möjlighet att studera hur 
nivåerna och inte bara de enskilda människorna såg på begreppet arbetslag. Valet av 
fokusgrupper som gruppintervju grundades på Wibeck (2000) som menar att 
fokusgruppsdiskussion som intervjuform är lämplig då man vill studera på vilket sätt 
människor handlar eller säger sig handla och bakomliggande motiv för handling. 
Arbetslaget som faktiskt objekt kan vara något helt annat än det intentionala objekt som 
de pedagogiska ledarna skapar i sina dokument och utsagor.  
 
Med pedagogiska ledare avses nämndsledmöter, förvaltningsledning och rektorer som 
samtliga, på olika nivåer, ansvarar för ledning av skolan. Målet är att gå bakom de 
pedagogiska ledarnas utsagor för att renodla fenomenet arbetslag. Intresset vid 
intervjuerna är inte vilka ord informanterna använder när de talar om arbetslag utan 
meningen bakom det de säger, att komma åt meningen mellan orden i utsagorna, 
Samtidigt kan denna ansats komma att påverkas av det faktum att skolledare och 
politiker ofta har en stark tilltro till de organisatoriska beslut som tas under den egna 
regimen vilket kan ses som en skolledares och politikers uppdrag. (Hargreaves, 1998) 
Trots detta står valet av metod fast. 
 
Vi valde att båda medverka vid samtliga intervjuer för att skapa trygghet för 
informanterna och för att ges möjlighet att samtidigt som intervjun spelades in på band 
också föra skriftliga anteckningar om talordning och eventuella distraktioner som t.ex. 
telefonsamtal. Thomsson (2002) menar att det kan vara en fördel att vara två intervjuare 
då man gör gruppintervjuer då man kan fokusera på olika saker i intervjun, men också 
att det kan vara en trygghet för informanterna att det är två som analyserar det som sägs 
i intervjun 
 
 

4.2. Analysval  
 
När det gäller fokusgruppsintervjuer finns det inte några bestämda analysmetoder som 
absolut måste användas. Wibeck (2000) menar att varje forskare har frihet att upptäcka, 
utprova och förbättra metoder på egen hand. Kvale (1997) säger att även om ”Att 
analysera betyder att skilja något i delar eller element”. (s. 167) får man inte glömma 
bort att se helheten av intervjun. Analysen kan ses som något som fogas in mellan 
informantens berättelse och den slutgiltiga versionen som berättas av forskaren. Kvale 
(1997) menar lite tillspetsat ”att den ideala intervjun är redan analyserad då 
bandspelaren stängs av”(s.162). 
 
Kvale (1997) menar att man inte kan förstå textens enskilda mening om inte det 
sammanhang som texten uttalas i. kan förstås.  Man kan inte förstå helheten om man 
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inte förstår delarna, men inte heller delarna utan helheten. Kvale menar vidare att ett 
viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska cirkeln". När man tolkar en 
text, beror helhetsbilden man får, av den mening man finner i textens enskilda delar. 
Man tolkar meningarna mot bakgrund av helheten, men när man sedan sett helheten kan 
de enskilda meningarnas innehåll tolkas om. Begreppet hermeneutisk cirkel handlar om 
dessa samband mellan helhet och delar; tolkningar bygger alltid på andra tolkningar. 
(Radnitzky, 1970) 
 

Förståelse 
av delarna 

Förståelse 
av helheten 

(fritt efter Radnitzky, 1970) 
 
 
 
Vi ville hitta en metod som kunde hjälpa oss att förstå vad vi hörde i våra 
fokusgruppsintervjuer. En fokusgruppsintervju kan ses mer som ett samtal där 
informanterna interagerar med varandra. Detta ger intervjun mer djup och en förståelse 
av kontexten är möjlig för den som analyserar och tolkar (Wibeck, 2000). 
Etnometodologerna vill genom analys av samtal komma åt och visa vardagskunskapens 
innehåll och funktion (Månsson, 2000). 
 
Analysen gjordes i form av meningsanalys enligt Kvale (1997), där flera delar kan ingå. 
De som används i denna uppsats beskrivs nedan:  
 

Meningskategorisering, innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalande 
reduceras till enkla kategorier… Kategorierna kan ha utvecklas i förväg eller 
växa fram ad hoc under analysens gång; de kan hämtas från teorin, från 
vardagsspråket eller från intervjupersonernas eget idiom. (s.174)  

 
Meningskoncentration, innebär de långa meningar som intervjupersonerna 
uttryckt formuleras mer koncist… koncentreringen av meningen innebär således 
att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar 
(s.174).  

 
Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Ur det som våra informanter beskrev växte det 
fram kategorier som färgkodades. Kategorierna blev följande: 
 

o För vem/vilka finns arbetslagen till elev, pedagog eller styrdokumenten? 
o Hur/med vilka kommuniceras begreppet, inom gruppen, nedåt i organisationen, 

uppåt i organisationen, inte alls. 
o Leder ni till arbetslag, ja, nej, kanske men…, det ska någon annan göra  

 
Kruger (1998) menar att genom att söka efter trender och mönster, färgkoda och sortera 
kan forskaren skapa sig en överblick över det insamlade materialet.  
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Uttalandena i de olika kategorierna sammanfördes, koncentrerades, för att se gruppens 
mening kring varje forskningsfråga. Utifrån detta besvarades forskningsfrågorna och 
citat lades till för att ytterligare belysa och konkretisera fokusgruppernas ståndpunkter.  
 
 

4.3. Genomförande av fokusgruppsintervjuerna 
 
Wibeck (2000) delar in en intervju i öppningsfrågor, introduktionsfrågor, 
övergångsfrågor, nyckelfrågor, avslutande frågor och slutfråga. Vi formulerade en 
intervjuguide som var uppbyggd kring tre nyckelfrågor, tre breda områden. 
Informanterna ombads diskutera kring syftet med arbetslag, kring kommunikation om 
arbetslag och kring ledarskap och organisation i samband med arbetslag. (se bilaga 1, 
Intervjuguide).  
 
Vår studie startade med ett introduktionsbrev (bilaga 2) till nämndordförande och för-
valtningschefen i kommunen. Access till nämnden fick vi genom nämndens ordförande 
som gav oss möjlighet att presentera vårt arbete vid ett nämndsmöte. Efter 
presentationen fick de nämndsledamöter som var intresserade anmäla sitt intresse för att 
delta i intervjun. Vi påpekade att vi gärna såg en politiskt blandad representation. 
Kontakterna skedde via e-mail till de intresserade och vid det nästkommande 
nämndsmötets slut genomfördes gruppintervjun i nämndslokalen. Nämndsgruppen 
bestod av fem deltagare, bland informanterna fanns representanter för de styrande 
partierna och från oppositionen. Intervjun med nämndsledamöterna genomfördes direkt 
efter ett nämndsmöte i nämndens egna lokaler. Förvaltningsledningsgruppen bestod av 
fyra deltagare, skolchef, för- och grundskolechef, gymnasiechef och utvecklingsledare. 
Förvaltningsledningsgruppen i den aktuella kommunen består förutom dessa även av 
ekonomer och it-personal som vi valde att inte ha med vid intervjun. Intervjun med 
förvaltningsledningen genomfördes i förvaltningens egna lokaler. Kommunens rektorer 
är organiserade två rektorsgrupper en för för- och grundskola och en för gymnasie-
skolan. Vår önskan var att få en representation från både för- och grundskola och 
gymnasieskola. Urvalet styrdes så att vi slumpade fram fem rektorer från för- och 
grundskola och två rektorer från gymnasiet. Slumprocessen gick till så att kommunens 
rektorer sorterades i två högar, en med för- och grundskolerektorer och en med 
gymnasierektorer. Ur den första högen drogs fem namnlappar och ur den andra två 
namnlappar. Vid intervjutillfället kunde dock bara fyra rektorer medverka, dessa 
representerade dock alla år från förskoleklass till gymnasiet. Gruppintervjun med 
rektorerna genomfördes vid gymnasieskolan. 
 
Intervjuerna genomfördes som fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2000) under cirka en 
och en halv timme och inleddes med en presentation av oss själva och vårt arbete. Som 
inledning av intervjun fick informanterna skriva ner sina egna reflektioner kring 
begreppet ”arbetslag” i skolan. Detta skedde eftersom vi ville att de skulle få en 
möjlighet att förbereda sig och formulera sina egna tankar oberoende av gruppen. 
Därefter fick informanterna berätta om sig själva och sin roll i organisationen och om 
sina egna erfarenheter av arbetslag. Resten av tiden användes till den egentliga 
gruppintervjun, nyckelfrågorna. I slutet av intervjun summerade vi kort vad vi uppfattat 
och gav informanterna möjlighet att komplettera och att tillrättalägga eventuella 
missförstånd. Intervjuerna avslutades med att informanterna fick möjlighet att 
komplettera sina enskilda reflektioner. Informanterna ombads att inte prata med 
deltagare i andra fokusgrupper innan hela studien var avslutad. Intervjuerna spelades in 
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och för att säkerställa analysen deltog vi båda vid samtliga intervjutillfällen. En av oss 
fungerade som moderator medan den andra studerade samspelet i gruppen och förde 
anteckningar för att underlätta transkriptionerna. En del av tolkningsarbetet gjordes 
redan under intervjun genom att koncentrera gruppens mening och återge den. Gruppen 
fick möjlighet att påpeka om det var rätt uppfattat eller inte. Kvale (1997) skriver om att 
det kan finns en subjektiv del av intervjun som kan vara av intresse men som inte kan 
fångas upp i det bandade materialet (s.148) Vi valde därför att direkt efter intervjuerna 
summera våra egna intryck och reflektioner kring det som kommit fram vid 
intervjuerna. Då vi var två vid intervjuerna var det av vikt att få med bådas intryck och 
detta spelades in på band direkt efter intervjuerna. 
 
 

4.4. Metoddiskussion 
 
Fokusgruppen som intervjuform gav oss en möjlighet att förklara och nå samsyn på 
frågeställningarna, informationen blev likvärdig och alla fick samma förklaring på 
eventuella undringar. Vi tror att tryggheten i gruppen gjorde att fler vågade ställa upp. 
Kravet på informanten som enskild deltagare blev mindre och fler vågade uttala sig.  
 
Holme/Solvang (1991) menar att intervjuer kan utvecklas i fyra huvudelement: tema, 
roller, aktörer och kulisser. I denna studie var temat välkänt, arbetslag är ett begrepp 
som finns i den aktuella kommunens styrdokument. Rollen kan ses mer intressant för 
studien och för här handlar det om de förväntningar som man har som aktör. I det här 
fallet handlade det naturligtvis om hur vi som aktörer hade en förförståelse och en 
uppfattning som grundat sig på vår roll som lärare i den aktuella organisationen. Men 
det handlar också hur informanterna uppfattade vår roll som forskare. Vilka 
förväntningar hade de och hur trodde de att vi ville att de skulle svara. Men det 
handlade också om den roll som de olika personerna hade i den grupp där de 
intervjuades i, den inbördes relation som redan var etablerad i gruppen. Effekten av 
rollen som intervjuare tonades ner genom att egentligen bara ha tre frågor. Syftet var att 
det skulle vara ett samtal mellan de intervjuande i största möjliga utsträckning. I rollen 
som aktörer vinnlade vi oss också om att inte delta aktivt men samtidigt visa vårt 
intresse utan att för den skull lägga oss i samtalet. Detta var en svår balansgång 
eftersom informanterna gärna ville dra in oss i del av frågorna. Repstad (1999) menar 
att man aldrig kan gå in i den rollen att vara enbart forskare eller enbart forsknings-
objekt. Man går alltid in ett sammanhang. Han menar att forskaren måste hitta en balans 
som gör att han varken distanserar sig och verkar ointresserad eller är för aktiv och 
deltar i för hög utsträckning. Denna balansgång var något vi fick förhålla oss till genom 
de tre intervjuerna. När det gällde kulisserna skapades en intervjusituation som skulle 
kännas behaglig och intressant för de intervjuade.  
 
Vi fick snabbt access och alla var intresserade och tillmötesgående. Vi fick bra stöd från 
förvaltningen för att nå ut till de grupper vi ville involvera i studien. Utifrån Kvales 
(1997) och Wibecks (2000) idéer började tankarna på en intervjuguide ta form. 
Intervjuguidens skapande gav oss en del huvudbry och vi startade med en slags 
brainstorming och försökte själva komma på alla möjliga och omöjliga frågor, som vi 
och även andra, kunde tänkas fråga om. Dessa frågor skrevs ner och sorterades på så 
sätt att fanns en relevans till det som skulle studeras. Frågorna kategoriserades för att 
säkerställa att de motsvarade det uppställda syftet. Efter det så hänförde vi dem till de 
nyckelfrågorna och skapade därefter frågor eller rättare sagt tankar som om vi behövde 
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skulle föra in om samtalet avstannade. Så öppna frågor som möjligt skapades för att inte 
behöva påverka fokusgruppsintervjun allt för mycket. Intervjuguiden gick bra att 
använda men det kändes tydligt vid nämndsintervjun att moderatorn var tvungen att 
leda diskussionen på ett annat sätt än vid de andra intervjuerna där deltagarna var mer 
”självgående”. Det märks också på att den intervjun blev kortare an de andra trots att det 
var fler deltagare i den fokusgruppen. Vid intervjun hos Barn- och utbildnings-
förvaltningen var en av deltagarna tvungen att lämna lokalen under en stor del av 
intervjun, då hon blev hämtad till ett brådskande ärende. Men just plats av valet var en 
av förutsättningarna att ”fånga” dessa människor vid ett tillfälle. De flesta av deltagarna 
i nämndsgruppen hade suttit med i Barn- och utbildningsnämnden i flera år och varit 
med då de aktuella styrdokumenten skrevs. 
 
Urvalsprocessen i rektorsgruppen fungerade bra. Tyvärr så lyckades vi inte att få alla de 
”utvalda” rektorerna att komma ihåg att komma på mötet, utfallet blev sådant att vi 
endast fick relativt nya rektorer i vår fokusgrupp. Fördelningen av rektorer blev dock 
sådan att både för- och grundskola samt gymnasium var representerade. Tiden vi avsatt 
för intervjun, en och en halv timme räckte, även om intresset för att diskutera var stort 
framförallt i rektorsgruppen så kände vi att en längre tid inte mättat studien mer än vad 
den avsatta tiden gjorde. Kvale (1997) skriver kring begreppet mättnad ”intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (sid. 97).  
Det var bra var att de tre fokusgruppsintervjuerna kunde genomföras i tät följd eftersom 
det faktum att begreppet arbetslag aktualiserades inom organisationen, vilket kunde ha 
inneburit att studien påverkades. 
 
Thomsson (2002) påpekar att det i en gruppintervju ofta blir en person som dominerar 
samtalet. Hon menar vidare att många gånger upplever den personer sig som starkare 
eller kanske bara säkrare på det ämne som diskuteras. Detta kunde även vi se vid våra 
intervjuer och i våra transkriberingar av dessa. Vi försökte vid intervjutillfällena att se 
till att alla hade möjlighet att delta i diskussionerna. Vi känner att vi genom att vara två 
har uppnått en högre kvalité på studien eftersom varje moment i analys och resultat har 
diskuterats och motiverats noggrant. 
 
 

4.5. Reliabilitet och Validitet  
 
Reliabiliteten i uppsatsen kan sägas vara god i den bemärkelsen att vi båda deltog vid i 
intervjutillfällena. Allt finns inspelat på band och medföljande anteckningar om 
talordning och viss del av andra aspekter vid intervjutillfällena. Direkt efter intervjun 
gjordes en egen reflektion om vad vi upplevde hade hänt under intervjutillfällena för att 
verifiera och kolla med varandra vad vi hört och sett. Det som kan sägas vara en 
osäkerhet i tillförlitligheten skulle kunna var att i en gruppintervju kan grupp-
konstellationen säkerligen spelar en roll. Thomson (2002) relaterar till begreppet 
validitet genom att peka på några olika synsätt att se på validiteten i olika 
kunskapstraditioner.  I den positiviska kunskapssynen svarar validitet på frågan - Mäter 
vi det vi ska mäta? En vald kunskap kan sägas vara giltig, hållbar och välgrundad. I en 
kvalitativt grundad studie måste vi dock på ett annat sätt fråga oss om vi verkligen 
studerar det vi avsett att studera och här kommer vi in på delvis andra synsätt, eller som 
Kvale (1997) menar att validitet är mer än den gängse synen på validitet. Kvale (1997) 
menar att grunden till tankar om förståelse av sanning och validitet grundar sig på tron 
att det finns en objektiv värld. Numera menar han dock att vi (många) frångått de 
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tankegångarna. Vi ser inte kunskapen som spegel av verkligheten utan som en social 
konstruktion av verkligheten. Sanningen skapas genom en dialog där tolkningar och 
handlingar diskuteras och förhandlas bland dem som är medlemmar i den gemenskapen.  
 
Dessa tankegångar ger upphov till att man pratar man om begreppet begreppsvalididet 
som Kvale (1997) menar får vissa konsekvenser för den kvalitativa forskningen. Att 
istället för att söka den absoluta sanningen blir validering en fråga om att granska och 
ge argument för och trovärdighet åt alternativa kunskapsanspråk. I och med detta vilar 
valideringen, enligt Kvale (1997), på forskarens hantverksskicklighet. I denna 
hantverksskicklighet ligger att validitet är att kontrollera men också i att ifrågasätta och 
att teoretisera. Kvale (1997) menar att innan man ska analysera intervjuerna måste var 
noga med att hitta svaret på vad syftet med undersökningen var och varför innehållet i 
den såg ut som det gjorde, innan man går in på hur man ska analysera och tolka. 
Svårigheter med att validera kvalitativa undersökningar menar Kvale (1997) beror 
kanske inte på en svaghet i de kvalitativa metoderna utan kan ses om en förmåga att 
spegla den komplicerade sammansatta sociala verklighet som vi undersöker. 
 
När det gäller en kvalitativ undersökning påverkas naturligtvis svaren av vilka som är 
med studien. Rektorsgruppen bestod av fyra rektorer som var relativt nya. Vi anser att 
valet att slumpa fram rektorerna var rätt, att styra urvalet hade inte ökat studiens 
validitet. Naturligtvis kan även urvalsförfarandet då det gäller nämnden ha påverkat vår 
studie, alla hade inte möjlighet att stanna kvar efter nämndsmötet och där kan vissa 
grupper, till exempel småbarnföräldrar uteslutits. De fokusgruppsintervjuer som 
genomfördes innebar att forskarna spelade en underordnad roll (Wibeck 2000). 
Uppgiften var att inleda diskussionen och att vid behov återföra den till de givna 
nyckelfrågorna, att lyssna och finna det meningsbyggande Våra informanter fick 
möjlighet att innan intervjun avslutade få en sammanfattning av oss hur vi hade 
uppfattad samtalet. Detta gav dem en möjlighet att verifiera och kommentera det vi 
uppfattat. Intervjuerna finns inspelade och är transkriberade. Vi anser också att det 
faktum att vi är två som jobbat med analysen ökar tillförlitligheten i den delen av 
arbetet.  
 
Studien kan anses vara mättad (Kvale, 1997).  Intervjuerna som genomfördes med 
nämnd och förvaltningsledning blev ”färdiga”, det vill alla ansåg att ämnet var färdig 
diskuterat och kände sig nöjda. Även om det vid starten av rektorsgruppsintervjun via 
en av deltagarna kom återbud av tre rektorer som pga. akuta situationer på sina skolor 
inte kunde deltaga genomfördes intervjun. Vi anser dock att vi vid intervjun fick så 
mycket data att det inte fanns att anledning göra om intervjun eller komplettera 
intervjun. De rektorer som kom att delta representerade både förskoleklass, grundskola 
och gymnasieskolan i den aktuella kommunen. Ämnet kändes närmare och mer aktuellt 
för rektorerna vilket ledde diskussionen in på andra aspekter, mindre övergripande och 
mer in på detaljnivå. Det kan inte anses relevant för studien att idag gå tillbaka till 
gruppen/grupperna och fortsätta diskussionen eftersom studien antagligen satte igång en 
tankeprocess som har påverkat det sätt man idag ser på begreppet. 
 
 

4.6.  Generaliserbarhet  
 
Generaliserbarhet, det vill säga i vilken utsträckning resultatet av den här studien kan 
sägas ha någon slags allmän giltighet. Studien baseras på tre fokusgruppsintervjuer 

21 



inom en skolorganisation i en kommun vilket gör att den inte går att tolkas som giltig 
för alla andra organisationer av liknande typ. Uppsatsen ambition är dock att uppnå 
teoretisk generaliserbarhet (Jacobsen 2002) att det mönster som finns i studien kan 
användas och prövas vid liknande forskning. Det går att anta att det resultat som 
framkommer vid de kvalitativa intervjuerna kring begreppet arbetslag inte bara gäller i 
den organisation och vid den tidpunkt som studien genomfördes utan även i andra 
sammanhang. Studien kan därigenom ha generaliseringsmöjligheter när det gäller att se 
på hur ett begrepp upplevs och definieras inom en organisation när informanterna 
befinner sig på olika nivåer i organisationen. 
 
 

4.7. Etisk reflektion 
 
Det första etiska övervägandet var att fundera kring vilken kommun studien skulle 
genomföras i, beroende på vår bakgrund och förförståelse (Holme/Solvang 1991). I 
samråd med vår handledare tog vi beslut om att börja undersöka möjligheten att 
genomföra studien i den kommun vi valt.  Vid första kontakttillfället med kommunen 
gav vi en utförlig information om vår studie och dess tankegångar. Om det skulle finnas 
några invändningar av etisk natur så var vi beredda att byta kommun. Den kommun vi 
valt ställde sig positiva till att deltaga i studien. När vi beslutat oss för att genomföra 
studien så informerade vi också om att resultaten likaväl som underlagen till studien 
skulle behandlas konfidentiellt och vi försäkrade oss i samtliga grupper av informanter 
att de förstått vårt syfte med studien och att vi hade deras samtycke till att delta i 
studien. För att inte avslöja vilken kommun som informanterna är hämtade ifrån, finns 
det ej med referenser till de lokala styrdokument och planer som beskrivs i uppsatsen. 
 
I vissa hänseenden är det på sin plats att tala om närhet och distans i vår studie. Vi är 
båda lärare till professionen och detta faktum gör att vi har en förförståelse. Vi har 
arbetat i nivån under den vi studerat och har i och med en närhet till det undersökta 
området. Detta var en av orsakerna till att vi valde fokusgruppsintervjun som vår metod. 
Det gav oss en möjlighet att till viss del träda tillbaka i intervjusituationen för att 
komma åt essensen i intervjun och vi kunde till viss del distansera oss som rena 
intervjuare på det traditionella sättet Att vi var lärare och nära var samtidigt en tillgång i 
det sammanhanget när vi formulerade våra syften med studien och när för skulle skapa 
vår intervjuguide. Det fenomen vi valde att studera tillhörde ett områden där vi hade 
såväl ”kunskap om” och” kunskap genom förtrogenhet” (Schütz, 1999,s.40) 
 
Vi kan i vår analys inte bortse från att vi tolkar det vi hör utifrån vår förförståelse av 
begreppet. Begreppet finns i vår vardagsvärld och våra informanter talar med oss, om än 
indirekt. Schütz (1999, s.37) talar om perspektivens reciprocitet och menar ”Genom 
dessa konstruktioner i det vardagliga tänkandet skapas antagandet att den sektor av 
världen som jag tar för given också tas förgiven av dig, min individuella medmänniska” 
Det finns ett vi som inte bara är jag och du, utan ett vi som innefattar varje individ som 
är en av oss. Även om vi som forskare ser organisationen vi studerar som ett objekt 
skiljt ifrån oss, så ser våra informanter på oss som en del av den vardagsvärld de 
upplever fenomenet i. Repstad (1999, s.39) menar att man aldrig kan gå in i den rollen 
att vara enbart forskare eller enbart forskningsobjekt. Man går alltid in ett sammanhang. 
Han menar att forskaren måste hitta en balans som gör att han varken distanserar sig och 
verkar ointresserad eller är för aktiv och deltar i för hög utsträckning. 
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5. Resultat och diskussion 
 

5.1. Den aktuella kommunen 
 
Vår studie genomfördes i en mellanstor norrländsk kommun. I den kommun vi har valt 
att genomföra studien finns en Barn- och utbildningsnämnd. Den hanterar frågor som 
gäller så väl förskola, grundskola som gymnasium. Det finns också en förvaltning för 
skolan och den leds av en förvaltningschef som under sig bland annat har en gymnasie-
chef samt en för- och grundskolechef. I kommunen finns tjugoen rektorsområden varav 
fyra på gymnasiet. Inom kommunen finns också ett antal friskolor på för- och 
grundskolenivå som inte varit med i vår studie. 
 
 

5.2. Kommunala dokument 
 
För att se hur begreppet arbetslag beskrivs och i vilka sammanhang det finns med har vi 
studerat de lokala styrdokumenten som kan delas in i tre delar: 
 

o Skolplaner, där nämnd och förvaltning formulerar de mål och riktlinjer som ska gälla 
för skolan i kommunen 

o Kvalitetsredovisning, den utvärdering som årligen görs av verksamheten 
o Lokalt skolutvecklingsavtal  

 
 

5.2.1. Skolplaner 
 
När det gäller de lokala planerna så finns en strategisk plan i den aktuella kommunen 
som är utarbetad för att gälla mellan 2005 och 2007. I den har Barn och utbildnings-
nämnden, utifrån den skolplanen som fanns för 04/05, prioriterat tre målområden:  
 

o personal,  
o arbetsmiljö  
o samarbetsformer. 

 
I dokumentet finns det följande skrivning vad det gäller arbetslag: 
”Personal med olika kompetenser är organiserade i arbetslag.” 
 
I den senast skrivna planen, Skolplanen tillika Verksamhetsplan för 2007/2008 nämns 
både begreppet arbetslag och lärarlag.   
 

Det är av största vikt att höja kunskapsnivån hos eleverna för att ge dem goda 
möjligheter att möta framtiden (mål) 

 
o Pedagogerna är skolans kärnresurs. En skola med behöriga och välutbildade 

lärare som samarbetar i lärarlag är grunden för att uppnå kunskapsmålen.  
 

o All personal har ett gemensamt ansvar för barn/elever och ungdomar i 
verksamheten. Det ska finnas tillgång till personal med speciella kompetenser 
som stöd för arbetslagen i utformningen av arbetet med enskilda barn/elever och 
ungdomar. 
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Studien visar att begreppet arbetslag i dessa planer ses som en självklarhet. Man 
förutsätter att läsaren ser på begreppet på samma sätt. Begreppet varken definieras eller 
motiveras. 

 
 
5.2.2. Kvalitetsredovisning 

 
Då vi har tittat på de sammanställda kvalitetsredovisningarna, för åren 2004 (lå. 
2003/2004), 2005 (lå.2004/2005 + ht 2005) och 2006 i den aktuella kommunen och på 
underlagen för dessa, kan vi se att även här är arbetslag ett självklart begrepp. 
Kvalitetsredovisningarna är sammanställda på olika nivåer för de olika åren. I samtliga 
kvalitetsredovisningar är arbetslag ett centralt begrepp. Begreppet arbetslag används 
frekvent i några av kvalitetsredovisningar medan det i andra knappast nämns, men vi 
menar att trots frånvaron av själva begreppet så är det förutsatt. Det är arbetslagens 
utvärderingar som ligger till grund för kvalitetsredovisningarna. I den senaste 
kvalitetsredovisningen kan man utläsa att alla arbetslag inom gymnasieskolan ännu inte 
har ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta är en punkt som enligt kvalitetsredovisningen 
ska förbättras under ledning av rektor.  
 
 

5.2.3. Lokalt skolutvecklingsavtal 
 
Skolutvecklingsavtalet i den aktuella kommunen gällde, och förlängdes ett år i taget, 
från 2001-05-15 till senast 2005-03-31. Avtalet var kopplat mot det centrala avtalet. Det 
har efter detta avtals slut inte tillkommit något nytt lokalt skolutvecklingsavtal. Det har 
pågått ett arbete med att ta fram ett nytt avtal men parterna har inte kommit överens. I 
det lokala skolutvecklingsavtalet från 2001 skrevs mycket om arbetsorganisation då 
detta avtal var en stor förändring av lärares reglerade arbetstid. I det kommunala 
dokumentet pekade man på att centrala parter tryckt på om att den fortsatta 
skolutvecklingen skulle stärka kvalitén i utbildningen och ge en bättre måluppfyllelse 
för eleverna. Som ett led i detta arbete menade man att det var betydelsefullt att 
arbetsorganisation och arbetsinnehåll utformas så att lärare inte utsattes för psykiska 
eller fysiska belastningar som kunde medföra ohälsa. I avtalet fanns sex utvecklings-
områden som utgångspunkter för hur arbetet skulle läggas upp. I fyra av dessa fanns 
begreppet arbetslag med, nämligen i Barns och elevers inflytande, Arbets-
organisationen, Arbetstiden, Lärarnas kompetens. Man skriver under rubriken Barns 
och elevers inflytande 
 

o arbetslaget och enskilda lärare tillsammans med barn och elever diskuterar, planerar, 
arbetar, utvärderar och redovisar sitt arbete 

 
Under rubriken Arbetsorganisationen finns följande referenser till arbetslag: 
 

o Arbetet skall organiseras så att tid finns för samverkan, reflektion och återhämtning. 
o Arbetet skall organiseras så att arbetslaget, så långt som möjligt, kan ta ansvar för sin 

elev grupps lärande. 
o Lärarna skall ha inflytande över arbetslagens utformning och sina egna tjänster 
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o Vid bildande av arbetslag bör beaktas att det bör vara heterogena grupper, så att det 
finns bred ämneskompetens fördelade på teoretiska och praktiska ämnen, med tanke på 
kön, ålder och pedagogisk erfarenhet 

o I hela utbildningssystemet organiseras arbetet så att möjlighet till gemensam planering 
och uppföljning finns. 

 
Arbetstiden är ytterligare en rubrik, under vilken vi finner referenser till arbetslag: 
 

o Tid måste avsättas för samverkan, reflektion och återhämtning. 
o Rektor ska initiera en årlig inventering av arbetsuppgifter på individ- och arbetslags 

nivå som underlag för prioritering av arbetsuppgifterna. 
 
Rubriken Lärarnas kompetens innehåller följande kopplingar mot arbetslag: 
 

o Ge kompetens utveckling utifrån verksamhetens totala utvecklingsbehov när det gäller 
det individuella behovet för respektive arbetstagare, för arbetslaget gemensamma behov 
samt för skolområdet. 

o Arbetslaget förfogar över tilldelad budget där avsikten är att budgetens storlek innebär 
ett reellt handlingsutrymme. 

o Varje skolområde diskuterar innehållet i A-dagarna och arbetslagens möjlighet till 
gemensam planering och kompetensutveckling. 

 
I kommentaren till detta skolutvecklingsavtal står även att läsa: 
 

”Arbetet ska organiseras så att arbetslaget så långt som möjligt kan ta ansvar för 
sin elevgrupps lärande” och ”Arbetsorganisationen skall anpassas till 
verksamheten och arbetsuppgifterna och vara knuten till den egna professionen” 
bör läsas som en helhet, frågan är vilket som går före, arbetslag eller den egna 
professionen? Ingen ska behöva arbeta utanför sin egen behörighet. 

 
Av de kommunala dokument som vi studerat är det i det lokala skolutvecklingsavtalet 
som vi ser de flesta och mest genomarbetade, tydligaste skrivningarna om arbetslag. 
Detta dokument är underskrivet av såväl förvaltning som arbetstagarorganisationerna 
och bör ha varit väl förankrat hos båda parter då det togs i bruk. 
 
 

5.3. Fokusgruppsintervjuerna 
 
Vi har valt att presentera våra resultat under två rubriker, en kopplat mot syftet med 
arbetslag i skolan och en som handlar om att leda till arbetslag. Vi ser i våra intervjuer 
att förekomst av kommunikation kring begreppet arbetslag kan ses som en 
viljeinriktning, det finns en vilja att styra – leda till arbetslag. Det innebär att samma 
uttalande vid flera tillfällen har kategoriserats som både kommunikation och ledarskap. 
De tre fokusgrupperna kommer att refereras till som nämnd, förvaltning och rektorer. Vi 
kommer också att konsekvent använda det personliga pronomet hon om samtliga 
informanter för att undvika att röja informanternas identiteter. 
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5.3.1. Samsyn kring begreppet arbetslag i skolan 
 
I intervjuerna med de tre fokusgrupperna, kring syftet med begreppet arbetslag, kunde 
vi finna att det inte fanns en samsyn kring syftet med arbetslag, mellan de tre nivåerna i 
skolorganisationen. Däremot fanns det en viss samsyn mellan nämnden och 
förvaltningen kring syftet med arbetslag. Det fanns dock en skillnad mellan hur 
representanter från grundskola och gymnasieskola såg på syftet med arbetslag, 
oberoende vilken nivå inom organisationen intervjun genomfördes på. 
 
När nämnden diskuterade syftet med arbetslag ansåg de att det främsta syftet var att det 
skulle finnas fler vuxna kring eleverna. De ansåg också att det var bra för eleverna att se 
att vuxna samarbetar. Nämnden menar att dessa två syften skapar en positiv lärbild för 
eleverna. Även inom förvaltningen fanns åsikten att arbetslagen ska skapa fler 
vuxenkontakter åt eleverna. De syften och de förväntade resultat som förvaltningen 
ansåg sig kunna enas om var att, arbetslag ger eleverna en helhet på lärandet och en 
bättre holistisk syn. Förvaltningen ansåg också att det skapas ett samarbetsklimat som 
gagnar eleverna. Det faktum att eleven får möta fler vuxna ger varje elev möjlighet att 
bli förstådd utifrån sin egen individ och att det i sin tur ger eleven en förbättrad 
möjlighet nå målen. Flera av informanterna i nämnd och förvaltning menade att en 
annan positiv effekt med arbetslag är att varje barn får träffa fler vuxna, att det blir fler 
vuxna kring barnen. Detta anser vi dock borde analyseras och diskuteras mer eftersom 
att när varje barn får träffa fler vuxna, innebär det också att varje vuxen ska träffa fler 
barn, inte att varje barn får mer tid av de vuxna. När rektorerna samtalade om begreppet 
arbetslag reflekterade de inte ens kring det som nämnd och förvaltning ansåg som ett av 
de främsta syftena med arbetslag, att skapa fler vuxenkontakter för barnen.  
 
Det är intressant att flera informanter menade att syftet med arbetslag var att det skulle 
finnas fler vuxna kring barnen. Detta stämmer bra på för- och grundskolan men om man 
ser på de senare åren i grundskolan och på gymnasiet så innebär skapandet av arbetslag 
många gånger att eleven möter färre vuxna. Syftet med arbetslagen på högstadiet och 
gymnasiet anses ibland t.o.m. vara att eleven inte ska behöva möta så många olika 
vuxna. Detta sägs inte rätt ut i intervjuerna men vi upplever detta som underförstått i 
deras kommentarer. Både nämnd och förvaltning tänker att framförallt på de arbetslag 
som finns inom förskolan och grundskolans tidigare del. Det handlade till största delen 
om för- och grundskolan, gymnasiet nämndes överhuvudtaget inte hos nämnden. Vi ser 
detta som om den förförståelse för begreppet arbetslag i skolan som nämndsledamöterna 
och förvaltning har är påverkat av den kontext som de enskilda ledamöterna mött 
begreppet arbetslag i. Det skiljer sig åt en aning mellan de som har en bakgrund inom 
skolan, för- och grundskolan och de som har sin bakgrund utanför skolan. Tre av 
nämndsledamöterna är verksamma inom för- och grundskolan medan ingen i gruppen är 
verksam inom gymnasieskolan. I förvaltningsledningsgruppen har tre av fyra sin 
bakgrund i för- och grundskolan. Nämnden och förvaltningen talar också om syftet med 
arbetslag utifrån pedagogerna. Nämnden talar om att få bort det auktoritära ledarskapet, 
att man kan få utveckla team-känsla och få idéer från kollegor. En del av informanterna 
i nämnden kände också att arbetslag som begrepp var en bärande tanke både i de statliga 
styrdokumenten och i de kommunala styrdokument de själva satt upp. När förvaltningen 
samtalar om syftet med arbetslag utifrån pedagogernas synvinkel är det arbetsmiljön, 
möjligheten att kunna dra fördelar av varandras kompetens och erfarenheter som ligger i 
centrum.  De ansåg att professionaliteten stärks och att det är slöseri med lärarkraft att 
inte samarbeta.  
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De syften och de förväntade resultat som rektorsgruppen ansåg att arbetslag ger 
eleverna är: höjd kvalité, ökad måluppfyllelse på utbildningen, trygghet för eleverna, 
helhetssyn på lärandet. De ansåg att det är ett slöseri med lärarresurser att inte 
samarbeta. De menade vidare att arbete i arbetslag skapar en breddning av kompetensen 
för pedagogerna. Det som tydligt kom fram vid intervjun med rektorerna och 
förvaltningen var att det finns en skiljelinje mellan för- och grundskolan samt 
gymnasiet. Den typ av arbetslag som finns i grundskolan är inte en självklarhet på 
gymnasiet. Tre av informanterna i förvaltningen var eniga kring syftet med arbetslag 
och de menar att arbetslag gagnar både elever och pedagoger. Den fjärde deltagaren i 
förvaltningsledningens fokusgrupp höll med dem om syftet, men hade svårt att relatera 
till det eftersom gymnasieskolan inte har arbetat med arbetslag på samma sätt som för- 
och grundskolan:  
 

Det där håller jag med om, det här med arbetsmiljön och att inte ensam är stark. 
När jag tänker på gymnasiet tror jag att det är lite skillnad, där man har man då 
en egen behörighet, inte samma behörighet som de andra i arbetslaget. (ur 
fokusgruppsintervju med förvaltningsledningsgruppen) 

 
I rektorsgruppen fördes det en diskussion om orsakerna till skillnaden skulle kunna vara 
att det, på gymnasiet, fortfarande finns en kunskapssyn som är mer positivistisk och 
som kan skapa problem när man pratar arbetslag. Enligt den kunskapstraditionen borde, 
enligt rektorsgruppen, arbetslagen vara uppbyggda kring en ämnesgemenskap hellre än 
kring en elevgemenskap, vilket skulle vara mer i andan av positivistisk kunskapssyn. 
Flera av rektorerna uttryckte en tanke om att svårigheten med att få fungerande 
arbetslag på gymnasiet skulle kunna bero på att, som en rektor uttryckte det: 
 

Jag ser att en stor del av gymnasieskolan i Sverige befolkas av lärare som är 
adjunkter som är intresserade av sitt ämne och de har en mer gammeldags, en 
annan slags kunskapssyn som bygger mer på positivismen. Det finns en sanning, 
inte fler sanningar och jag sitter inne med sanningen. (ur fokusgruppsintervju 
med rektorsgruppen) 

 
Däremot var rektorerna eniga om att även om de som privatpersoner har en annan 
kunskapssyn så måste de i sin yrkesroll vara den pedagogiska ledaren som förmedlar det 
som står i styrdokumenten. Den tydliga skillnaden i den bemärkelsen att syftet med 
arbetslag inte nödvändigtvis är det samma på gymnasiet som på för- och grundskolan 
och det att det i skolorganisationen i kommunen finns många olika sorters arbetslag. Vi 
såg att det bland rektorerna fanns en medvetenhet om denna skillnad, de pratar om den 
och försöker att tillsammans se vad den beror på. Vi upplevde att man hos förvaltningen 
inte verkar vara medveten om skillnaderna. Den märktes framförallt genom att 
gymnasiets representant valde att lyssna mer är att prata, hon fann de andras inlägg 
intressanta, men såg att de talde om en annan verklighet än den hon upplever på 
gymnasiet. Vi upplevde diskussionen som att man var omedveten om att man, inom 
organisationen, kommit olika långt eller till olika slutsatser kring begreppet arbetslag. 
En av informanterna påpekade vid flera tillfällen att hon såg en skillnad mellan för- och 
grundskolan och gymnasiet. 
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5.3.2. Kommunikation kring arbetslag, att leda till arbetslag 
 
Kommunikation om begreppet arbetslag förekom, i de fokusgrupper vi intervjuat, 
nästan uteslutande då det handlade om att leda till arbetslag utifrån de syften som 
grupperna definierat. Det som vi kunde uppleva vid intervjuerna var att det användes 
både formella och informella kommunikationsvägar och att det fanns en diskrepans 
mellan vad som kommunicerades via de olika kanalerna. Nämndsledamöterna påpekade 
att kommunikationsvägarna är mycket formaliserade inom politiken. Medan man jobbar 
med planer eller dokument av olika slag, bereds och processas begreppen både i 
nämnden, i utskott och i beredning samt inom de olika politiska grupperna. Nämnden 
menade att även om arbetslag som begrepp är kommunicerat formellt med 
verksamheten så är innehållet i begreppet informellt kommunicerat inom nämnden så att 
de uppnått samsyn kring begreppet. Även arbetslagstanken processades fram politiskt 
på samma sätt. Det var länge sedan begreppet processades men nämnden menar att 
begreppet lever i de dokument man skrivit. Både nämnd och förvaltning var eniga om 
att begreppet arbetslag är kommunicerat inom organisationen men både förvaltning och 
nämnd påpekade att det var för många år sedan. Förvaltningen menade att arbetslag är 
en självklarhet inom skolan och därför behöver man inte kommunicera begreppet. De 
menade att begreppet är väl definierat inom skolan i kommunen. Men när de pratade om 
detta så låg tiden för kommunikationen ganska långt tillbaka i tiden. En av 
informanterna i förvaltningen uttryckte sig så här:  
 

Jag minns inte ens när vi… jag har aldrig varit med om att vi har pratat om 
varför vi har arbetslag, varken som pedagog eller så. Jag aldrig har varit med om 
nåt annat… så att varför skulle vi … varför skulle jag prata om arbetslag. (ur 
fokusgruppsintervju med förvaltningsledningsgruppen) 

 
Detta stämmer väl överens med Meads (1976) tankar att meningar tas förgivna när de 
väl en gång har etablerats. En av deltagarna i förvaltningsledningsgruppen, som tidigare 
jobbat utanför den aktuella kommunen, var inte alls säker på begreppet kommunicerats 
inom gymnasiet och heller inte på om de såg på arbetslag på samma sätt som 
grundskolan och upplevde att de idag inte kommunicerar begreppet. Hon upplevde det 
så här: 
 

Jag känner mig lite utanför här eftersom jag inte alls har jobbat med arbetslag på 
det sättet. Jag tror i alla fall, att det är så att gymnasiet inte har arbetat på det 
sättet med arbetslag. Jag tror inte att vi gör det idag heller, i alla fall upplever jag 
inte det, att vi egentligen diskuterar det heller idag. (ur fokusgruppsintervju med 
förvaltningsledningsgruppen) 

 
Förvaltningen diskuterar idag inte alls begreppet arbetslag vare sig inom gruppen, med 
rektorer eller med nämnden, om det inte påkallas uppmärksamhet från annat håll. Även 
kommunikationen med rektorer verkar ske endast efter behov från rektorerna, då kan 
förvaltningen stötta och hjälpa den enskilda rektorn. Rektorerna anser att de 
övervägande har kommunicerat begreppet neråt i organisationen. De säger att nämnden 
har ett beslut som talar om att alla ska arbeta i arbetslag, men det inte finns någon direkt 
kommunikation från nämnd eller förvaltning kring begreppet arbetslag. En rektor 
upplever det på det här sättet: 
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Men överhuvudtaget, det kan vara arbetslag eller…, så finns det ingen direkt 
kommunikation från nämnd eller förvaltning eller mina överordnade, för någon 
slags pedagogisk ide.(ur fokusgruppsintervju med rektorsgruppen) 

 
Rektorerna ansåg att de själva har en viktig roll. När de talade om arbetslag kan vi finna 
en skillnad mellan rektorerna på grundskolan och de som jobbar på gymnasiet. På 
grundskolan gav de flera exempel på hur de kommunicerat begreppet tidigare. På 
gymnasiet handlar det mer om hur man tänker jobba kring arbetslag. Vi upplevde att 
begreppet ses som en självklarhet på grundskolan, att man menar att man inte vare sig 
behöver kommunicera eller motivera arbetslaget, för arbetslag som begrepp har funnits 
så länge i grundskolan. På gymnasiet ansåg inte rektorerna att begreppet var lika 
självklart för pedagogerna. Där handlar kommunikationen mer om att införa, motivera 
och skapa fungerande arbetslagen. En av gymnasierektorer uttryckte sin osäkerhet på 
det här sättet, jag tror ”inte riktigt jag förmår att sälja in arbetslag” (ur fokus-
gruppsintervju med rektorsgruppen) och fortsatte sedan med att konstatera att det inte 
går att kommendera fram en förändring. 
 
Alla tre fokusgrupper menade att det är verksamheten och framför allt rektor som 
pedagogisk ledare som har ansvar för att leda till arbetslag. Nämnden lämnade sedan 
frågan och menade att de skapar incitamenten och drar upp riktlinjer för idén men sedan 
är det verksamhetens roll att praktiskt genomföra den. De ansåg att de som politiker har 
fullgjort sitt uppdrag när planerna/dokumenten är väl är skrivna och att det därefter är 
upp till verksamheten att verkställa. Nämnden menade att rektor ska ha en tydlig 
arbetsledarroll i frågan och att tjänstemännen är deras verktyg. På det sättet menade 
nämnden att de indirekt leder till arbetslag. Här upplevde vi tydligt att nämnden hyser 
en stor tilltro till organisationens verkställande möjligheter. Nämnden var också 
medveten om att de har ett uppföljningsansvar och ser idag att de uppfyller det genom 
de årliga kvalitetsrapporterna. Olsson (2004) menar också att det i skolans värld finns 
en stark tilltro till organisationsförändringar åtminstone hos beslutsfattare på de 
politiska och administrativa nivåerna. Rektorerna diskuterade kring hur de trodde att 
nämnden och förvaltningen såg på begreppet arbetslag samt hur nämnd och förvaltning 
ansåg att rektorerna skulle implementera de lokala styrdokumenten. Vi upplevde att det 
fanns en osäkerhet hos rektorerna när de talade om detta. Samma osäkerhet upplevde vi 
att det fanns kring de statliga styrdokumenten och hur rektorerna trodde att syftet med 
arbetslag formulerades i dessa. 
 
Förvaltningen menade, precis som nämnden gjorde, att det är en självklarhet att det är 
rektorerna som driver arbetslagsfrågan. När förvaltningen talade om att leda till 
arbetslag handlade det om det är rektorerna som har verksamhetsansvar och 
förvaltningen ser sig som stöd till rektorerna. För förvaltningen blir det ”mer att lyssna 
och sätta sig in hur fungerar den skolan och kanske utmana berörda rektorer att vinkla 
och tänka på annat sätt”( ur fokusgruppsintervju med förvaltningsledningsgruppen).  
 
Ju högre upp i en hierarki desto troligare är att den som utövar administrativ kontroll 
tittar mer på planer och hur man genomför dessa, än hur det verkligen ser ut och 
funderar över vad som sker i stunden, säger Hargreaves (1998).  Nämnden och 
förvaltningen berättade att de diskuterat och ventilerat begreppet arbetslag inom 
gruppen, men vad vi kunde förstå, inte kommunicerat det nedåt med den verkställande 
nivån, dvs. rektorerna. De hade i sina dokument och planer använt begreppet arbetslag. I 
kommunens kvalitetsredovisningar utgår man ifrån att arbetslagen fungerar eftersom 
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frågorna förväntas besvaras av arbetslagen. Däremot finns inga frågor om hur 
arbetslagen är organiserade eller hur de fungerar. Detta tolkar vi som att fungerande 
arbetslag är underförstått av dem som formulerar frågorna till kvalitetsredovisningen. 
 
Som vi uppfattade det verkade grupperna ovanför rektorsnivån inte anse att begreppet 
arbetslag skulle behöva kommuniceras eller bli föremål för ett uppdrag att leda eller 
skapa fungerande arbetslag. En stor del av diskussionen med förvaltningen handlade om 
hur de menade att rektorerna kan leda till arbetslag. Förvaltningen såg reflektionen som 
ett viktigt medel för ledarna då det gäller att arbeta för lärande arbetslag, att leda genom 
reflektion. En av deltagarna berättade om att de för några år sedan jobbat med 
reflektionens betydelse: 
 

Den slutsats vi drog det var att reflektion behövs i alla organisationer. Reflektion 
når sin bästa fulländning när det sker tillsammans med andra och då tillsammans 
med andra som finns i den kontext, som alltså som en gemensam utgångspunkt. 
Det skulle väl då säga att alltså förklara syftet med arbetslag. Men också förklara 
det med att leda arbetslag… då söker man en del i arbetslagets görande som 
också ger en effekt i dess utveckling så att säga, och där tycker jag nog att man 
kan leda till arbetslag genom att leda reflektion, att styra reflektionsarbetet till en 
grupp av människor som befinner sig i ett gemensamt uppdrag i en gemensam 
kontext. (ur fokusgruppsintervju med förvaltningsledningsgruppen) 

 
Vi upplevde att förvaltningsledningen i denna diskussion inser att detta är en aspekt som 
borde kommuniceras med rektorerna, men att de inte riktigt kom fram till på vilket sätt 
den kommunikationen skulle kunna ske. En av informanterna i förvaltningsledningen 
säger att hon brukar arbeta direkt mot arbetslagen men att det då oftast handlar 
information. Vi menar att det skulle kunna ingå i förvaltningsledningens arbetsuppgifter 
att arbeta, kommunicera med rektorsgrupperna om olika sätt att leda till arbetslag, till 
exempel genom reflektion. Rektorerna menade ju att det idag inte finns någon 
kommunikation kring arbetslag med förvaltningen. Merparten av förvaltningsledningen 
har sin bakgrund i för- och grundskolan har skapat sin kunskap om arbetslag i skolan 
utifrån den kontexten. Mellan dessa finns en samsyn på begreppet. Men att när man 
senare utvidgar begreppet till att gälla även gymnasiet så tas det förgivet att man ser på 
begreppet arbetslag på samma sätt där. Detta trots att en av informanterna vid flera 
tillfällen påpekade att hon upplevde en skillnad mellan grundskola och gymnasieskola. 
Vi upplevde diskussionen som att man är omedveten om att man, inom organisationen, 
kommit olika långt eller till olika slutsatser kring begreppet arbetslag.   
 
Det som framkom vid intervjun med rektorsgruppen var att de, som pedagogiska ledare 
närmast arbetslagen, funderade mycket kring hur arbetslagen fungerade, vilka problem 
som finns idag och hur man ska leda till fungerande arbetslag inom skolan.   Senge 
(1995) menar att lärandet är en del av det pedagogiska ledarskapet, en av 
förutsättningarna för att en utveckling ska ske. Their (1995) säger: 
 

Den pedagogiska ledaren inte endast talar om och beskriver förändringsbehov 
och åtgärder. Den pedagogiska ledaren handlar. Att argumentera för någonting 
är otillräckligt om argumentationen förblir osynliggjord i arbetet eller i 
handlingsprogram. Upplevelse av sanning och kunskap skall stödjas av 
åtgärder.(s.161) 
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Rektorerna menade att deras roll är viktig när det gäller att få fungerande arbetslag. De 
tyckte att de själva har varit drivande i och om frågor som gäller att skapa arbetslag på 
gymnasiet och att jobba med arbetslagsutveckling på för- och grundskolan.  Their 
(1995) menar att: 
 

Då det gäller att utveckla en organisation mot arbetsprocesser som inkluderar 
kontinuerligt lärande vänder den pedagogiske ledaren sina blickar inåt mot den 
egna organisationen och studerar snarare än mot omvärlden i hopp om att finna 
snabba patentlösningar och färdiga modeller. Det finns nämligen inga modeller 
som skulle passa alla, vilken den pedagogiska ledaren är väl medveten om”.(s. 
163)  

 
Rektorerna gav exempel på hur de försökt skapa förutsättningar för sina arbetslag. Det 
framkom olika exempel på hur man arbetat med arbetslagsutveckling utifrån de enskilda 
rektorsområdena. En rektor hade tagit med sina arbetslag på studiebesök på en industri 
utifrån det diskuterat arbetslag. En annan rektor har tagit in externa resurser för att jobba 
mot fungerande arbetslag. De rektorerna som vi intervjuat har, upplever vi, samtliga 
reflekterat kring arbetslagsutveckling. Däremot blir de metoder de valt att arbeta med 
mycket olika eftersom de arbetslag som finns i deras respektiver rektorsområden har 
olika behov, utifrån hur långt på vägen mot fungerande arbetslag de har kommit. 
 
Vi upplever att rektorerna vid intervjutillfället upplever det positivt att diskutera den här 
frågan med andra och att få höra hur de tänker kring arbetslagsutveckling. Rektorerna 
använde en del av sin tid till att diskutera varför en del pedagoger kan känna det svårt 
inför tanken att gå in i ett arbetslagsarbete. En av rektorerna ansåg att det handlade om 
rädsla: 
 

Om man som pedagog ska gå in i arbetslagstänket och kunna verkligt fungera så 
handlar det ju om att blotta sig. Det är nog oftast den största skräcken en lärare 
har. Läraren måste blotta sina kunskaper, kan han nog mycket? För att visa att 
vem som kan det här med historia och kan ta det och vem som kan ta mer 
samhällskunskap och vem som kan ta matematik. (ur fokusgruppsintervjun med 
rektorsgruppen) 

 
Ytterligare en rektor talade om samma sak: 
 

Man är rädd för att blotta sig, man har inte tillräckligt stort självförtroende för att 
tala om det. Här är jag, det här är min lärargärning. Därför att man inte tror att 
det duger. Och det kan ju i sin tur bero på att man av hävd stänger dörren om sig, 
så att ingen som ser en. (ur fokusgruppsintervjun med rektorsgruppen) 

 
Vi uppfattade detta som att rektorerna har identifierat ett problem, men att de anser att 
de idag inte har verktyg att göra något åt det. Rektorsgruppen ansåg att de inte alltid har 
tillgång till de medel de skulle behöva för att leda till arbetslag. Men de definierar inte 
vilken typ av medel eller verktyg de efterfrågar. Vikten med att skapa trygghet i 
gruppen tas upp av Miller & Form (Maltén 2000) då de sammanfattar de 
forskningsstudier som givit upphov till Human Relationsteorin de skriver bland annat: 
 

Behovet av erkännande och trygghet samt känslan av att höra hemma i en grupp 
är viktigare för arbetsmoralen och för produktionen än de fysiska/materiella 
förhållandena på arbetsplatsen… Gruppsamarbete uppstår inte alltid av sig 
självt, det måste planeras och utvecklas. Om gruppsamarbete kan skapas, blir 
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sammanhållningen på arbetsplatsen en effektiv motvikt till det föränderliga 
samhällets sprängverkan. (s.105-106, Maltén, 2000) 

 
Tid är, enligt rektorerna i vår studie, en viktig faktor för att kunna leda till arbetslag. De 
ser, som en av sina främsta uppgifter, att skapa tid och möjligheter både för arbetslagen 
att mötas men också att skapa tid för rektor att träffa och leda sina arbetslag. Att skapa 
tid som ett instrument för förändring utan fundering på innehåll och syfte och 
pedagogisk utveckling ger inget mervärde, enligt Hargreaves (1998) som vidare 
konstaterar att man måste inse att tiden har sina begränsningar både som mål och medel. 
Hargreaves (1998) funderar kring tiden som kvalitativ eller kvantitativ. Han menar att 
tiden är något som kan uppfattas som fiende till friheten i dagens skola. Tiden ses som 
ett hinder för att genomföra förändringar i skolan både från organisationen och från 
lärarna. I vår studie visade det sig att ingen av deltagarna i positionerna ovanför 
rektorerna nämnde ordet tid som en förutsättning för leda till arbetslag. Hargreaves 
(1998) menar att ju längre bort från klassrummet du är som rektor, förvaltare eller 
politiker, desto mer tid har du för att utföra uppgifter som inte är kopplat direkt till 
lärararbetet. I rektorernas samtal om olika verktyg eller medel som kan användas för att 
leda till arbetslag framkommer som sista utväg lönesättning, anställningar m.m. Där 
talar de också om att det i andra organisationer är lättare att till exempel ”peka på 
dörren”. Att använda ”morot och piska” säger en av rektorerna. (ur 
fokusgruppsintervjun med rektorsgruppen). 
 
Även om den nuvarande förvaltningsledningen inte anser sig ha jobbat aktivt med 
begreppet arbetslag så är det intressant att notera att de har genomfört en organisatorisk 
förändring som bygger på arbetslagstanken. Kommunens rektorer är indelade i grupper, 
med tanken att bl.a. kunna hjälpas åt, samordna och ha varandra som bollplank i 
diskussioner. Det är ett slags arbetslag för rektorer, där fortfarande varje rektor är 
suveränt egen ansvarig, inte någon omorganisation. Eller som de säger: 
 

Det handlar om att dra fördelar att av samarbeta, påtagligt samarbeta och 
samverka bland olika personer utan att förta egenansvaret… men att ta hjälp av 
vandras styrkor (ur fokusgruppsintervju med förvaltningsledningsgruppen) 

 
 

5.3.3. Informanternas enskilda reflektioner 
 
Vi bad de enskilda informanterna att använda några minuter till att enskilt och anonymt 
skriftligt reflektera kring begreppet arbetslag i skolan. Vi har valt att redovisa varje 
fokusgrupps enskilda reflektioner var för sig.  
 
Schütz (1999) menar att när man talar om något som finns utanför sin vardagvärld töms 
innehållet på detaljer, han skriver: 
 

Ju mer anonym den typifierade konstruktionen är, desto mer avlägsnar den sig 
från det unika hos den enskilda människan och desto färre aspekter av hennes 
personlighet och beteenden mönster fångar typifieringen med avseende på de 
drag som är relevanta för det föreliggande syftet, för var skull typifieringen har 
konstruerats. (s.43) 

 
För förvaltningen och rektorerna som arbetar i skolan, är arbetslag i skolan ett begrepp 
som finns aktivt i vardagsvärlden. Nämndens förhållande till skolan är mer distanserad, 
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mer anonym. Detta kan vi se avspegla sig i de enskilda i reflektionerna. När vi har tagit 
del av informanternas enskilda reflektioner menar vi att det vi framför allt kan se är hur 
många aspekter man reflekterar över och hur detaljrikt man uttrycker sina reflektioner.  
De flesta reflektionerna från nämndsledamöterna kom att handla om vad ett arbetslag är. 
Formuleringar kring begrepp som team, vi-känsla, mindre ensamarbete, samarbets-
möjligheter förekommer hos flera nämndsledamöter. Ledamöterna formulerar också 
tankar kring vilka förväntade effekter ett fungerande arbetslagsarbete ska ge t.ex. förnya 
och utveckla eleverna lärande. ”Bra för elever att se lärare som samarbetar, det ger mer 
tyngd åt undervisningens innehåll (ur enskild reflektion nämndsgruppen). Här kan vi se 
samma sak som vi såg i gruppintervjun, syftet med arbetslag, enligt nämndsleda-
möterna, finns i de fördelar som arbetslag kan ge framför allt eleverna.  
 
Förvaltningsmedlemmarnas enskilda reflektioner kring begreppet arbetslag i skolan 
handlade mycket om hur arbetslag i skolan bör vara sammansatta, att det bör vara 
personer med kompletterande kompetenser för att nå en helhetssyn på eleverna och 
elevens lärande. Det handlade i större utsträckning om det man vill att arbetslag ska 
vara än om hur de faktiska arbetslagen är. Förvaltningsmedlemmarnas enskilda 
reflektioner är mer detaljerade än nämndsledamöternas. En av informanterna i 
förvaltningen använde begreppet harmonikultur för att förklara hur ett arbetslag inte ska 
fungera, ett arbetslag ska inte bestå av personer som försöker komma överens utan det 
bör finnas en dynamik som skapar ”Professionalitet, ej privatisering” (ur enskild 
reflektion ur förvaltningsledningsgruppen). Flera av informanterna reflekterade också 
kring att det finns olika typer av arbetslag, eller rättare sagt att det finns många 
konstellationer inom skolan som kallas för arbetslag utan att egentligen vara det. En av 
deltagarna formulerade sin bild av syftet med arbetslag på det här sättet: ”Arbetslaget är 
en trygghet för eleven.” ”Eleven blir inte beroende av en vuxen.” (ur enskild reflektion 
ur förvaltningslednings-gruppen). Här upplever vi att förvaltningsmedlemmarna inte 
bara reflekterar kring vad arbetslag är utan vilka problem som kan uppstå när man 
organiserar arbetet i skolan i arbetslag. Perspektivförflyttningen kan bero på att flera av 
dem tidigare varit verksamma som rektorer och då jobbat praktiskt med arbetslagarbete.  
 
Rektorernas enskilda reflektioner handlade precis som de andra om hur de ser på syftet 
med arbetslag men hos rektorerna går det även att finna olika inställningar till arbetslag. 
Dels fanns det informanter som ser arbetslag som ”den viktigaste faktorn för en 
gemensam hållbar skolutveckling över tid” (ur enskild reflektion rektorsgruppen) och 
dels en som uttrycker en viss tvekan, eller åtminstone ser problem med att organisera 
skolan i arbetslag ”arbetslag passar i en skola som bygger på kunskapsrelativism, ämnen 
har hamnat i skymundan” (ur enskild reflektion rektorsgruppen). De reflektioner kring 
syftet som kommer fram inom rektorsgruppen är bland annat att man menar att 
arbetslag är ett medel, ett organisationsmedel, för att uppfylla målen i de nya 
läroplanerna. Det finns även åsikten att arbetslagen är en utifrån pålagd struktur och att 
det finns väldigt få fungerande arbetslag. En av rektorerna valde att prata om samarbete, 
inte om arbetslag, som ett medel att öka professionalismen. Rektorerna reflekterar alltså, 
precis som förvaltningen, inte bara om en aspekt kring arbetslag utan utvidgar sina 
reflektioner till att handla om syfte, problem men också om ifrågasättande av 
arbetslagens funktion. 
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6. Analys  
 
Studien visar att det inte finns någon samsyn kring syftet med arbetslag, mellan de tre 
nivåerna i skolorganisationen. Bristen på samsyn märks framförallt mellan nämnd och 
förvaltning å ena sidan och rektorerna å den andra. Nämnd och förvaltning tycktes dock 
till en början ha en gemensam uppfattning om att arbetslagens syfte var att skapa en 
god lärmiljö för elever och lärare.  
 
När vi sedan såg på delarna, på det meningsbärande innehållet i intervjuerna 
förändrades uppfattningen. Vi upplevde variationer i den intentionala strukturen. 
Menade man faktiskt samma sak när alla pratade om sin syn på fenomenet arbetslag i 
skolan? Upplevde informanterna samma syfte med arbetslag i skolan? De pratade om de 
arbetslag de upplevde existerade inom organisationen. Men det visade sig att det var en 
stor variation på upplevelsen av det faktiska objektet. Vid en närmare analys visade det 
sig finnas divergerande uppfattningar kring mycket, hur arbetslagen ska skapa den goda 
lärmiljön, vad ett arbetslag egentligen är och hur man upplever att arbetslagen fungerar. 
Det fanns alltså inte någon samsyn kring syftet med arbetslag inom den lokala 
skolorganisationen i den aktuella kommunen. Det visade sig genom att de olika 
nivåerna talade om olika syften med arbetslag och att de inte verkar vara medvetna om 
att de andra nivåerna definierar syftet på annat sätt. Studien visar att man kan enas om 
att arbetslag skapar en god lärmiljö för eleverna, men enas inte om hur man definierar 
arbetslag. Bristen på samsyn mellan organisationens nivåer skapar problem som 
framförallt påtalades av rektorerna. Rektorerna talade om brist på verktyg för att jobba 
med arbetslagsutveckling, medan nämnden och förvaltningsledningen talade om hur väl 
kommunicerat begreppet arbetslag var i organisationen och i dokumenten. Studien visar 
att förvaltning och nämnd hyser en stark tilltro till de skrivna dokumenten men att 
rektorerna saknar veklighetsanknytningen i dessa. 
 
Vid flera tillfällen under intervjun med förvaltningsledningen diskuterade dessa utifrån 
sina tidigare roller som rektorer. I den aktuella kommunen har det under de senaste åren 
varit stor omsättning på rektorer vilket ger situationen med många nya rektorer ute i 
verksamheten. I och med det har rektorsgruppen relativt sett kortare perspektiv på vad 
som kommunicerats kring och arbetats med än vad förvaltningsledningen har. En del av 
de personer som idag sitter i förvaltningsledningen har jobbat med begreppet under sin 
tid som rektorer inom kommunen när det lokala Skolutvecklingsavtalet, där arbetslag 
var ett centralt begrepp, skulle implementeras. De rektorer vi intervjuade upplevde att 
de inte har kommunicerat begreppet arbetslag med förvaltningen. Hur arbetslaget ser ut 
som arbetsform, vad är ett arbetslag och vilken funktion det ska fylla? Deras upplevelse 
kan bero på att förvaltningen, de f.d. rektorerna, upplever att begreppet arbetslag inte 
behöver kommuniceras mer eftersom de tidigare har kommunicerat begreppet och 
kommit till samförstånd.  
 
Vår studie visar att många i dagens skola talar om arbetslaget. Men vad är arbetslaget? 
Så här skriver Åberg (1999): 
 

Det finns de som tror att arbetslagen är något slags påfund som planeras och 
beslutats centralt. Så är det inte. I själva verket finns inte mycket stadgat om 
skolans sätt att organisera sitt arbete om man går till lagar och avtal. Det är i de 
kommunala skolplanerna och i skolornas arbetsplaner, som man hittar mål som 
handlar om personalens samverkan (s.25) 
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I studien kan man se, precis som Åberg påstår, att både förvaltning och nämnd men 
framförallt rektorerna har uppfattat att arbetslag var något som finns i de statliga 
styrdokumenten liksom i de kommunala styrdokumenten. Arbetslag som begrepp är så 
tydligt förknippat med skolans arbete att rektorerna och därigenom även lärarna faktiskt 
tror att det finns i de centrala styrdokumenten.  
 
I den aktuella kommunens Skolutvecklingsplan som fanns för åren 2001-2005 så kan vi 
konstatera att begreppet arbetslag frekvent användes och borde alltså vara kommuni-
cerat mellan arbetstagarorganisationerna och förvaltningen när avtalet arbetades fram. 
Arbetslag används bara som ett begrepp i Skolutvecklingsplanen, det åtföljs inte av 
något syfte eller någon definition. Olsson (2004, s.169) skriver att lokala styrdokument 
och planer ”riskerar att bli ett diskursivt utanpåverk som används i retoriska 
sammanhang men som har föga relevans i utvecklingen av praktiken”. Vi menar att det 
är viktigt att arbetslagens syfte och vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för 
att få fungerande arbetslag måste definieras på lokal nivå då det inte finns definierat i de 
centrala styrdokumenten. Man måste också precis som Ekman (2004) talar om inte bara 
kommunicera begreppet genom skrivna texter utan använda flera vägar av 
kommunikation för att etablera en gemensam definition av begreppet arbetslag 
 
Ekman (2004) skriver om problemet att få ett skrivet styrdokument att slå rot hos 
medarbetarna och menar att det oftast beror ”på en övertro på texten, i kombination med 
slarv i genomförandet” (s.75).  
 

”Att få kan styra många med texter är en tanke som utgör grunden för hur 
organisationer i allmänhet styrs. Fokuserar vi på kunskapsarbetare kan vi 
konstatera att vissa grupper, som lärare, sjukvårdspersonal och socialarbetare, är 
överrösta med texter. Texter som antas styra deras arbete. Allt fler företag har 
skrivna kvalitetspolicys, värderingsdokument, certifikat, strategiplaner och ISO-
reglementen för den dagliga verksamheten. Men i många fall blir dessa regler 
exempel på texter som ledningen tror mycket på men som medarbetarna ser lite 
av och bryr sig ännu mindre om… Vägen från nyckelord i ledningsgruppen till 
normer ute i verksamheten är lång. ” (s.75) 

 
Utifrån Öqvists (2003) systemteoretiska sätt att tänka kring kommunikation kan man se 
på de svårigheter som kan uppkomma i en politisktstyrd organisation, i detta fall en 
skolorganisation där besluten fattas flera hierarkiska nivåer ifrån den verkställande 
personalen. Öqvist menar att den digitala kommunikationens problem kan vara att just 
antalet nivåer i organisationen ”chanserna att lyckas avta med antalet led i hierarkin som 
han vill ska omfattas av förändringen”. (s.83) Många gånger är det just genom 
styrdokumentens relativt kortfattade språk som riktningsförändringar delges och 
förväntas påverka hela organisationen. 
 
Förvaltningsledningen och nämnden anser att arbetslag är väl förankrat i organisationen 
eftersom de tidigare har kommunicerat begreppet. Medan rektorerna menar att de inte 
har kommunicerat begreppet som sådant vare sig med nämnd eller vare sig med 
förvaltning. Den slutsats vi kan dra är att de som ska leda till arbetslag i praktiken, 
rektorerna, känner sig osäkra på vad de styrande, både på kommunal som statlig nivå 
lägger in i begreppet. Förvaltningen och nämnden anser sig närmast ha diskuterat 
begreppet ”till leda”.  I sin doktorsavhandling skriver Lundström (2007) om hur 
kommunikationen inom en skolorganisation påverkas av de balkaniserade kulturerna.  
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Kommunikationen fungerar ofta väl inom en grupp men sämre mellan de fasta 
grupperingar, arbetslag, rektorsområden, ämneslag, yrkes- och teorilärare mm, som 
finns inom skolväsendet Han menar vidare att detta delvis kan handla om en ökad 
informationsstress inom skolan som påverkar kommunikationen mellan exempelvis 
rektor och arbetslag. 
 
När begreppet arbetslag kom in i skolans värld på 1980-talet var det tydligt ihopkopplat 
med grundskolan och också i många fall synonymt med förändrad pedagogik. Exempel 
på detta finns i två böcker från slutet av 1970-talet (Andersson, Gafvelin, Nordström, 
Numan, 1978 och Andersson, Gafvelin, Nordström, Nordmark1980).  
 
Om man på allvar vill förändra arbetssätt och arbetsformer, då ställs medlemmarna i 
arbetslaget inför nya och kanske okända problem. Tidigare har arbetslagen i 
grundskolan bildats utifrån vad lärarna vill göra för att hjälpa varandra… Mera 
komplicerat blir det om lärarna i laget utgår från att de tillsammans med eleverna ska 
planera och forma arbetet. Vill man, som riksdagsbeslutet om SIA förordar, på allvar 
förändra arbetet i skolsalarna så att eleverna får mera att säga till om, ställs lärarlagets 
sammansättning och funktion i en helt annan belysning. (Andersson, Gafvelin m.fl.., 
1978. s.17) 
 
Vid ett samtal berättar en av författarna, att deras arbetssätt uppmärksammades och att 
det refereras till deras arbete i kommentarmaterialen till Lgr 80. Han fortsatte med att 
kommentera det på följande sätt: 
 

Vi kunde märka att de andra på skolan inte insåg att det var vårt arbetslag som 
det skrevs om. Då hade de kanske inte varit så positiva kring 
kommentarmaterialet. Många på skolan var stolta över att det arbetssätt som 
bedrevs på deras skola uppmärksammades. Men att det jobb som de bedrev på 
skolan inte alltid sågs som positivt. 
 

Vi tolkar det som om det kanske inte alltid är så enkelt att förändra lärarnas sätt att 
arbeta, inte ens i när man hade uttalat stöd i de statliga styrdokumenten.  
 
Vi upplever att rektorerna är medvetna om dels en skillnad som finns mellan för- och 
grundskolan å ena sidan och gymnasiet å den andra då det gäller synen på arbetslag och 
dels en skillnad i hur långt man har hunnit i sitt arbetslagsarbete. Rektorerna gör även 
ett försök att förklara vad skillnaderna kan bero på, de talar om kunskapssynen. Vi 
menar att visserligen kan kunskapssynen vara viktig, men också den lokala skol-
organisationen som finns på de olika skolorna. Maltén (2000) refererar till Ekholm & 
Miles studie som beskriver fem huvudtyper av lokal skolorganisation. Vi menar att det 
som beskrivs av rektorerna kan liknas vid tre av de beskrivna skolorna, den rationellt 
byråkratiska, den professionella och den sociala skolan. Dessa beskrivs hos Maltén 
(2000) på följande sätt: 
 

o Den rationellt byråkratiska skolan som till sin uppbyggnad är klart hierarkisk 
och toppstyrd, domineras av regler och rutiner… Man lägger stor vikt vid att 
precisera förutsättningarna för skolverksamheten så att denna skall motsvara 
intentionerna.  
 
Till de positiva dragen hör ordning, reda och stabilitet. Vidare skapar 
förekomsten av arbetsenheter möjlighet till kollektivt lärararbete. I den negativa 
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vågskålen läggs låsningar och begränsningar av handlingsfriheten med risk för 
passivisering och maktlöshet. Vidare kan helhetssynen skymmas av alla 
detaljregleringar. 
 

o Den professionella skolan uppvisar kunniga och kompetenta lärare. Traditionellt 
innebär detta oftast att den ämnesinriktade undervisningen sätts i centrum i en 
ensidigt kunskapsinriktad skola med katederundervisning som främsta 
kännetecken. 
 
Den skola som dagens läroplaner påbjuder, förutsätter i stället att den 
professionella läraren agerar utifrån en helhetssyn, inom vilken intellektuell 
fostran endast utgör en del av elevens utveckling. Hela skolan bör ses som en 
pedagogisk miljö. Arbetssättet bör därvid kännetecknas av elevaktiviering, 
problembaserad undervisning och ämnesövergripande temastudier – en markant 
förnyelse. 
 

o Den sociala skolan är baserad på likartade mål och pedagogisk samsyn och 
kännetecknas av samverkan och återkoppling mellan lärarna. Lärarna arbetar i 
arbetslag tillsammans med övrig personal, eleverna involveras i 
planeringsarbetet; skolans atmosfär är avspänd; arbetstrivsel råder; flexibilitet 
och vilja till samverkan är påtaglig. Men samverkan föder ofta problem och 
konflikter kan uppstå. Deras hantering kan dock ge nyttig lärdom. (s.120-121) 
  

Den bild vi får av förskolans och grundskolans tidigare år passar väl in i beskrivningen 
av den sociala skolan med inslag av den professionella skolan. Grundskolans senare år 
och gymnasiet verkar karaktäriseras av typbilden av den professionella skolan, medan 
vissa delar av gymnasiet till stor del verkar organisatoriskt befinna sig i den rationella 
byråkratiska skolan.  
 
När förvaltningen diskuterar arbetslag menar de att det är många konstellationer inom 
skolan som kallas för arbetslag, fast de inte borde få kallas det. Vi upplever att den 
diskussionen kan förstås utifrån att förvaltningen ser den sociala skolans arbetslag som 
modell för det som de anser vara fungerande arbetslag. Förvaltningens åsikter kan då 
förklaras genom att tre av medlemmarna har sin bakgrund i den typen av skola. 
Gymnasiechefen, som ser gymnasieskolan i första hand, säger vid ett tillfälle att hon 
känner sig osäker kring de arbetslag som de andra beskriver från sin verklighet, hon ser 
skillnaden mellan de ämneslag som vanligtvis finns på gymnasiet och de arbetslag som 
beskrivs av de övriga. 
 
Tillberg (2003) beskriver tre skoltyper i sin studie. 
  

o bildningsskolan där kunskaperna, ämnen och läraren står i centrum 
o den moderna skolan där man har en modern organisation kring undervisningen och 

teamet och breddning av kunskapsbegreppet, arbetslaget står i centrum 
o missionsskolan där helheten är viktig för utvecklingen och samarbete är integrerat i 

skolformen., idén står i centrum 
 
Utifrån Tillbergs skoltyper liknar gymnasiet mest bildningsskolan. För - och 
grundskolan liknar framför allt den moderna skolan och i vissa delar missionsskolan. 
Utifrån detta sammantaget med informanters tankar om vad de såg som syfte och hur 
kommunikation och ledning skedde så finns det anledning att arbeta vidare och fundera 
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på hur man vill genomföra sina visioner och som Tillberg menar, ta reda på hur det ser 
ut och vad man menar när man pratar om samarbete och arbetslag i synnerhet. 
 
Tillberg (2003) visar i sin studie att en av skolledningens utmaningar handlar om att 
man bör utveckla de befintliga samarbetsmönster som redan finns i skolan. Hon menar 
att ledningens uppgift är att se på de förutsättningarna som finns både i fråga om 
bildningstankar, organisation och redan påbörjad utveckling i skolan och därefter 
påverka och leda utifrån detta. Men detta förutsätter kunskaper eller åtminstone god 
kännedom om hur dessa samarbetsmönster ser ut, så att de kan förstärkas, kompletteras, 
förtydligas, och eventuellt förändras. Rektorerna är medvetna om detta men menar att 
det bör tydliggöras för de beslutande nivåerna i den aktuella kommunen hur dagens 
samarbetsmönster, det faktiska objektet, ser ut och att sedan utifrån detta skapa 
förutsättningar att närma sig målet, det intentionala objektet. 
 
Kan det vi ser idag som en skiljelinje mellan grundskolan och gymnasiet vara den 
gamla klyftan som fanns redan på 60-talet vid skrivandet av läroplanerna 1962 och 
1969? Det som man inte lyckades genomföra i dessa läroplaner fick man med i LGR80 
men den läroplanen var bara för grundskolan. Gymnasiet kommer ”ikapp” först drygt 
10 år senare då programgymnasiet införs och begrepp som programlag börjar användas. 
 
Det vi kan se är att merparten av förvaltningsledningen har sin bakgrund i för- och 
grundskolan och att de skapat sin kunskap om arbetslag i skolan utifrån den kontexten. 
Mellan dessa finns en samsyn på begreppet. Men att när man senare utvidgar begreppet 
till att gälla även gymnasiet så tas det förgivet att man ser på begreppet arbetslag på 
samma sätt där. Normell (2004) skriver att de som kommer i kontakt med ett begrepp 
komma att agera utifrån tidigare skapade skript och inte på den i många fall nya 
sakinformationen. Arbetslag associeras med arbetssätt som funnits i grundskolan under 
längre tid, arbetssätt som man antingen kan vara positiv eller negativ till.  
 
Mead (1976) menar att det väsentligaste med människor är ”att de ständigt skapar 
meningar och tolkningar, och att de gör detta i samverkan med andra människor”. ”De 
allra flesta meningar tas för givna, när de väl en gång etableras”. Detta upplever vi 
tydligt i våra intervjuer, men vi menar att centrala begrepp i en organisation inte bör tas 
för givna och man bör inte heller förutsätta tolkningarna av begreppen. Begrepp som är 
centrala kan inte leva vidare endast i skrivna dokument utan måste ständigt definieras, 
kommuniceras och visualiseras för att en vidare utveckling ska ske, annars blir det bara 
ord, en intention, inte en faktisk verklighet. Det som en del av förvaltningen och 
nämnden ser som sant och existerande ser i verkligheten annorlunda ut. Nämndens 
intentionala objekt, visar sig att korrelera allt mindre med det faktiska objektet ju 
närmare verksamheten vi kommer. Nämnden och delar av förvaltningen ser inte någon 
skillnad mellan syftet med arbetslag i de olika skolformerna, utan upplever sitt syfte 
som generellt för hela skolorganisationen. Det som kan ses som en viktig slutsats är att 
begrepp som arbetslag hela tiden utvecklas och kanske måste vi liksom 
hermeneutikerna, se helheten, studera delarna och sedan kanske omvärdera den helhet 
vi såg från början. 
 
I den aktuella kommunen finns en gemensam grund att stå på, men skolans värld är inte 
konstant. Pedagoger och pedagogiska ledare byts ut och de som kommer nya måste få 
kommunicera och internalisera begrepp så att en skolutveckling kan ske. Om man vill få 
det faktiska objektet att närma sig det intentionala objektet måste de som i praktiken 
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arbetar med det faktiska objektet vara väl förtrogna med det intentionala. Det vill säga, 
vi menar att nämnd och förvaltning kontinuerligt bör definiera och motivera begreppet 
arbetslag för verksamheten så att begreppet ska vara levande och aktivt inte bara ett 
konturlöst ord. 
 
När vi ser på hur begreppet arbetslag används i organisationen ser vi en vilja att 
organisera skolans arbete i arbetslagsform. Alla säger sig arbeta för att skapa 
fungerande arbetslag.  Det som det däremot inte finns en samstämmighet omkring är 
hur långt kommunen kommit i sitt arbetslagsarbete.  
 
Informanternas syn på begreppet arbetslag kan ha förändrats genom deltagandet i 
studien, det vi tolkar, analyserar i studien är föränderligt men var en sanning i det 
sammanhang det uttalades. Genom att kommunicera kring ett begrepp påverkas 
förståelsen av begreppet. Mycket av det som förvaltningen samtalar om i 
fokusgruppsintervjun att de borde kommunicera med sina rektorer. Behovet av 
kommunikation uttrycktes bara från rektorernas sida men skolutvecklingen i kommunen 
skulle gynnas av en kommunikation kring detta centrala begrepp. Kommunikation är ett 
tecken på att det finns en vilja att styra – leda till arbetslag. Ett ledarskap kan visa sig 
genom en aktiv kommunikation. 
 
 

6.1. Slutsatser 
 
Studien visar att begreppet arbetslag inte har en gemensam definition, det intentionala 
begreppet arbetslag definieras aldrig entydigt. I de statliga styrdokumenten finns 
begreppet endast med implicit, man talar aldrig om arbetslag direkt. Det dokument som 
finns närmast verksamheten, det lokala skolavtalet innehåller flera skrivningar kring 
begreppet arbetslag, men det finns ingen definition av begreppet. Det är tydligt att ju 
närmare vi kommer de faktiska arbetslagen i skolan, desto oftare syns begreppet 
arbetslag både i styrdokumenten och i genomförda fokusgruppsintervjuerna.  
 
I studien framkommer att de olika nivåerna inom organisationen använder det 
gemensamma begreppet arbetslag utan vara medvetna om att andra definierar begreppet 
annorlunda.. Det framkom till exempel att det fanns en skillnad mellan hur grundskola 
och gymnasieskola såg på begreppet. 
  
Gemensamma definitioner av centrala begrepp är nödvändiga i en organisation som 
strävar efter utveckling, en lärande organisation. Nationalencyklopedin (www.ne.se 
2007) definierar en lärande organisation som ”en organisation som kontinuerligt lär av 
sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt”.  
 
Förekomsten av kommunikation kring begreppet visar sig i studien kunna ses som 
synonymt med aktivt ledarskap mot arbetslag. I den aktuella kommunen har man 
tidigare kommunicerat/förankrat begreppet arbetslag och de som fanns inom 
skolorganisationen redan då, delar av förvaltningsledning och nämnd, anser att 
begreppet inte behöver kommuniceras mer. Nämnd och förvaltning berättar vidare att de 
tidigare jobbat aktivt med att leda till arbetslag. Det framkommer att kommunikation 
kring arbetslag som begrepp inte finns inom kommunen idag och detta efterfrågas av 
rektorerna i studien.  De rektorer som arbetar i kommunen idag känner sig osäkra på vad 
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de styrande lägger in i begreppet arbetslag och efterfrågar medel för att aktivt leda mot 
arbetslag.  
 
I studien framkommer att man anser att kommunikation kring begreppet arbetslag är en 
förutsättning för att man aktivt ska kunna leda till arbetslag. För att skapa möjligheter 
att aktivt leda till arbetslag bör alltså begreppet vara väl förankrat och kommunicerat på 
alla nivåer i organisationen. Kommunikation på alla nivåer och mellan alla nivåer kan 
alltså vara ett verktyg eller medel i arbetet att leda till arbetslag. 
 
Rektorerna efterfrågar vid flera tillfällen medel för att jobba med arbetslag. Vår slutsats, 
är utifrån denna studie, att det måste skapas möjlighet att kommunicera kring detta inom 
alla nivåer i den aktuella organisationen, både de tre som vi studerat men också bland 
pedagogerna som ju utgör de faktiska arbetslagen inom skolan. Gunnar Ekman (2003) 
skriver att: 
  

…chefer måste argumentera för texterna på de platser där texterna testas – i 
småpratet på informella arenor. ( s.84) 
 

De texter som produceras på central nivå, exempelvis från Skolverket samt de texter 
som skrivs inom den kommunala organisationen måste få diskuteras och pratas igenom.  
Det vore bra om de lokalt producerade texterna kunde tydliggöra den vision som 
politikerna har för arbetslagsarbetet i skolan.  
 
Genom att ledarna deltar i diskussioner kan arbetslagen få reda på vad ledarna förväntar 
sig av dem och hur ledarna ser på syftet med arbetslag i skolan. Detta arbete bör ske ofta 
och både inom och mellan de olika nivåerna i organisationen. En viktig faktor för att 
detta ska kunna genomföras är tid. Om ledarna anser att arbetslagsarbete är en viktig 
förutsättning för att arbetet i skolan ska fungera måste det vara ett prioriterat mål. Det 
måste avsättas tid för detta, att skapa tid och möjlighet för dels rektorer att delta i 
arbetslagsarbetet och dels för arbetslagen själva att utveckla och utvärdera sitt arbete. 
Det måste också skapas forum för kommunikation mellan organisationen olika nivåer 
kring detta begrepp. 
 
Utifrån studien anser vi att det är viktigt att kommunikationen kring centrala begrepp 
inom en organisation är levande. Det är bara då man kan nå fram till ett gemensamt 
syfte som är föränderligt utifrån de krav som dels ställs på organisationen utifrån men 
dels också från dem som verkar inom organisationen.  
 
 

6.2. Fortsatt forskning 
 
Det vore intressant att fördjupa studien genom att ta med pedagogerna i studien.  
En annan aspekt som kommer fram i vår studie och som skulle vara intressant att 
studera närmare är vilken betydelse det har att ledarna inom skolan byts ut så ofta? 
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8. Bilagor 
 

8.1. Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Intervjuguiden Presentation av oss och uppsatsen; 
Namn, yrke, ålder i yrke, nuvarande tjänst, en Breddmagisterutbildning i Pedagogiskt 
ledarskap, D-uppsats. 
Tre fokusgrupper, vi uppskattar om ni inte pratar med deltagare ur de andra 
fokusgrupperna om det här samtalet förrän vi genomfört de övriga fokusgrupperna. 
 
Idag ska vi prata om begreppet arbetslag i skolan.  
 
Vi vill att ni börjar med att skriva ner er egen reflektion kring detta begrepp. Tankar, 
funderingar frågor mm. Ni får några minuter på er till detta. Ni ska inte ”redovisa” dessa 
svara för varandra. Men vi vill gärna få med oss era reflektioner när vi går härifrån. Vill 
ni kommer ni att få tid att komplettera era skriftliga reflektioner i slutet av samtalet. (3-5 
min) 
 
En fokusgruppsintervju (gruppdiskussion) är egentligen mer ett samtal, ni ska inte 
känna det som om ni hela tiden svara på frågor. Vi tänkte låta er prata om begreppet 
arbetslag ur olika perspektiv medan vi kommer att lyssna och vid behov föra samtalet 
vidare. Vi spelar in den här intervjun för att senare kunna renskriva och analysera 
materialet.  Karin och jag har olika roller under det här samtalet. Karin kommer framför 
allt göra minnesanteckningar som stöd för det bandade materialet. Medan jag kommer 
att fungera som moderator. 
 
Öppningsfrågor, fakta 
I vår uppsats kommer inga namn på personer eller platser att nämnas. Vi kommer 
framförallt att lyssna på er som grupp och inte som enskilda personer. Det kan dock 
vara viktigt att under bearbetningen av materialet veta vem som sagt vad om vi vill göra 
en ev. komplettering av fakta.  
 

Vi vill därför att ni börjar med att berätta vilka ni är, lite om er 
bakgrund och vilken roll ni har i skolorganisationen.  (5-7 minuter) 

 
Övergångsfrågor 
 

Vi fortsätter med att ni kortfattat berättar om era egna eventuella 
erfarenheter av arbetslag. (5-7 minuter) 

 
Vi går nu över till de lite större perspektiven på arbetslag som vi vill att ni ska 
samtala om, nämligen syfte, kommunikation och ledarskap och organisation. Och 
vi börjar med syftet. 
 
A)  Syftet 
 

Vad är egentligen syftet med arbetslag i skolan, som ni ser det? (max 
20 min) 
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Är arbetslag ett mål eller ett medel/arbetssätt? 
  
Om ni skulle enas om det positiva med arbetslag (vinster) vad skulle det 
vara? 
Vad kan vara problem? 
Vilka ser ni som deltagare i ett arbetslag i skolan? 

 
B) Kommunikation 
 
Nu har vi pratat om syftet med arbetslag, det vore intressant att gå vidare med 
att prata en stund om hur ni i er grupp förmedlar ert syfte med arbetslag till 
varandra och till andra.  Dvs.  

 
Hur kommuniceras ett gemensamt begrepp som arbetslag i den här  
gruppen och från den till andra till andra berörda? (max 20 min) 

 
Muntlig eller skriftlig kommunikation,   
informell eller formell kommunikation,  
medveten eller omedveten. Dvs. förklarar man vad man menar eller antar 
man att den man pratar med/skriver till har samma diskurs 

  Formellt /informellt 
Är det viktigt att göra det och i så fall varför? 

 
Då ska vi ta och gå vidare 
 

C) Ledarskap och organisation 
 
Du sitter på en position som borde ge dig möjlighet att påverka 
arbetslagen i skolorna, resonera kring hur ni personligt (mot ett 
arbetslag. , delar av personalen) eller organisatoriskt kan eller har 
påverkat arbetslagen i skolan. 

 
Har ni aktivt påverkat personer/grupper för att ge stöd i  
arbetslagsarbetet? Ge gärna exempel. 
Har ni något uppföljningsarbete utifrån begreppet arbetslag?  

 Kompetens för arbetslagsarbete? 
Fortbildar man lärare till att anamma detta arbetssätt? Kan man lära 
gamla lärare som har arbetat som ensamvargar arbeta i arbetslag? 
Hur stödjer man ett samarbete i ett arbetslag som chef, ledare eller 
beslutsfattare? 

 
Nu har vi kommit till slutet och vi vill att ni, om ni så vill kompletterar era 
skriftliga reflektioner. Men innan ni gör det vill vi ge er möjlighet att fråga om det 
är något ni undrar över. Då får vi tacka er och be om att få in era skriftliga 
reflektioner. 
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8.2. Bilaga 2 , Introduktionsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två lärare i Bodens Kommun som under innevarande år kommer 
att skriva vår D-uppsats inom Breddmagisterprogrammet i 
Pedagogiskt ledarskap.  
Vår forskningsfråga handlar om: 
Begreppet arbetslag i skolan  
 
Vi skulle uppskatta att få ett tillfälle att komma och informera BUN 
samt förvaltningens ledningsgrupp om vårt arbete. Vi hoppas därför 
att ni kan föreslå en lämplig tidpunkt för denna korta information, 5-
10 minuter. 
 
Vår önskan är därefter att få komma och genomföra tre 
gruppintervjuer under april/maj med följande grupper: 

• 6 – 8 politiker från BUN  
• Förvaltningens ledningsgrupp  
• Ett urval av rektorer från kommunen, ca sex rektorer från 

grund- och gymnasieskolan. 
 

Information till de rektorer som vi önskar ska delta i undersökningen 
kommer att ske skriftligt. 
 
Det vore också bra om vi vid informationstillfället kunde boka in en 
tid för gruppintervjuerna, de beräknas ta ca 1 – 1½ timme per grupp. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar kring vårt arbete, hör gärna 
av er. 
 
Vi ser fram emot att få komma och informera er så snart som möjligt. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Karin Kusoffsky, 624 96 eller 070-5469 777, 
karin.kusoffsky@telia.com 
 
Ewa Olausson, 625 18 eller 070-2684 381,  
ewa.c.olausson@telia.com  
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8.3. Bilaga 3, Presentation för nämnden 
 
Presentation av oss och uppsatsen; 
Namn, yrke, ålder i yrke, nuvarande tjänst, en Breddmagisterutbildning i Pedagogiskt 
ledarskap, D-uppsats. 
Tre fokusgrupper: 
Nämnden, 4-7 personer 
delar av Förvaltningsledningen  
samt en grupp rektorer. 
 
Vi ska prata om begreppet arbetslag i skolan 

En fokusgruppsintervju (gruppdiskussion) är egentligen mer ett samtal, ni ska inte 
känna det som om ni hela tiden svara på frågor. Vi tänkte låta er prata om begreppet 
arbetslag ur olika perspektiv medan vi kommer att lyssna och vid behov föra samtalet 
vidare. Vi kommer att spela in intervjun för att senare kunna renskriva och analysera 
materialet.  
 
Vi vill att ni avsätter 1½ för det här samtalet och vi hoppas att kunna genomföra 
samtalet i samband med nästa BUN-möte i april. Ni som är intresserade att delta i 
samtalet kan komma fram och lämna ert namn och e-mail adress så kallar vi er 
personligen. Blir det kö, så kommer vi att lotta vilka som får vara med. Men vi ser gärna 
en representativ grupp från BUN. 
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