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Abstract 
 
The aim of this essay is to study the importance of team organisation of teachers’ learning of 
teaching and learning and to find out different obstacles and possibilities. 
 
I carried out the study at a schooldistrict in a community in the south of Sweden. Data was 
collected by group interviews and document studies. To get all kinds of teachers, from pre-
school to year six, in the groups the sample was made by the headmaster of the schooldistrict. 
Since it is a case study the findings can not be considered as general, but they can hopefully 
contribute the pedagogical discussion and future research. 
 
The findings show that there exists a difference between the expectations on policy level on 
the one hand and on the team level on the other hand. The expectation on the policy level 
describes a kind of organized learning, which means a collective strategy of evaluating, 
analyzing and document the work. Although the teachers declared that the team had a major 
importance, they had not any expectations regarding the collective learning. The learning that 
they describe cannot be described as organized learning, it was more of an independent type 
of learning, which is characterised of fragmentation and individualism and goes on 
spontaneously in the work while teaching the children. 
 
The obstacles found were; unclear teacher identity, complex workday task, the difficult talk, 
lack of expectations and the hidden place of organized learning. 
 
The possibilities found were; multiplicity, team spirit, reflecting talk and up to date. 
 
For further research I propose a deeper analysis about the nature of both the organized 
learning as well as the independent type of learning and how the schools use the time, 104 
hours, for competence improvement.
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 1. Inledning     
 
1.1 Bakgrund 
Lärarnas arbetsuppgifter och uppdrag har genomgått stora förändringar från 1970-talet och 
framåt. I och med utredningen om Skolans Inre Arbete (SOU, 1974:53) på 70-talet, Läroplan 
för grundskolan (Lgr 80, Skolöverstyrelen), kommunaliseringen på 90-talet och Läroplaner 
för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94, Utbildningsdepartementet) har lärararbetet 
förändrats från att vara ett ensamarbete till att i högre grad vara ett kollektivt yrke. Vidare 
handlar lärarnas uppgift idag inte enbart om att organisera elevers lärande utan även sitt eget.  
 
Jag har i drygt tio års tid arbetat som lärare vid en 6-9 skola. Som lärare har jag brottats med 
hur jag ska organisera elevernas lärande för att skapa så bra lärsituationer som möjligt. 
Vårterminen 2001 började jag min anställning som utvecklingspedagog på en viss del av min 
tjänst, därmed började intresset för skolutveckling och lärares lärande ta fart. Från att enbart 
haft fokus på organiserandet av elevers lärande blev även frågor kring organiserandet av 
lärares lärande och skolans utveckling en väsentlig del av mitt arbete.  
 
Min erfarenhet av arbetslagsarbete grundar sig på ämnesövergripande arbetslag i en 
”högstadieorganisation”, där arbetslaget haft ett gemensamt ansvar för en viss grupp av 
elever. Eleverna har något läsår varit vertikalt organiserade, det vill säga med klasser från 
olika årskurser, men de flesta läsår har de varit horisontellt organiserade med klasser ur 
samma årskurs. Samarbetet i arbetslaget har i huvudsak rört elevvård och schemabrytande 
aktiviteter, ytterst sällan har vi berört det pedagogiska arbete som föregår innanför 
klassrumströskeln. Ett medvetet organiserande av lagmedlemmarnas eget lärande har enligt 
min erfarenhet inte haft någon hög prioritet. 
 
1.2 Syfte 
Jag vill med min undersökning öka kunskapen om vilken betydelse arbetslaget förväntas ha 
respektive har, för lärares lärande om undervisning och lärande, samt vilka faktorer som är 
gynnsamma respektive ogynnsamma för lärares lärande i arbetslaget. 
 
1.3 Problemformulering 
Min problemformulering är tre delad och lyder: 

• Hur gestaltar sig den förväntade betydelsen respektive den verkliga betydelsen som 
arbetslaget har för pedagogernas lärande om undervisning och lärande?  

• Hur yttrar sig skillnader och överensstämmelser mellan dessa betydelser?  
• Vilka är orsakerna till skillnaderna eller överensstämmelserna? 
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2. Litteraturgenomgång och teori   
 
2.1 Om arbetslaget 
2.1.1 Distinktionen mellan arbetslag och arbetsenhet  
Begreppen arbetslag och arbetsenhet används ibland som om de vore synonymer, vilket de 
inte är. Myndigheten för skolutveckling (U03:011) menar att arbetslag består av en grupp 
pedagoger som har ett gemensamt ansvar för en och samma grupp av barn/elever. I 
benämningen arbetsenhet ingår inte bara pedagogerna utan även eleverna. Arbetsenheten 
består alltså av både eleverna i de ingående klasserna och de ansvariga pedagogerna, medan 
arbetslaget enbart består av pedagogerna. 
 
2.1.2 Kort historik 
SIA-utredningen (SOU, 1974:53) konstaterade, enligt Ahlstrand(1995), att skolans 
organisation med en-lärarsystem, det vill säga en lärare för en klass, inte var ändamålsenligt 
för de krav som ställdes på skolan. Våren 1976 fattade riksdagen beslut att införa 
arbetsenheter på skolorna. Med arbetsenhet menades en mindre enhet av ett skolområde som 
skulle bestå av två eller flera klasser. Personalen som arbetade inom arbetsenheten skulle ha 
ett gemensamt ansvar för att bedriva verksamheten i enhetens klasser enligt gällande 
styrdokument. Syftet med beslutet var att lärarna skulle samarbeta i större omfattning. 
Arbetsenheten var därmed ett påbjudet samarbete som reglerades i skolförordningen och var 
obligatorisk. Att utveckla arbetslag var dock, enligt beslutet, frivilligt (Ahlstrand, 1995). 
 
Enligt Ahlstrand (1995) har samarbete i arbetslag aldrig varit reglerad enligt någon 
förordningstext. Arbetslagsarbete omnämns i LGR 80, men inte som obligatoriskt utan som 
en möjlighet för lärare att stötta och hjälpa varandra. Ordet arbetslag nämns, enligt 
Myndigheten för skolutveckling (U03:011) varken i Lpo 94 eller Lpf 94. Däremot uttrycks att 
lärarna skall samarbeta och samverka. Enligt Ohlsson (2004) har många kommuner tolkat 
styrdokumentens krav på samarbete och samverkan som att arbetet ska ske i arbetslag.  
 
2.1.3 Motiv och syfte för arbetslag och arbetsenhet  
Mitt fokus för uppsatsen ligger på arbetslaget och lärarnas samarbete. Nedan redogör jag för 
motiv och syfte för både arbetslag och arbetsenhet med betoning på lärares samarbete. I 
läroplanen från 1980 (Lgr 80) beskrivs syftet med att organisera skolan i arbetsenheter. 

 
Inom rektorsområdet skall skolan vara indelad i arbetsenheter. /.../Arbetsenheten får 
inte bli enbart en administrativ indelning. Målet är att de skall kunna utvecklas till en 
liten skola inom den större skolans ram. De skall främja ett intimt samarbete mellan 
personal och elever. ... Att skolan är organiserad i arbetenheter gör det lättare för lärare 
att samarbeta i arbetslag. Ett sådant samarbete mellan de vuxna i skolan är ett viktigt 
föredöme för praktisk demokrati för eleverna. Det är väsentligt för en konsekvent och 
målmedveten färdighetsträning i olika ämnen. ... Samarbete i arbetslag ger också 
möjlighet till stöd och hjälp mellan lärare. (Lgr 80 s. 42-43) 

 
Granström (2003) menar att tanken, i slutet på 1980-talet, att införa arbetsenheter och 
arbetslag, var att utveckla lagarbete. Ett lagarbete som likt ett sportteam skulle dra upp 
riktlinjer, ett bra ”spelsystem”, för det gemensamma syftet att ge eleverna kunskap och social 
fostran.  
 
I Lpo 94 används inte begreppen arbetsenhet eller arbetslag utan samverkan mellan lärare 
uttrycks i mera allmänna ordalag. 
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Alla som arbetar i skolan skall 
- samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande  
(Lpo94 s. 14) 

 
Blossing (2003) har en liknande poäng. Han menar att den grundläggande tanken med att 
organisera skolans arbete i lag är att skapa goda samarbetsförhållanden för att gynna en 
utveckling av skolan. Vikten av att lärare samarbetar betonas även av Assermark & Sörensson 
(1999) och Lavicka (1999). För att genomföra läroplanernas mål i skolan, anser Assermark & 
Sörensson att det krävs att lärare samarbetar. Författarna menar att syftet med lagarbete är att 
lagmedlemmarna tillsammans ska utveckla undervisningen enligt de krav som ställs både i de 
nationella styrdokumenten och i den lokala skolplanen. Pedagogisk utveckling är angeläget 
för att öka kvaliteten i skolan. För att klara av skolans uppdrag i en tid då generationsklyftor 
och sociala klyftor tenderar att öka, menar Lavicka att det är nödvändigt att uppdraget delas 
av flera vuxna. I detta arbete är arbetslag ett medel.  
 
2.1.4 Tidigare forskning om lärares samarbete 
I en studie belyser Wingård (1994) frågan om det finns ett samband mellan hur en skola 
organiserar sin verksamhet och dess innehåll. Wingård utgår från problemformuleringen: 
”Ger arbetsenheten någon förutsättning för en utökad lärarprofessionalitet – är det möjligt att 
vidga lärares professionalitet genom att organisera skolan i arbetsenheter?” 
 
Wingård tar sin utgångspunkt från Bergs (1993) resonemang om begränsad respektive 
utvidgad lärarprofessionalitet, se figur 2.1. 
 
 Begränsad  Utvidgad 
 professionalitet professionalitet 
 
Automi Individuell fokuserande Kollektiv fokuserande 
 Lärare som ensamarbetare skolan som organisation 
 
Yrkes- Konservatism, individua- Flexibilitet, samarbete 
ethos lism, nuorientering framförhållning 
 
Kunskaps- Ämnen, allmän och Läroplansteori, skolan som 
bas ämnesmetodik etc organisation, lokal utvecklings- 
   och utvärderingsarbete och ämnen etc  
 
Figur 2.1. (ur Berg, 1993, Bildning skolledning och skolorganisation. Pedagogisk forskning i Uppsala, 111, 
Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet, sid. 65) 
 
Resultatet av studien visar att lärarnas professionalitet, enligt Bergs begreppsapparat, är av det 
begränsade slaget. Lärarna satte ämnet i centrum, läromedlet var det som tillsammans med 
läraren styrde innehållet i undervisningen och de samarbetade i begränsad omfattning. De 
arbetade, som Wingård (1994) uttrycker det, med ”traditionell högstadieundervisning”. Att 
skolan organiserade sig i arbetslag medförde alltså inte att lärarnas professionalitet 
utvidgades. 
 
Wingård (1994) berör också några tänkbara orsaker till resultatet. För det första kan 
arbetslagets konstruktion, bestående av tre adjunkter, ha utgjort en för liten grupp för att nya 
idéer skulle utvecklas. För det andra hade skolledningen endast i ringa grad verkat för att 
utveckla lärarnas profession. Den dåvarande rektorn menade att undervisningen var lärarnas 
profession och ansvar. 
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Ohlsson (2004) anser att det i skolans verksamhet och inom läraryrket verkar vara svårt att 
rucka den individualistiska kulturen. Han menar att både internationell och svensk forskning 
visar att insatser för ökat samarbete mellan lärare i skolan ofta möter motstånd och stöter på 
problem.  
 
Det finns även forskning som påvisar att samarbete ses som något positivt inom skolan och att 
en viss utveckling av samarbetet sker på skolor. Ahlstrand (1995) beskriver i sin avhandling 
lärares arbete utifrån deltagande i och uppfattningar om kollegial samverkan. Ahlstrand 
studerade hur lärare svarade mot kravet att samverka, som kom med införandet av 
arbetsenheter, utifrån läraryrkets tidigare traditionella frihet att individuellt planera och 
genomföra undervisningen. Avhandlingens resultat pekar på att lärarna samverkade på två 
skilda arenor, dels det påbjudna konferensarbetet (den formella arenan) och dels det spontana 
samarbetet med kollegor (den informella arenan). De två arenorna hade något olika innebörd 
för lärarna och studien visade också att lärarna agerade på skilda sätt på de två arenorna. 
 
Den formella arenan dominerades av frågor som initierats av skolledningen. Lärarna agerade 
övervägande informationsmottagare och diskussionspartners. När det gällde elevvårdsfrågor 
tog lärarna däremot i högre grad egna initiativ. 
 
Den informella arenans innehåll präglades av områden som låg nära lärarnas intresse, 
nämligen elevvård och undervisning. Lärare agerade här drivande och använde varandra som 
diskussionspartners. Den informella arenans grund byggde på frivillighet. Detta innebar att 
vissa lärare använde sig av denna möjlighet till kollegialt stöd medan andra valde bort den. 
Sammanfattningsvis konstaterar Ahlstrand att lärarna i undersökningen uttryckte behov av 
kollegialt samarbete och att de, under vissa förutsättningar, tog till vara möjligheterna till 
detta.  
 
Blossing (2003) redogör för forskning av Hargreaves där det framkommer att det samarbete 
som finns bland lärare sällan berör själva undervisningspraktiken på klassrumsnivå, på den 
nivån består oftast den individualistiska kulturen och lärarna förblir ensamarbetare. I en egen 
undersökning av skolor i det så kallade Albatrossprojektet redovisar Blossing ett liknande 
resultat. Lärarna vittnade om att samarbetet ofta begränsades till tillfälliga temaarbeten och 
arbete av elevvårdskaraktär.  
 
Assermark & Sörensson (1999) redogör för de mest framträdande åsikterna bland 500 lärare 
och utbildare som tillfrågats: ”Varför är lagarbete i skola och utbildning bra?”  
Resultatet sammanfattas i nedanstående punkter: 
 

• Man utvecklar sig själv och sitt eget ämne genom samarbete med de andra i laget. Den 
egna kompetensen breddas. 

• Kontinuerlig utveckling genom diskussioner mellan kollegor. 
• Samarbete utvecklar dem som ingår i laget: Alla har något att lära alla. Vi är varandras 

inspirationskällor. 
• Man har lärt sig mer om skolan. 
• Man får sina idéer testade av andra. 

 
I början av 2000-talet gjorde Blossing (2004) en uppföljningsstudie av 35 skolor. I studien 
fann han att skolorna överlag uppvisade en högre grad av samarbete än vid den 
lägesbedömning som gjordes 1985. Det finns alltså forskning som tyder på att reformen i 



 9

början av 80-talet med att införa arbetsenheter, 20 år senare har börjat bära frukt och att 
lärarna har börjat inse fördelar av att samarbeta. 
 
2.2 Lärares lärande 
Att ”lära för livet” är inte längre ändamålsenligt, anser Assermark & Sörensson (1999, s. 12) i 
dagens samhälle gäller numera att ”lära för att lära under hela livet”. Det är inte längre 
adekvat att utbilda sig för ett visst yrke och därefter förbli verksam inom samma yrke fram till 
pension. 
 
2.2.1 Begreppen lärande och kompetens 
Lärande 
Någon accepterad gemensam definition av begreppet lärande existerar inte enligt Ohlsson 
(2004). Själv menar han ”att lärande är människans förändring av sättet att tänka och/eller 
handla i relation till det hon riktar sin uppmärksamhet mot och avser att utföra” (s. 39). 
Vidare anser Ohlsson (2004) att lärande inte enbart är en kognitiv process. Det människan lär 
har också en innebörd för henne, en mening. Lärandet innefattar även meningsskapande. 
 
Illeris (2001) menar att lärandet är alla processer som leder till en bestående 
kapacitetsförändring. Lärandet är, enligt Illeris, en integrerad tredimensionell process som 
omfattar en kognitiv, en psykodynamisk och en social och samhällelig dimension. Med den 
kognitiva processen menar Illeris det lärande som både berör tänkandet och det motoriska 
lärandet. Den psykodynamiska processen omfattas av psykisk energi förmedlad via känslor, 
attityder och motivationer och den sociala och samhälleliga dimensionen består av en 
samspelsprocess mellan individen och dennes omgivning. Dessa tre processer är 
sammanflätade med varandra, vilket innebär att de kognitiva kunskapsstrukturerna står i 
relation till omgivningen, till en uppgift (Ohlsson, 2004), och att de är känslomässigt laddade.  
Likaså inbegriper känslomönstren såväl en relation till omgivningen som kognitiva 
kunskapsstrukturer. 
 
Kompetens  
Ohlsson (2004) citerar Ellström(1996, s. 11) ”Med kompetens avses här en individs 
potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete” 
 
Apelgren (2004) talar om kompetens som handlingsförmåga i relation till en aktivitet eller 
speciell uppgift. Enligt författarens resonemang är kompetens inget som en människa besitter 
i allmänhet. Kompetensen står alltid i relation till en uppgift.   
 
2.2.2 Individuell eller kollektiv kompetens   
Enligt Apelgren (2004) finns det hos skolverksamma tendenser att kompetens uppfattas som 
något individuellt, något den enskilde individen ”bär på”. Lagarbete har ofta uppfattats som 
att olika yrkesgrupper bidrar med sin yrkeskunskap. Ohlsson (2004) menar att kompetens inte 
enbart kan betraktas som individuell, den kan också vara kollektiv till sin karaktär. Författaren 
menar att lagets kompetens inte enbart beror på de enskilda medlemmarnas kompetens utan 
också på kommunikationen mellan lagmedlemmarna. Enligt Ohlssons resonemang är 
kollektiv kompetens något som är mer än summan av de ingående individernas kompetens. 
För en idrottsintresserad kan ett fotbollslag utgöra en begriplig metafor. För att ett fotbollslag 
ska vara bra räcker det inte med individuellt skickliga spelare. De måste också kunna fungera 
bra som lag, ha ett väl utvecklat passningsspel, kunna täcka upp för varandra och göra 
varandra bra. 
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Lärande i arbetslaget kan, enligt Ohlsson (2004), beskrivas som en kollektiv lärprocess där 
lagmedlemmarna utväxlar erfarenheter och formulerar gemensamma uppgifter och 
tillvägagångssätt för att utföra dessa uppgifter. Med kollektiva lärprocesser, menar författaren, 
utrymme för reflektion, ifrågasättande och kritisk granskning av olika sätt att tänka. Ohlsson 
menar att det kollektiva lärandet sker i relation till det konkreta handlandet och kan vara såväl 
framåtriktat med mottot ”tänka först och handla sedan”, som bakåtriktat under parollen 
”handla först och tänka sedan”.  
 
2.2.3 Förväntningar av lärande 
Marton & Booth (2000) delar upp lärandet i tre beståndsdelar lärandeakten, lärandets 
indirekta objekt och lärandets direkta objekt. Med lärandeakten menar författarna den 
handling eller situation i vilket lärandet förväntas ske. Lärandets indirekta objekt beskriver 
vad som eftersträvas med lärandeakten, d v s syftet med lärandet och med lärandets direkta 
objekt menas vad som ska läras, d v s det innehåll man skall lära sig. 
 
Lärandets delar kan, enligt författarna, erfaras (förstås) på olika sätt, vilket kommer att leda 
till olika resultat i lärandet. Hur någon erfar (förstår) lärandets indirekta objekt, d v s syftet 
med lärandet kommer att påverka hur denne någon lär sig. Det samma gäller även för 
lärandeakten och lärandets direkta objekt, hur vi erfar (förstår) dem påverkar vad vi lär oss.  
 
Utifrån Marton & Booth (2000) resonemang kan man dra slutsatsen att den förståelse och de 
förväntningar som finns av hur, vad och vilket syfte lärandet har, har betydelse för vad man 
faktiskt lär.  
 
2.2.4 Lärande och lek 
Att leken skulle ha någon stor betydelse för lärares lärande har jag inte funnit några belägg 
för, men heller inte att det skulle sakna betydelse. Att leken har betydelse för barns lärande 
finns det dock teorier om. I den tyske pedagogen Friedrich Fröbels (1782-1852) pedagogik är 
lärande och lek intimt förknippade. Leken är en grundpelare och ett naturligt sätt för barn att 
uttrycka sig. Leken är av stor betydelse och har ett djupt allvar. Under leken utvecklas hela 
människan och därför bör föräldrar och pedagoger både vårda och skydda barnets lek (Fröbel, 
1995). 
 
Inom det pedagogiska området framställs Fröbel som den fria lekens upptäckare. Han var 
dock inte enbart förespråkare för fri lek. I Fröbelpedagogiken ingår både den fria leken och 
mer organiserade sysselsättningar med de lekgåvor och sånglekar som han utvecklade. Hans 
pedagogik innehöll därmed inslag av både frihet och formell styrning (Lindqvist, 1996) . 
 
2.2.5 Vägar till lärares lärande 
Folkesson (1996) beskriver tre källor till lärares lärande, som kan sammanfattas: 
 
1. Samspelet med eleverna. De återkommande mötena med nya klasser och elever i olika 
undervisningssituationer ger många möjligheter till professionell utveckling, menar 
författaren. 
2. Samspelet med kollegor. Författaren anser att det kollegiala samarbetet kan ge möjlighet 
till utveckling både för den enskilde individen och för organisationen som helhet, men det 
förutsätter att lärarna tror på ett gemensamt lärande och har mod att granska sina egna 
antaganden.  
3. Fortbildning. För att fortbildning ska påverka den professionella utvecklingen i positiv 
riktning menar författaren att innehållet måste uppfattas som relevant av lärarna. 
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Scherp (2003) betonar, liksom Folkesson, samspelet med elever och kollegor. Scherp menar 
att mötet med elever och samtalet med kollegor har stor betydelse för lärares utveckling av 
undervisningsmönster. Vidare menar han att det också är nödvändigt att ta del av forskning 
och andras erfarenheter för att en utveckling ska ske. Blossing (2003) poängterar även han 
samspelet med kollegor och fortbildning, då han menar att lärarna behöver problematisera sitt 
yrkesutövande tillsammans med andra kollegor för att lära sig och utveckla sin 
yrkeskompetens. Dessutom, anser Blossing, att de behöver studera den stora kunskapsbank 
som den pedagogiska litteraturen består av. 
 
2.3 Arbetslagets betydelse för lärares lärande 
2.3.1 Förväntningar, syfte 
Ohlsson (2004) konstaterar att det både i läroplaner och kommunala skolplaner föreskrivs att 
skolans personal skall samverka. Att arbetslag ofta förespråkas inom skolan är ett uttryck för 
denna samverkanssträvan. Lärare ska, enligt Ohlsson, arbeta i lag som väntas stärka 
kompetensen hos medarbetarna. Apelgren (2004) påpekar att samverkan i arbetslag förväntas 
leda till att lärarna stärks i sin professionalism och att det sker en pedagogisk utveckling i 
skolan.  
 
Enligt Lavicka (1999) reflekterar ett fungerande arbetslag mycket över hur visionerna ska 
omsättas i praktiken. Författaren menar att det finns en avgörande skillnad mellan arbetslaget 
och den ensamme läraren. Arbetslaget har möjlighet att skapa en kultur för både lärare och 
elever att reflektera över sitt eget lärande. Vidare anser Lavicka att alla i arbetslaget måste ta 
ansvar för det gemensamma lärandet. Utvärdering, uppföljning och dokumentation är enligt 
Lavicka viktiga moment i det gemensamma lärandet.  
 
Vikten av utvärdering och uppföljning betonas också i Lpo 94 under rubriken ”Den enskilda 
skolans utveckling”. Att utvärderingsarbetet ska ske i aktivt samspel mellan skolans personal, 
elever, hemmen och det omgivande samhället föreskrivs också. Om arbetslagets roll i detta 
arbete sägs ingenting i Lpo 94.  
 
Ohlsson (2004) anser dock att när det gäller organiserandet av skolor sätts stor tilltro till 
lagorganisationer för att främja samordning och samarbete och försöka möjliggöra ett 
vardagligt lärande av varandras erfarenheter. 
 
2.3.2 Tidigare forskning av arbetslagets betydelse för lärares lärande 
Tidigare studier av Blossing (2003) visar att det inte är en självklarhet att man diskuterar 
själva undervisningsarbetet trots att man arbetar i arbetslag. Arbetet i arbetslag karaktäriseras, 
menar Scherp (2002:44), av görandesamtal, det vill säga vad man gjort och ska göra, mycket 
sällan av reflekterande samtal kring uppdraget, lärdomar och forskning.  
 
Ohlsson (2004) påpekar att forskning ofta visar att lärare vill ha ett mer fördjupat pedagogiskt 
samarbete och föra mer pedagogiska diskussioner i arbetslaget, än vad de verkligen gör. Brist 
på tid är en vanlig förklaring som lärarna ger till varför så inte sker. 
 
I en studie av två utvecklingsprojekt i nätverksform, Albatrossprojektet och ”Skolor lär 
skolor” redogör Björn m.fl. (2003) för att arbetet i arbetslagen framförallt var inriktat på den 
löpande verksamheten, dvs. elevvård, att lösa praktiska och omedelbara uppgifter, planera 
lektioner, sätta betyg etc. på bekostnad av mer djupgående pedagogiska samtal. Betydligt 
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mindre tid avsattes alltså för lärande och utvecklingsarbete. Utvecklingsfrågorna visade sig 
lätt falla bort i skolornas dagliga arbete. Författarna menar att arbetslag i sig själv inte utgör 
en tillräcklig kraft för att skapa en utvecklingskompetens på skolan. Arbetslagsformen 
möjliggör förvisso för lärarna att samarbeta i utvecklingsfrågor, men det utgör ingen garanti 
att så sker. Det krävs att man medvetet organiserar för utveckling liksom man medvetet 
organiserar för driften, dvs. den löpande verksamheten.  
 
I en studie av tre arbetslag, som Ohlsson (2004) redogör för, framkommer att lärarna ytterst 
sällan tog upp sitt eget vardagsarbete i undervisningssammanhang på arbetslagsträffarna. När 
det gällde samtalet om elever på arbetslagsträffarna riktades fokus på eleven och elevens 
handlande, ytterst sällan på det egna handlandet om hur lärarna själva kunde bemöta dessa 
elever och hur de kunde hantera dessa problem tillsammans. 
 
Ohlsson (2004) menar att arbetslagets sätt att kommunicera kan delas in fyra kategorier: 
 
- Informativa samtal, vilket innebär att någon informerar de andra om något. 
- Berättande samtal handlar om att man berättar om något man varit med om, om tidigare 
erfarenheter. Åsikter och tyckande ryms också inom denna kategori. 
- Framåtriktande samtal handlar om planering av kommande verksamhet, vad man ska göra 
framöver. 
- Gemensamt reflekterande samtal handlar om att lagmedlemmarna frågar, ifrågasätter och 
försöker förstå varandras uttalanden. 
 
I den studie som Ohlsson (2004) redogör för framkommer att de tre första var de vanligaste 
förekommande formerna vid arbetslagsmötena samt att lärarna verkade undvika mer 
djupgående och inträngande gemensam reflektion. 
 
Forskning visar också, menar Ohlsson (2004) att arbetslagen i skolan visar ansatser till att i 
huvudsak få en social funktion. I arbetslagen söker lärarna trygghet och avlastning, de 
använder samtalet och varandra för att frigöra sig från irritation, besvikelse och olust. När det 
gäller arbetslagen betydelse för lärares lärande och kompetensutveckling visar, enligt 
Ohlsson, forskning att arbetslagen inte lika givet fyller de funktionerna.  
 
Formella sammanhang & informella sammanhang:  
Stedt (2004) beskriver en studie som bygger på Ahlstrands (1994) begrepp om formell och 
informell arena. Under formella möten existerade det, enligt Stedt, uppenbart ett motstånd hos 
lärare för längre och djupare diskussioner. Istället för att utgöra ett utbyte av olika sätt att 
tänka och erfara liknade samtalen snarare en praktisk syssla som skulle hanteras. Längre 
reflekterande samtal fördes, enligt lärarna själva, övervägande på den informella arenan och i 
de informella samtalen tenderade lärarna att söka sig till likatänkande. Stedt konstaterar att 
lärarna uppvisade ett mer instrumentellt och praktiskt inriktat förhållningssätt under formella 
möten i undersökningen och ett mer reflekterande och förståelseorienterat förhållningssätt i de 
informella sammanhangen. 
 

För många lärare verkar det vara de fritt valda samarbetskonstellationerna som är 
givande i vardagsarbetet. Där lär de av varandra och i dessa friare sammanhang skapar 
de meningsfulla samarbeten. (Stedt, 2004, s. 157) 
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2.3.3 Hinder och möjligheter för lärares lärande 
Viktiga villkor för både lagmedlemmarnas och lagets lärande, beskriver Ohlsson (2004) i 
termer av lagmedlemmarnas möjligheter och svårigheter att samspela och kommunicera. 
 
Hinder 
Ohlsson (2004) lyfter fram tre kritiska aspekter som enligt honom ger upphov till 
spänningsförhållanden i arbetslaget. 
 

1. Den oklara läraridentiteten har att göra med att lärarna ser sin kompetens som något 
som är starkt personligt färgat samt att de tycks ha svårigheter att identifiera sig som 
lagarbetare. 

2. Den komplexa vardagsuppgiften handlar om att lärarnas arbete inte enbart rör 
undervisning utan även att ge socialt stöd, hantera konflikter mm. Mötet med eleverna 
ställer omedelbara krav på kompetens att hantera situationen, dvs en ”här-och-nu” 
inriktad karaktär. Dessutom har arbetet både individuell och kollektiv karaktär. 

3. Det svåra samtalet handlar om att lärarna undviker att fokusera det egna handlandet 
när det samtalar om organisationen, planerar gemensamma uppgifter eller samtalar om 
elever. 

 
Den oklara läraridentiteten beskriver Ohlsson (2004) i en studie av tre arbetslag. I studien 
framkom att lärarna uppfattade kompetens som en fråga om identitet, istället för en potentiell 
handlingsförmåga i förhållande till en uppgift. Lärarna beskrev att den egna personligheten 
utgjorde ett viktigt verktyg i arbetet. I Apelgrens (2004) studie finns liknande resultat. 
Arbetslagets sätt att betrakta kompetens i yrket tenderade att fokusera hur man är i stället för 
vad man gör. Arbetet blev därför extra känsligt att kritisera. Ohlsson menar att det finns en 
risk att vardagskompetensen blir oåtkomlig för granskning genom att man undviker kritiska 
samtal. Att lärare betraktar sin yrkeskompetens som en egenskap, som något man är ämnad 
för framkommer även i internationell forskning. Blossing (2003) redogör för en undersökning 
av 78 skolor i Tennessee gjord av Rosenholtz. Lärarna i undersökningen ansåg inte att 
undervisning var något som man fortlöpande lärde sig utan snarare något man var ämnad för, 
en kreativ gåva. 
 
Alexandersson (1998) beskriver den komplexa vardagsuppgiften. Han menar att läraryrket 
många gånger är intensivt och kräver ett omedelbart agerande.  

 
I varje lärares vardag är det pågående så intensivt att det är svårt att få distans till det. 
(Alexandersson, 1998, s. 38).  

 
Vidare menar Alexandersson att lärare behöver få hjälp att utveckla sin förmåga att analysera 
och dra slutsatser av sina erfarenheter på ett djupare plan. Hameyer (2003) har liknande tankar 
då han menar att det finns en paradox i hur skolan lär elever hur de ska söka kunskap och 
använda den i olika sammanhang, medan man själv i den dagliga brådskan ofta handlar på ett 
intuitivt sätt när problem uppstår.  Hameyer påpekar att skolor ofta begränsar sin 
problemlösningsstrategi till den intuitiva kunskap som råkar finnas till hands. 
 
Ett annat uttryck för den komplexa vardagsuppgiften är tidskonkurrensen. Tid är en viktig 
utvecklingsförutsättning, menar Myndigheten för skolutveckling (U03:011). 
Tidskonkurrensen utgör ett hinder. För att lära behöver man tid att tänka, läsa, mötas, se 
sammanhang, reflektera och dokumentera. Forskning visar att tid ofta beskrivs som en 
bristvara. Tidskonkurrensen är stor och någon generell lösning på tidsproblemet finns inte.  
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Ett ytterligare uttryck för den komplexa vardagsuppgiften är den forskning som beskriver 
skolan och liknande organisationer (socialtjänst, sjukvård, skattemyndighet och polis) som 
gatubyråkratier (Lipsky i  Blossing, 1998:27). Gatubyråkratier kännetecknas av att klienten 
eller kunden är i kontakt med organisationen under ett visst tvång, att organisationen har 
oklara mål och målkonflikter, att aktörerna i organisationen har förhållandevis stor 
handlingsfrihet, att resurserna alltid upplevs som otillräckliga och att det finns en ständig 
överbelastning av arbete. Vanliga uppfattningar inom skolan, menar Blossing, är att det finns 
för många klienter (elever) för varje gatubyråkrat (lärare) och att resurserna är otillräckliga. 
Dessa förhållanden diskuteras utifrån ett antagande om att de är möjliga att förändra, medan 
de utifrån Lipskys sätt att förstå det på är konstanta förhållanden. Det vore därför mer 
fruktbart, kan man tänka, att lärare ägnar tid åt att diskutera innehållet i verksamheten i stället 
för att diskutera resursförhållanden som i mycket liten grad går att förändra. 
 
Assermark & Sörensson (1999) lyfter fram fler exempel på hinder för utveckling av arbetslag. 
Hindren beskriver mestadels den komplexa vardagsuppgiften, men även den oklara 
läraridentiteten. 
 

• Bristande kunskap om vad arbete i arbetslag innebär 
• Bristande kompetens inom nya ansvars- och befogenhetsområden 
• Brister i målformulering 
• Brister i kommunikationen 
• Schema och tjänstefördelning 
• Lokaler 
• Undervisningstid och förberedelsearbete 
• Deltagande i för många arbetslag 
• Kollision mellan gammal och ny organisation 

 
Det svåra samtalet är något som Blossing (2000) uppmärksammar i sin doktorsavhandling, 
där han påpekar att trots att arbetslag, handledning och mentorer införts diskuterar lärarna på 
vissa skolor, så kallade särbokulturer, ändå inte undervisningsarbetet med varandra. 
Kollegernas sätt att undervisa och deras reflektioner i samband med klassrumsarbetet hålls 
otillgängligt för varandra. 
 
Möjligheter 
Scherp (2003) menar att miljöer som utmärks av utmanande möten där olika perspektiv möts 
är gynnsamt för lärande. Det är viktigt att poängtera att kollektivt lärande inte innebär att 
lagmedlemmarna behöver vara överens och tänka och tycka likadant, menar Ohlsson (2004). 
Det väsentliga ur lärandesynpunkt är att var och ens tankar och åsikter görs åtkomliga, vilket 
medför att lagmedlemmarna blir medvetna om dem. En ökad gemensam förståelse förstärker, 
enligt Ohlsson, samordningen mellan lagmedlemmarnas handlande och ger därmed 
förutsättningar för ett mer adekvat sätt att agera. Det gemensamt reflekterande samtalet utgör, 
enligt Ohlsson, ett viktigt steg i den kollektiva lärprocessen. Lavicka (1999) är av samma 
åsikt som Ohlsson och Scherp. Om alla tänker likadant och har samma åsikter sker det 
knappast någon utveckling, anser Lavicka. Han menar att utveckling sker där meningar, 
åsikter och idéer görs synliga och bryts mot varandra. Myndigheten för skolutveckling 
(U03:011) uttrycker samma poäng.  
  

Det är när perspektiv möts och bryts som lärande och därmed utveckling blomstrar.  
(Myndigheten för skolutveckling, U03:011, s. 43) 
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Att följa den pedagogiska debatten och utvecklingen kan vara till stor nytta för lärare, menar 
Assermark & Sörensson (1999). Lärarna bör omsätta och pröva resultat från forsknings- och 
utvecklingsarbetet i den egna praktiska skolverksamheten. Att bilda nätverk med andra lärare 
och skolor är en annan möjlighet att få ökad kunskap om olika utvecklingsarbeten, anser 
Assermark & Sörensson. 
 
Lärande i arbetslivet sker till stora delar genom arbetsutvidgning och arbetsrotation, påstår 
Assermark & Sörensson (1999). Författarna påpekar också att det är vanligt med 
företagsspecifika kurser med inriktning på olika verksamhetsfält. Överläggningar mellan 
kollegor och studier av fackskrifter eller annat informationsmaterial är andra viktiga 
aktiviteter som ökar kunskapen inom olika arbetsområden. 
 
Att anlita experthjälp är också en möjlighet, menar Assermark & Sörensson (1999) och påstår 
att det erfarenhetsmässigt visat sig att skolor som anlitar extern hjälp också utvecklas 
snabbare. Stöd och kunskap är oftast viktigast i ett utvecklingsarbetes inledningsskede.  
Björn m.fl. (2003) påpekar även de att det kan behövas ett kompetent stöd utifrån för att 
lokala utvecklingsprojekt både ska komma igång och bli bestående. 
 
2.4 Frågeställningar 
Min problemformulering för undersökningen konkretiserar jag i följande frågeställningar som 
gäller arbetslagets betydelse för pedagogernas lärande om undervisning och lärande. 

• Vilka förväntningar ställer styrdokument, skolledning och lärarna själva på 
arbetslaget?  

• Hur ser den verkliga betydelsen ut?  
• Vilka skillnader eller överensstämmelser finns mellan förväntad och verklig 

betydelse? 
• Vad finns det för hinder, finns det belägg för Ohlssons (2004) kategorier: den oklara 

läraridentiteten, den komplexa vardagsuppgiften, det svåra samtalet. 
• Vad finns det för möjligheter?  
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3. Metod     
 
3.1 Val av metod 
Undersökningens syfte är att kartlägga den förväntade och den verkliga betydelsen arbetslaget 
har för pedagogernas lärande om undervisning och lärande. Syftet med att studera 
skillnaderna mellan den förväntade och den verkliga betydelsen är att kunna identifiera 
orsaker till skillnaden eller samstämmigheten, det vill säga att beskriva vilka hinder och 
möjligheter som finns. Med utgångspunkt från Starrins och Svenssons (1994) resonemang att 
den kvalitativa analysens mål är att identifiera och bestämma det okända eller mindre kända 
företeelser, egenskaper och innebörder samt Bells (2000) påstående att forskare som är 
intresserade av insikt i hur människor uppfattar sin omvärld anammar enligt ett kvalitativt 
perspektiv, ansåg jag att den kvalitativa ansatsen var den bäst lämpade för min undersökning, 
eftersom jag ville kartlägga, identifiera och kategorisera. 
 
Min undersökning var en parallellstudie i ett utvärderingsuppdrag på ett skolområde i södra 
Sverige. Förutom egenhändigt insamlad data har jag har därför även kunnat använda delar av 
utvärderingsuppdragets datamaterial i min studie. 
 
För att utforska den förväntade och den verkliga betydelsen behövde jag studera både skrivna 
dokument och den aktuella verkligheten. I mina funderingar av metod valde jag mellan de tre 
kvalitativa metoder som Holme och Solvang (1997) beskriver; källanalys, kvalitativ intervju 
och observation. Observation kunde vara en lämplig metod för datainsamling i min 
undersökning, kanske den bäst lämpade, men den valde jag bort på grund av att det skulle 
kräva mer tid än jag hade till förfogande för detta arbete . Källanalys som kan betraktas som 
en dold observation av historiska eller nutida skrifter lämpade sig bra för studien av de 
skrivna dokumenten. Den kvalitativa intervju kan i stället för observationer också vara ett sätt 
att fånga in den aktuella verkligheten. De två senare metoderna, källanalys och kvalitativ 
intervju kunde lättare avpassas till den tids- och kostnadsram jag hade till förfogande. En 
nackdel med intervjuer var att jag fick förlita mig på andras uppgifter och inte kunde studera 
verkligheten själv som det går att göra i en observation.  
 
3.2 Konstruktion av undersökningsinstrument 
3.2.1 Konstruktion av utvärderingsuppdragets intervjuguide  
Utvärderingsuppdraget var att utvärdera den ”professionella kulturen och pedagogiken” på ett 
skolområde i en kommun i södra Sverige. Utvärderingen hade skolområdet beställt av det 
regionala utvecklingscentret vid Karlstads Universitet. Intervjuguiden konstruerades av 
Thomas Söderberg och Claes Hallquist under handledning av Ulf Blossing, se bilaga 7.1. 
Utgångspunkten för konstruktionen var den undersökning som redovisas i ”Skolors 
förbättringskulturer” (Blossing, 2004). Intervjuguiden kommunicerades även med det 
skolområde som beställt utvärderingsuppdraget. Mina frågeställningar fokuserades i fråga 10 i 
intervjuguiden. 
 
3.2.2 Konstruktion av fördjupad intervjuguide  
Tanken med intervjuguiden för de fördjupande intervjuerna var att inte gå direkt på 
kärnfrågan utan börja med mer vida frågor angående utvecklingsarbeten, lärande, lärande om 
undervisning och lärande samt arbetslaget för att sedan närma mig kärnfrågan om arbetslagets 
betydelse för pedagogers lärande om lärande och undervisning. I kärnfrågan fanns 
underfrågor om förväntad och verklig betydelse. När jag utprövade intervjuguiden på lärare 
fann jag att bilden av den förväntade betydelsen inte var lika klar som jag trott, vilket gjorde 
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det mycket svårt att jämföra med bilden av den verkliga betydelsen. Att finna några orsaker 
till likheter eller skillnader blev därför också svårt. Jag valde då att lägga till en underfråga: 
”Beskriv hindrande/gynnsamma faktorer för utvecklingsarbete angående pedagogers lärande 
om undervisning och lärande.” Frågan finns i min frågeställning 2.4, men jag hade till en 
början inte tänkt ställa frågan direkt till informanterna, utan använda den som analysfråga då 
jag analyserade materialet. Här fick jag dock tänka om. I intervjuguiden hade jag också 
formulerat analys och följdfrågor som en hjälp för mig själv under samtalets gång. 
Intervjuguiden finns i bilaga 7.2. 
 
3.2.3 Källanalysstrategi 
Jag använde mig av två olika källanalysstrategier. För dokumenten kommunens skolplan, 
områdets styrdokument samt rektors vision undersökte jag vad som fanns skrivet om lärares 
lärande eller arbetslag. När det gällde arbetslagens egna målbeskrivningar studerade och 
analyserade jag samtliga mål. 
 
3.3 Urval av respondenter 
Winter (1973) anser att man egentligen bör undersöka hela målpopulationen, men att denna 
oftast är alltför stor för att det ska vara genomförbart. Man måste därför göra ett urval. Nedan 
redovisar jag hur jag gjort mitt urval. 
 
3.3.1 Urval till utvärderingsuppdragets intervju 
Utvärderingsuppdraget gällde ett skolområde med tre skolor och sex förskolor. I min studie 
beaktas endast skolorna, då jag bedömde att materialet skulle bli för stort för min tidsram om 
även förskolorna involverades. Ur en ekonomisk aspekt kom uppdragsgivare och 
uppdragstagare överens om ett intervjuförfarande i två steg. Det första steget bestod i att 
representanter från någon annan skola i skolområdet intervjuade lärare på en bestämd skola. 
Intervjuarna utgjordes av skolorna pedagogiska husanvariga, det vill säga personer som hade 
ett ledande uppdrag på skolorna i den pedagogiska utvecklingen. Urvalet av intervjuare var 
således ett riktat urval och gjordes av skolledningen. Två av skolorna bestod av fyra arbetslag 
medan det på den tredje endast fanns ett arbetslag. På skolorna med fyra arbetslag gjordes två 
intervjuer med en representant från varje arbetslag i respektive intervju. Urvalet gjordes av 
skolledningen och var således ett kvoturval. På den skola som endast hade ett arbetslag deltog 
hela arbetslaget sånär som på någon som var sjuk. Det andra steget i intervjuförfarande bestod 
av min intervju av intervjuarna.  
 
3.3.2 Urval till fördjupad intervju  
Den fördjupade intervjun genomförde jag på en av de tre skolorna. För att få ett bredare 
underlag valde jag en av skolorna med fyra arbetslag. Intervjuerna genomfördes som två 
stycken gruppintervjuer. Rektor gjorde urvalet utifrån instruktioner från mig. Jag ville ha en 
representant från varje arbetslag i respektive intervju. Urvalet var här ett kvoturval, då rektor 
hade valt ut några som inte tidigare deltagit i utvärderingsuppdragets intervjuer. 
 
3.3.3 Urval av dokument till källanalys 
När det gäller de lokala styrdokumenten valde jag att studera kommunens skolplan, områdets 
styrdokument, rektors vision och arbetslagens egna målbeskrivningar. På så vis studerade jag 
dokument både på kommunnivå, skolområdesnivå och arbetslagsnivå.   
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3.4 Genomförande 
3.4.1 Genomförande av utvärderingsuppdragets intervju 
Intervjuförfarande genomfördes i två steg. Det första steget bestod i att representanter från 
någon skola i skolområdet intervjuade lärare på en annan skola, enligt den intervjuguide vi 
konstruerat. Intervjuerna gjordes under januari/februari 2006. Två av skolorna bestod av fyra 
arbetslag medan det på den tredje endast fanns ett arbetslag. På skolorna med fyra arbetslag 
gjordes två intervjuer med en representant från varje arbetslag i respektive intervju. På den 
skola som endast hade ett arbetslag deltog hela arbetslaget sånär som på någon som var sjuk. 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs ut i sammanfattning.  
 
Det andra steget i intervjuförfarandet bestod av min intervju av intervjuarna enligt samma 
intervjuguide som de själva använt, skillnaden var att vid det tillfället fick även intervjuarna 
berätta om sin egen uppfattning. Intervjuerna som gjordes i februari 2006 var tre till antalet, 
en för varje skola. Inspelningar av dessa intervjuer tillsammans med den skriftliga 
intervjusammanfattningen utgjorde underlag för min sammanställning. Intervjuförfarandets 
upplägg visas i figur 3.1. 
 

 
Figur 3.1 Upplägget för utvärderingsuppdragets intervjuer. 
 
3.4.2 Genomförande av fördjupad intervju  
De fördjupade intervjuerna genomfördes som två stycken gruppintervjuer på en av områdets 
skolor. Vid varje intervju bestod gruppen av fyra personer, en representant från varje 
arbetslag. Intervjuerna genomfördes i februari 2006, spelades in och skrevs ut i 
sammanfattning. Sammanfattningen korresponderade jag via e-post till respondenterna för att 
de skulle få möjlighet att kommentera. 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Upplägget för den fördjupade intervjun. 
 
3.4.3 Genomförande av källanalys 
Jag studerade styrdokumenten kommunens skolplan, områdets styrdokument, rektors 
ledardeklaration utifrån vad som fanns skrivet om arbetslag eller lärares lärande och skrev en 
sammanfattning av resultatet. När det gällde arbetslagens egna målbeskrivningar skrev jag 
ned samtliga mål. 
 

Skola A Skola A Skola C Skola BSkola B

Intervjupar 1 Intervjupar 2 Intervjupar 3 

Claes

Skola A Skola A

Claes 
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3.5 Analys 
För att underlätta analysen och inte behöva göra all strukturering och systematisering efter 
avslutad studie hade jag i förväg tänkt ut fyra rubriker som jag ämnade systematisera 
insamlad data under: 

1. Förväntad betydelse  
2. Verklig betydelse 
3. Skillnadernas eller den obefintliga skillnadens gestalt 
4. Skillnadernas eller den obefintliga skillnadens orsaker 

 
Om någon av de två första rubrikerna skulle bli diffusa eller inte gå att identifiera faller de två 
senare eftersom de utgår från de två första. Underfrågan ”Beskriv hindrande/gynnsamma 
faktorer för utvecklingsarbete angående pedagogers lärande om undervisning och lärande.” 
skulle då få utgöra källan till kartläggning av rubrik 4 ”Skillnadernas eller den obefintliga 
skillnadens orsaker” i underrubrikerna:  
 

• Hinder 
• Möjligheter 

 
I materialet har jag sökt mönster och försökt ordna resultatet i innehållskategorier, dels genom 
att utgå från redan framtagna kategorier (Ohlsson 2004) och undersöka om det finns något i 
materialet som bekräftar dessa kategorier. Jag har också tagit fram nya kategorier i analysen 
av undersökningsmaterialet genom att sortera, strukturera, söka mönster, se likheter och 
skillnader i den insamlade datamängden. 
 
3.6 Etiska aspekter 
Den kvalitativa ansatsen som jag valt innebär bl.a. etiska konsekvenser för hur de uppgifter, 
som människor i undersökningen delat med sig av, hanteras. Jag ämnade tillsammans med det 
aktuella skolområdet i södra Sverige göra upp ett kontrakt, där de etiska regler som skulle 
gälla beskrevs. Något sådant kontrakt blev inte av. Däremot klargjorde jag för respondenterna 
i den fördjupade intervjun att personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. De åtta lärare 
som deltog har jag namngett från A till H. Det kommer heller inte att framgå i vilken kommun 
undersökningen gjordes. De citat jag redovisar från källanalysen i resultatet är därför 
avkodade och kan inte direkt härledas till källan. I den korresponderade intervjuutskriften var 
dock inte respondenterna avkodade, eftersom de skulle ha möjlighet att granska 
sammanfattningarna av de egna uttalandena.  
 
3.7 Reliabilitet och validitet     
3.7.1 Konsekvenser för reliabiliteten 
Bonniers ordbok (1991) förklarar reliabilitet som ”pålitlighet, tillförlitlighet, frånvaro av fel 
som beror på slumpen”. Reliabiliteten visar ”hur säkert ett mätinstrument mäter det man 
faktiskt mäter” (Winter, 1973, s. 57). Bell (2000) uttrycker det på så vis att reliabiliteten ”är 
ett mått på vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 
olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (s. 89). Holme och Solvang (1997) å sin 
sida menar att ”hög reliabilitet har vi om olika och oberoende mätningar av ett och samma 
fenomen ger samma eller ungefärligen samma resultat” (s. 163).  
 
Cohen, Manion och Morrison (2000) beskriver tre huvudtyper av reliabilitet.  
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• Reliabilitet som stabilitet, vilket betyder att resultatet visar en överensstämmelse 
över tid. Det vill säga att resultatet från en undersökning visar ett liknande resultat vid 
en senare undersökning i en liknande situation. 

• Reliabilitet som ekvivalens, vilket innehåller två underkategorier av reliabilitet. Det 
första handlar om att resultatet visar en likvärdighet vid användandet av olika 
instrument. Det andra handlar om en likvärdighet i resultatet mellan olika forskare, 
vilket innebär att fel som beror på den mänskliga faktorn minimeras. Det vill säga att 
två eller fler forskare som deltar i en undersökning kommer fram till ett likvärdigt 
resultat med samma mätinstrument. 

• Reliabilitet som intern konsistens, vilket innebär att undersökningspopulationen 
delas upp i två halvor. Om resultatet visar en hög korrelation mellan de två halvorna 
uppfyller man reliabiliteten för intern konsistens.  

 
Författarna poängterar dock att riktlinjerna för reliabilitet i kvantitativ forskning kan vara 
ogenomförbara i kvalitativ forskning eftersom dessa studier ofta handlar om unika situationer 
som inte är upprepbara. De anser att reliabilitet i kvalitativ forskning kan anses som 
kongruens mellan de data som forskaren samlar in och den verklighet som är föremål för 
forskningen.  
 
Hög reliabilitet är förenat med hög uppmärksamhet och hög noggrannhet under hela 
forskningsprocessen, enligt Holme och Solvang (1997) Författarna menar också att 
reliabiliteten inte har samma centrala plats i kvalitativa studier som i kvantitativa studier, 
eftersom kvalitativa studier har fokus på förståelse av fenomen/faktorer och inte den 
statistiska representativiteten.   
 
Den här undersökningens ansats är kvalitativ. Det är skilda kvaliteteter i arbetslagets lärande 
och dess förutsättningar som försöker fångas med hjälp av intervjuer. Frågeinstrumentet och 
insamlingsproceduren är jämfört med en kvantitativ studie i högre grad avhängigt av den 
person som ansvarar för genomförandet. I enlighet med Home och Solvang är det sålunda av 
största vikt att uppmärksamma varje del i undersökningsproceduren och redovisa den. 
Därigenom kan undersökningens tillförlitlighet bedömas av granskare och eventuellt kan 
också studien upprepas för att testa dess slutsatser. 
 
Jag har därför strävat efter att vara så noggrann och uppmärksam som möjligt under hela 
forskningsprocessen på följande sätt: I konstruktionen av undersökningsinstrument tog jag 
bland annat hjälp av min handledare. För att få ett representativt urval från skolområdet tog 
jag hjälp av rektor. Intervjuerna spelades in och jag lyssnade av varje intervju flera gånger i 
samband med att jag skrev ut intervjusammanfattningen. Intervjusammanfattningen 
korresponderade jag via e-post till respondenterna för att de skulle kunna kommentera 
utskriften. Då de inte hörde av sig ringde jag upp någon av dem och bad dem kommentera 
utskriften. I analysen har jag strävat efter att vara trogen källmaterialet. I redovisningen har 
jag försökt vara tydlig med både hur jag gått tillväga, var resultatet är hämtat ifrån och hur jag 
tolkat det.  
 
3.7.2 Konsekvenser för validiteten 
Validitet förklarar Bonniers ordbok (1991) som ”giltighet, ett tests förmåga att mäta vad det 
avser att mäta”. Winter (1973) menar att validiteten visar ”hur säkert ett mätinstrument mäter 
det man avser att mäta” (s. 59). På ett liknande sätt uttrycker sig Bell (2000) genom att 
beskriva validiteten som ”ett mått på om en fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 
mäta eller beskriva” (s. 90). Holme och Solvang (1997) understryker att ”om informationen 
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mäter något annat än det vi vill eller tror oss mäta kan den vara hur reliabel som helst, men 
ändå inte användas för att pröva våra frågeställningar” (s. 167). 
 
Cohen, Manion och Morrison (2000) påpekar att validitetsbegreppet på senare tid har vidgats 
och differentierats till flera former av validitet. Författarna lyfter fram några former av 
validitet: 

• Intern validitet innebär att resultatet exakt och noggrant beskriver det fenomen 
undersökts. Förutom exakthet och noggrannhet är tillförlitlighet och äkthet nyckelord 
för den interna validiteten. 

• Extern validitet syftar på i vilken grad resultatet kan generaliseras till en bredare 
population och till andra fall och situationer. Det är viktigt i kvalitativ forskning att 
delge en tydlig, detaljerad och djup beskrivning av förhållandena så att andra kan 
bedöma i vilken omfattning resultatet kan generaliseras. 

• Innehållsmässig validitet för att demonstrera den här formen av validitet måste 
instrumentet visa att det rättvist och omfattande täcker de områden eller punkter som 
det utger sig för att täcka. 

• Konstruktions validitet innebär att den teoretiska och praktiska konstruktionen av 
mätinstrumentet täcker in det man avser att mäta. Författarna ger exempel på ett 
intelligenstest av barn som konstruerats utifrån förmågan att vässa en penna. För att 
visa konstruktions validitet måste man visa att konstruktionen stämmer överens med 
vedertagna konstruktioner av samma fenomen. Eftersom intelligens är något annat än 
att vässa en penna finns det inget belägg för en konstruktions validitet i detta exempel. 

• Katalytisk validitet strävar efter att säkerhetsställa att forskningen leder till 
förändring. Det handlar om att hjälpa deltagarna, respondenterna att förstå deras 
omvärld så att de bättre kan hantera den. De nyvunna kunskaperna ska inte bara leda 
forskaren framåt utan även de deltagande respondenterna. 

• Kriterie-relaterad validitet, det finns två former av kriterie-relaterad validitet. 
Prediktiv validitet uppnås om data från en tidigare undersökning har hög korrelation 
med en kommande framtida undersökning. Konkurrerande validitet uppnås om data 
från ett instrument har hög korrelation med data från ett annat instrument. 

 
I min undersökning har jag försökt säkerhetsställa den interna validiteten genom att sträva 
efter att vara så noggrann och sann jag kunnat under hela undersökningsprocessen. Den 
externa validiteten har jag försökt etablera genom en strävan efter att tydligt redovisa hur jag 
genomfört undersökningen och under vilka förhållanden den utförts. Genom att studera 
tidigare undersökningar och att i samarbete med andra, Thomas Söderberg och handledare Ulf 
Blossing, konstruera undersökningsinstrumentet har jag försökt tillfredsställa både 
konstruktions validitet och den innehållsmässiga validiteten.  
Den katalytiska och kriterie-relaterade validiteten gör jag inga anspråk på att uppfylla. 
 
Kvalitativa undersökningar har ofta högre validitet än kvantitativa undersökningar, menar 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003), eftersom de har en större flexibilitet i 
undersökningssituationen. Holme och Solvang (1997) menar också att problemet med att få 
valid information är mindre i kvalitativa studier än i kvantitativa studier. Detta då kvalitativa 
studier har större närhet till det som studeras. 
 
Att jag i min studie använde mig av kvalitativ intervju, som innebar både flexibilitet och 
närhet, bör ha påverkat validiteten i positiv riktning. Något som kan ha haft negativ inverkan 
på validiteten var att intervjuerna genomfördes i grupp och att inget etiskt kontrakt blev 
upprättat. Att intervjuerna genomfördes i grupp kan ha påverkat att känslig information som 
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skulle ha bidrag till undersökningen undanhölls. Att inget etiskt kontrakt blev upprättat kan 
också ha påverkat att känslig information inte kom fram.  
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4. Resultat     
Syftet var som tidigare beskrivits att kartlägga både den förväntade och den verkliga 
betydelsen arbetslaget har för pedagogernas lärande om undervisning och lärande och att 
studera skillnader och överensstämmelser mellan den förväntade och den verkliga betydelsen 
för att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns.  
 
4.1 Den förväntade betydelsen 
4.1.1 Förväntningar av organiserat lärande 
Kommunens skolplan nämner ingenting om arbetslagets funktion. Däremot ställer den 
förväntningar på att verksamhetens utveckling och pedagogers lärande ska ske på ett 
organiserat och systematiskt sätt. 

 
Pedagogerna skall utveckla kvaliteten i verksamheten genom att återkommande 
utvärdera sättet att arbeta, analysera resultaten och vid behov genomföra förändringar. 
I samband med detta skall synpunkter från barn, ungdomar och föräldrar fångas upp 
och prövas på ett professionellt sätt. Hela denna process skall ligga till grund för ett 
eget lärande utifrån vunna erfarenheter. Nya pedagogiska idéer och metoder skall 
prövas och aktuell forskning beaktas. Information om verksamhetens utveckling och 
resultat skall regelbundet lämnas till barnen och ungdomarna, till deras föräldrar och 
till berörd rektor. (Kommunens barn och ungdomsplan) 

 
4.1.2 Skillnad i förväntningar  
På skolområdet verkar det finnas en skillnad på vilka förväntningar som ställs mellan 
policynivå och arbetslagsnivå. I skolområdets styrdokument och i rektors vision framställs 
förväntan på arbetslagen, att systematiskt organisera sitt lärande.  

 
Verksamheten utvärderas, analyseras och utvecklas enligt rektorsområdets 
kvalitetshjul. Arbetslaget utvecklar och introducerar nya utvärderingsmetoder. De 
reflekterar tillsammans över resultat och åtgärder. (mål att uppnå på personalnivå 
punkt 3) 

 
Pedagogiska mötesplatser anordnas för att underlätta måluppfyllelse. Goda exempel 
lyfts fram och analyseras i arbetslagen och vid organiserade träffar. Reflektionen sker 
utifrån på förhand uppställda kriterier hämtade ur läroplanen och andra styrdokument. 
(mål att uppnå på organisationsnivå punkt 3) 

 
Enligt skolområdets policy ska alltså arbetslagen utveckla och introducera nya 
utvärderingsmetoder och tillsammans reflektera över resultat och åtgärder. De ska vid 
organiserade träffar lyfta fram och analysera goda exempel. Vidare ska de inte bara organisera 
barnens lärande utan även sitt eget.  
 

Viljan att utvecklas är stark och samarbetet med kollegor upplevs som nödvändigt för 
att lyckas. Det egna lärandet ses som viktigt att visa också som en förebild för 
eleverna. På det här sättet ska lärare inte bara organisera elevers lärande utan även 
lärares! (ur rektors vision) 

 
Den förväntan som uttrycks på policynivå verkar inte finnas på arbetslagsnivå. Någon tydlig 
förväntan på arbetslaget angående pedagogernas lärande om undervisning och lärande 
framkom inte i någon av utvärderingsuppdragets intervjuer. De förväntningar på 
arbetslagsarbetet som kom fram, var att man skulle samarbeta, stötta och hjälpa varandra.   
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Inte heller i de fördjupade intervjuerna uttryckte arbetslagens representanter någon gemensam 
förväntan på arbetslaget angående pedagogernas lärande om undervisning och lärande. De 
förväntningar som framkom gällde även där arbetslagets roll som helhet, t ex att hjälpa och 
stötta varandra med planering, elevvård, temaarbeten, arbetsfördelning.  
 

Lärare G hade förväntningar på att arbetslaget skulle stötta ens sätt att undervisa, 
tänka. De andra lärarna (A, B, H) stämde in och höll med. När man kommer till 
arbetslaget ska man, enligt G:s förväntan, få förståelse, råd och empati. 
(ur sammanställningen av fördjupad intervju)   
 

Lärarna hade till en början svårt att förstå och sätta sig in i frågan: ”Vilka förväntningar har ni 
på arbetslaget när det gäller dess betydelse för pedagogernas lärande om undervisning och 
lärande?”, vilket också pekar i riktningen mot att några medvetna och gemensamma 
förväntningar inte fanns formulerade. De mål som arbetslagen formulerat för sitt arbete 
beskriver heller inga mål som direkt riktar sig mot lärares lärande.  
 
På arbetslagsnivå förefaller alltså ingen gemensam förväntan finnas. 
 
4.2 Den verkliga betydelsen 
4.2.1 Stor betydelse  
I utvärderingsuppdragets intervjuer framkom att lärarna ansåg att diskussionerna i arbetslaget 
hade stor betydelse för lärandet. Den övervägande uppfattningen var att arbetslaget hade 
större betydelse för det egna lärandet än studiedagar, kurser etc. 
 

Jag tycker att arbetslagets roll för pedagogernas lärande är absolut A och O. 
(ur intervjuarnas sammanställning) 
 
Arbetslaget betyder väldigt mycket för det pedagogiska utbytet och vårt eget lärande. 
”Planeringsarbetet leder till många diskussioner, som gör att jag utvecklas”. Man 
diskuterar och reflekterar runt stoff, hur man möter barn etc. Ifrågasätter och lyfter 
varandra i arbetet. Man diskuterar intressanta ped. artiklar eller TV-program. (ur 
intervjuarnas sammanställning) 

 
Vidare framkom att lärande skedde både i planering och i genomförandet av arbetet. Lärarna i 
de fördjupade intervjuerna beskrev också att arbetslaget hade stor betydelse. Lärarna fick bl.a. 
gradera arbetslagets betydelse för pedagogernas lärande om undervisning och lärande i en 
skala 1 – 10. Där 1 betydde ganska lite och 10 betydde väldigt mycket, se tabell 4.1. De åtta 
lärare som deltog har jag namngett från A till H. Några lärare avstod från att göra 
graderingen, för hade svårt att sätta ett exakt tal. Deras mening var dock att arbetslaget hade 
ansenlig betydelse.  
 
I samtalet kring arbetslagets betydelse lyfte flera lärare fram barnens betydelse för sitt 
lärande. Någon menade att arbetslagets betydelse var hög, men trodde sig lära mer på att vara 
med barnen. Att arbetslaget och arbetet tillsammans med barnen var de primära lärkällorna 
föreföll lärarna vara eniga om. Några ansåg att det inte gick att särskilja dem då de hängde 
intimt samman. Någon menade att arbetslaget var en förutsättning för att kunna lära sig 
tillsammans med barnen. Hur lärarna valde att gradera lärkällornas betydelse redovisas i tabell 
4.1. 
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Tabell 4.1 Lärarnas gradering av arbetslagets respektive arbetet tillsammans med barnens betydelse för sitt 
lärande.  Skala: 1 = liten betydelse till 10 = stor betydelse. 
Lärare Arbetslagets Barnens 
  betydelse betydelse 
A 7   
B 10   
C 9,5 10 
D     
E   8 
F     
G 6   
H 6   
 
Trots att det på arbetslagsnivå inte föreföll finnas några gemensamma förväntningar upplevde 
lärarna ändå att arbetslaget hade stor betydelse.  
 
4.2.2 Dominans av fritt lärande 
I jämförelsen mellan förväntad betydelse och verklig betydelse har jag funnit två kategorier av 
lärande. De två lärandekategorierna kallar jag för organiserat lärande och fritt lärande. 
På policynivå finns en förväntan av ett lärande som innebär att man planmässigt utvärderar, 
analyserar och dokumenterar verksamheten, för systematiska reflektioner, ifrågasätter och 
kritiskt granskar varandras sätt att tänka samt kollektivt tar del av aktuell forskning och 
pedagogisk litteratur. Denna typ av lärande kallar jag för ett organiserat lärande.  Gällande 
den verkliga betydelsen beskriver lärarna ett lärande som också kan innehålla reflektioner, 
dokumentation, studier av aktuell forskning och pedagogisk litteratur, men som är mer 
fragmentariskt och individuellt till sin karaktär och som sker spontant i arbetet med att 
organisera barnens lärande. Den typen av lärande kallar jag för ett fritt lärande. 
Det verkar alltså finns en skillnad mellan förväntad betydelse på policynivå och den enligt 
lärarna beskrivna verkliga betydelsen. På policynivå ställer man förväntningar på ett 
organiserat lärande, medan lärarna i huvudsak beskriver ett fritt lärande när det gäller den 
verkliga betydelsen. 
 
I utvärderingsuppdragets intervjuer framkom att det i ett av arbetslagen fanns en tendens till 
organiserat lärande. Arbetslaget prioriterade att utbildas tillsammans istället för enskilt, 
dessutom organiserade de gemensam fortbildning och tog del av gemensamt vald pedagogisk 
litteratur. En liknande kollektiv strategi verkade inte finnas i de andra arbetslagen. 
 
Resultatet i den fördjupade intervjun visar en klar tendens att arbetslagen fokuserade sitt 
arbete på barnens lärande. Att arbetslagen hade någon planerad strategi för sitt eget lärande 
beskrev inte lärarna, däremot uttryckte de att det skedde ett lärande i arbetet med att 
organisera barnens lärande.  
 
Det fanns i den fördjupade intervjun spår av organiserat lärande, men det mesta tyder på att 
det lärande som skedde i arbetslagen kan betraktas som fritt lärande. Resultatet tyder på att 
man i arbetslagen följde upp och till viss del även gemensamt analyserade verksamheten, 
någon systematisk utvärdering beskrev man inte. Dokumentation av lärarnas lärande förekom 
inte, inte heller protokollfördes arbetslagsmöten. Ett av arbetslagen gav intryck av att 
systematiska reflektioner, ifrågasättande och kritisk granskning av varandras sätt att tänka, var 
en naturlig del arbetet. I de andra arbetslagen föreföll reflektioner, ifrågasättande och kritisk 
granskning av varandras sätt att tänka förekomma mer sporadiskt. Att kollektivt ta del av 
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aktuell forskning och pedagogisk litteratur förekom inte. Läsandet skedde helt på frivilligt och 
individuellt initiativ. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att undersökningen tyder på att arbetslagens lärande i 
huvudsak består av fritt lärande med vissa inslag av organiserat lärande.  
 
4.3 Hinder 
Den fördjupande frågan om vilka omständigheter som utgjorde hinder för pedagogernas 
lärande fanns inte i utvärderingens intervjuguide, men några hinder kom ändå fram i 
intervjuerna. I de fördjupade intervjuerna lyftes flera hindrande omständigheter fram. 
Resultatet bekräftar Ohlssons (2004) tre kritiska aspekter den oklara läraridentiteten, den 
komplexa vardagsuppgiften och det svåra samtalet. I analysen av förväntad betydelse och 
verklig betydelse ovan framträder dessutom ytterligare två kategorier av hinder nämligen; 
avsaknad av förväntningar och det organiserade lärandets undanskymda plats. 
 
4.3.1 Den oklara läraridentiteten 
Trots att lärarna gav intryck av att vara lagarbetare i organiserandet av barnens lärande 
föreföll de ändå ha vissa svårigheter att agera som ett lag vid arbetslagsmöten.  
 

Det kom alltid någon som störde ”Jag ska bara säga det” osv. Det respekterades inte att 
man satt och jobbade med någonting. (ur sammanställningen av fördjupad intervju)   

 
Lärarna verkade även ha svårt att identifiera sig som lagarbetare när det gällde lärares lärande, 
då man i de flesta fall saknade en gemensam strategi. Att inget hinder som berörde den egna 
individuella kompetens lyftes fram är värt att beakta. Det kan tyda på att lärarna såg sin 
kompetens som något som var starkt personligt färgat och därför extra känsligt att kritisera, 
vilket om så vore fallet också visar på den oklara läraridentiteten. 
 
4.3.2 Den komplexa vardagsuppgiften 
Den komplexa vardagsuppgiften framkom i de flesta hinder som lärarna nämnde, t ex att de 
var belastade av mycket arbete, att tiden var otillräcklig och att deras vardag var så intensiv att 
de hade svårt att få arbetsro för reflekterande samtal.  

 
Tiden var en stor bov i allting och när man väl fick en liten tid att sitta så hade man 
aldrig lugn och ro. (ur sammanställningen av fördjupad intervju)   

 
Att lärarnas arbete både handlade om undervisning och att ge socialt stöd framgick tydligt i 
den fördjupade intervjun. På den undersökta skolan var det vanligt med konflikter mellan 
barnen som krävde ett omedelbart agerande av lärarna, vilket tog mycket tid i anspråk. 
 

Brist på tid, det gick åt mycket tid att lösa andra akuta problem i arbetet, t ex konflikter 
mellan barnen. (ur sammanställningen av fördjupad intervju)   

 
Lärarna menade att det ofta fanns akuta göromål i arbetssituationen, förutom konflikter 
mellan barn även pålagor från skolledning mm. Stora grupper med många barn som behövde 
hjälp, lyftes också fram som ett hinder. 
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4.3.3 Det svåra samtalet 
Det som i direkta ordalag bekräftade det svåra samtalet kom inte fram i den fördjupade 
intervjun, men att inget hinder som berörde det egna handlandet lyftes fram tyder på att det 
svåra samtalet även här var ett svårt samtal. I utvärderingsuppdragets intervju bekräftades 
däremot det svåra samtalet i direkta ordalag.  
 

Utvärderingsarbetet var, enligt intervjuarna, känslomässigt laddat på skolan. Lärarna 
upplevde det påfrestande att bli granskade. ”Kritik tål ju ingen men det går över brukar 
jag säga” uttryckte sig någon.  

 (ur rapporten för utvärderingsuppdraget) 
 
4.3.4 Avsaknad av förväntningar 
Att man på arbetslagsnivå verkar sakna gemensamma förväntningar har redan konstaterats. 
Enligt Marton & Booths (2000) resonemang har de förväntningar som finns av hur, vad och 
vilket syfte lärandet har, betydelse för vad man faktiskt lär. Med utgångspunkt från resultatet i 
undersökningen, att arbetslagen inte förefaller ha några gemensamma förväntningar, kan jag 
konstatera att denna avsaknad av förväntningar medför hindrande konsekvenser i arbetslagets 
lärprocess.  
 
4.3.5 Det organiserade lärandets undanskymda plats 
Jag har tidigare konstaterat att undersökningen tyder på att arbetslagets lärande i huvudsak 
består av fritt lärande, men med vissa inslag av organiserat lärande. Att det fria lärandet 
dominerar och att det organiserade lärandet får en undanskymd plats medför att den 
systematiska och kollektiva aspekten i lärandeprocessen till stor del går förlorad, vilket utgör 
ett hinder i lärandet. 
 
4.4 Möjligheter 
Den fördjupande frågan om vilka omständigheter som möjliggjorde pedagogernas lärande 
fanns inte i utvärderingens intervjuguide, men några möjligheter kom ändå fram i 
intervjuerna. I de fördjupade intervjuerna lyftes flera gynnsamma omständigheter fram, som 
de intervjuade ansåg fanns på skolan. Möjligheterna kan sammanfattas i kategorierna 
mångfald, laganda, reflekterande samtal och á jour.  
 
4.4.1 Mångfald  
Att en variation av tankar och åsikter utgjorde en möjlighet för lärande framgick i 
undersökningen. Lärarna menade att olika tankar, synvinklar och yrkeskategorier i 
arbetslagen gav vidgat perspektiv. Att det fanns en bra ålderspridning, att arbetslagen bestod 
av lärare med olika erfarenheter ansåg lärarna också som gynnsamt. 

 
Behovet av varandra, att det fanns olika synvinklar och tankar poängterades av lärarna. 
Var personerna allt för lika skedde inget lärande, menade de. 
(ur sammanställningen av utvärderingsuppdragets intervju)   
 

4.4.2 Laganda 
God personkemi i arbetslagen, att man ville och kunde samarbeta, framhöll lärarna som 
fördelaktigt. Tryggheten i arbetslaget som gjorde att alla vågade yttra sig utgjorde också en 
möjlighet menade lärarna. 

 
Vidare ansåg lärarna att god personalanda utgjorde en gynnsam faktor som fanns på 
skolan. Lärare F sade ”Det är en underbar personal”.  
(ur sammanställningen av fördjupad intervju)   
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4.4.3 Reflekterande samtal 
Resultatet bekräftade att det reflekterande samtalet, där tankar, idéer och åsikter gjordes 
åtkomliga och bröts mot varandra, var en väsentlig möjlighet till lärande. Pedagogiska 
utvecklingsdagar inom arbetslagen, då vikarier sattes in för att arbetslaget skulle kunna ägna 
sig åt utvecklingsarbete, var något som lärarna menade bidrog till lärandet i hög grad. 
Pedagogiska utvecklingsdagar hade funnits tidigare på skolområdet och lärarna önskade en 
fortsättning. 
 
4.4.4 Á jour 
Att det kan vara till stor nytta för lärares lärande att följa den pedagogiska debatten och 
utvecklingen, framkom i min undersökning. I ett arbetslag i utvärderingsuppdragets intervju 
föreföll det finnas en kollektiv strategi, annars verkade det bygga mer på de enskilda 
individernas intresse och initiativ.  
 
Flera av de möjligheter som uttrycker ett organiserat lärande, t ex systematisk utvärdering, 
dokumentation, att kollektivt ta del av aktuell forskning och pedagogisk litteratur, beskrevs 
inte eller endast i enstaka fall. Att så var fallet pekar mot att organiserat lärande inte är vanligt 
förekommande i arbetslagsarbetet. 
 
4.5 Resultatsammanfattning 
I styrdokumenten redovisas på kommunnivå inga beslut eller förväntningar om att arbetet ska 
organiseras i arbetslag. 
 
Det verkade finnas en skillnad mellan policynivå och arbetslagsnivå på vilka förväntningar 
som ställdes på arbetslagets betydelse för pedagogers lärande om undervisning och lärande.  
 
På policynivå beskrevs förväntningar på ett organiserat lärande, vilket innebär en kollektiv 
strategi där lärare planmässigt utvärderar, analyserar och dokumenterar verksamheten, för 
systematiska reflektioner, ifrågasätter och kritiskt granskar varandras sätt att tänka samt 
kollektivt tar del av aktuell forskning och pedagogisk litteratur. 
 
På arbetslagsnivå föreföll lärarna inte ha några gemensamt uttalade förväntningar, däremot 
beskrev de att arbetslaget hade stor betydelse för det egna lärandet. Det lärande lärarna då 
beskriver är inte organiserat lärande utan fritt lärande, som är mer fragmentariskt och 
individuellt till sin karaktär och som sker spontant i arbetet med att organisera barnens 
lärande. 
 
De hinder lärarna beskrev bekräftas i Ohlssons (2004) tre kategorier den oklara 
läraridentiteten, den komplexa vardagsuppgiften och det svåra samtalet. Dessutom framträdde 
två andra hindrande kategorier, avsaknad av förväntan och det organiserade lärandets 
undanskymda plats. Möjligheterna som lärarna poängterade kan sammanfattas i kategorierna 
mångfald, laganda, reflekterande samtal och á jour.  
 
I de möjligheter som lärarna nämnde saknas några av de komponenter som utmärker ett 
organiserat lärande, vilket tyder på att lärarna inte fullständigt tänkte i banor av organiserat 
lärande.   
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5. Diskussion     
    
Syftet med undersökningen var att studera arbetslagets betydelse för pedagogers lärande om 
undervisning och lärande. För att utröna vilka hinder och möjligheter som fanns ämnade jag 
kartlägga både den förväntade och den verkliga betydelsen och sedan jämföra dessa bilder. 
 
Undersökningen genomförde jag som en fallstudie på ett skolområde i en kommun i södra 
Sverige. Data är insamlad med hjälp av två metoder, gruppintervjuer och studier av skriftliga 
dokument. 
  
Resultatet pekar på att det finns en skillnad på vilka förväntningar som ställs mellan 
policynivå och arbetslagsnivå. På policynivå beskrev lärarna förväntningar på ett organiserat 
lärande, vilket innebär en kollektiv strategi där de planmässigt utvärderar, analyserar och 
dokumenterar verksamheten, för systematiska reflektioner, ifrågasätter och kritiskt granskar 
varandras sätt att tänka samt kollektivt tar del av aktuell forskning och pedagogisk litteratur. 
På arbetslagsnivå föreföll lärarna inte ha några gemensamt uttalade förväntningar, däremot 
beskrev de att arbetslaget hade stor betydelse för det egna lärandet. Det lärande lärarna då 
beskriver är inte ett organiserat lärande utan ett fritt lärande, som är mer fragmentariskt och 
individuellt till sin karaktär och som sker spontant i arbetet med att organisera barnens 
lärande. 
 
De hinder lärarna beskrev bekräftade Ohlssons tre kategorier den oklara läraridentiteten, den 
komplexa vardagsuppgiften och det svåra samtalet. Dessutom framkom ytterligare två 
hindrande kategorier avsaknad av förväntan och det fria lärandets dominans. 
 
Möjligheterna som lärarna poängterar kan sammanfattas i kategorierna mångfald, laganda, 
reflekterande samtal och á jour. I de möjligheter som lärarna nämner saknas några av de 
komponenter som utmärker ett organiserat lärande, vilket tyder på att lärarna inte fullständigt 
tänkte i banor av ett organiserat lärande.   
 
5.1 Metoddiskussion 
Att data är hämtad via tre källor ställer krav på tydlighet i redovisningen. Jag har därför 
beskrivit ursprunget i resultatkapitlet. I resultatsammanfattningen och i diskussionen är dock 
inte källorna särredovisade. 
 
Att intervjuerna genomfördes som gruppintervjuer kan ha påverkat att känslig information 
inte kom fram, då det inte går att vara konfidentiell inom gruppen. Att en av intervjuerna 
gjordes i två steg, kan ha inneburit att viktiga uppgifter kom bort och att andra uppgifter lades 
till, eftersom förstahandsuppgifter samlats in och tolkats av intervjuarna för att sedan 
vidarebefordras till mig.  
 
Att inget etiskt kontrakt blev upprättat ser jag som en brist i undersökningen, vilket kan ha 
påverkat att känslig information inte kom fram, då brist på trygghet och tillit för hur 
informationen kommer att hanteras kan medföra att man är mer återhållsam med att dela med 
sig av upplysningar. Kommunicerandet av intervjusammanställning för den direkta intervjun 
via e-post kan också kritiseras, då materialet blev tillgängligt för båda intervjugrupperna, 
vilket kan vara känsligt. 
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Bilden av den verkliga betydelsen förlitar sig endast på lärarnas uppgiftslämnande vilket 
medför att den kan vara ensidigt belyst, och förmodligen mindre lärarkritisk än om någon 
utomstående observation hade genomförts. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Angående Förväntningar 
Inga förväntningar på kommunnivå att arbeta i arbetslag 
Skolans lokala styrdokument utgår från att arbetet sker i arbetslag, men varken Lpo94 eller 
kommunens skolplan anger att arbetet ska ske i arbetslag. Att det finns ett beslut om att 
arbetet ska ske i arbetslag framgår således inte i styrdokumenten. En jämförelse med Karlstad 
kommun kan belysa min poäng.  

 
Lärare som möter samma barn och ungdomar behöver ha ett nära och 
systematiskt samarbete. Samarbetet sker i arbetslag. I arbetslagen, vars 
sammansättning varierar beroende på arbetsuppgiftens karaktär, är även lärares 
lärande en huvuduppgift. Lärare med olika ämnesspecialiteter samarbetar i 
ämnesövergripande arbetslag eftersom barns och ungdomars föreställningsvärld 
inte är skolämnesindelad. (Karlstad kommuns skolplan s. 4) 

 
I Karlstad kommuns skolplan framgår tydligt att arbetet ska ske i arbetslag och att arbetslagets 
arbetsuppgifter även gäller det egna lärandet. Den tydligheten saknas i skolplanen i den 
kommun som undersökningen är gjord. Frågan är om det är upp till varje skolområde att själv 
bestämma om man ska arbeta i arbetslag eller om det finns ett kommunalt beslut som inte 
framhålls i skolplanen. Materialet i min undersökning ger inget svar på den frågan. 
 
Skillnad på förväntningar mellan policynivå och arbetslagsnivå 
Resultatet tyder på en skillnad mellan policynivå och arbetslagsnivå när det gäller vilka 
förväntningar som ställdes på arbetslagets betydelse för pedagogers lärande om undervisning 
och lärande. På policynivå beskrevs förväntningar på ett organiserat lärande, vilket innebär en 
kollektiv strategi där lärare planmässigt utvärderar, analyserar och dokumenterar 
verksamheten, för systematiska reflektioner, ifrågasätter och kritiskt granskar varandras sätt 
att tänka samt kollektivt tar del av aktuell forskning och pedagogisk litteratur. På 
arbetslagsnivå föreföll lärarna inte ha några gemensamt uttalade förväntningar.  
 
Att det skulle finnas en skillnad mellan policynivå och arbetslagsnivå hade jag väntat mig, då 
jag genom egen erfarenhet av arbete på både policynivå och arbetslagsnivå noterat att det i 
många frågor finns en skillnad mellan dessa nivåer. Att man på policynivå beskriver en 
förväntning på ett organiserat lärande förvånade mig inte heller, men att man på 
arbetslagsnivå inte har någon tydlig förväntan överraskade mig. Resultatet väcker nya frågor. 
Vad beror det på att lärarna inte har några tydliga förväntningar på arbetslaget när det gäller 
lärandet? Vad får det för konsekvenser? Svaret på dessa frågor kan jag bara spekulera i. Att 
det får negativa konsekvenser kan jag utifrån Marton & Booth (2000) tankegångar ändå utgå 
ifrån.  
 
5.2.2 Angående Verklig betydelse 
Organiserat eller fritt lärande 
Lärarna beskrev att arbetslaget hade stor betydelse för det egna lärandet. Det lärande man 
redogjorde för var inte ett organiserat lärande utan ett fritt lärande. Det jag kallar organiserat 
lärande utmärks, som tidigare beskrivits, av en kollektiv strategi där lärare planmässigt 
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utvärderar, analyserar och dokumenterar verksamheten, för systematiska reflektioner, 
ifrågasätter och kritiskt granskar varandras sätt att tänka samt kollektivt tar del av aktuell 
forskning och pedagogisk litteratur. Det jag kallar fritt lärande kan också innehålla 
reflektioner, dokumentation, studier av aktuell forskning och pedagogisk litteratur, men är 
mer fragmentariskt och individuellt till sin karaktär och sker spontant i arbetet med att 
organisera barnens lärande.  
 
Organiserat lärande och fritt lärande kan ses som en parallell till Ahlstrands (1995) två arenor. 
Ahlstrands resultat pekade på att lärarna samverkade på två skilda arenor dels det pålagda 
konferensarbetet (den formella arenan) och dels det spontana samarbetet med kollegor (den 
informella arenan). Organiserat lärande kan ses som en parallell till Ahlstrands formella 
arena, då det är mer systematiskt till sin karaktär. Fritt lärande kan utgöra en parallell till 
Ahlstrands informella arena, eftersom det mer utmärks av spontanitet.  
 
En annan intressant parallell utgör den organiserade och den fria leken. Den organiserade 
leken är, likt Ahlstrands formella arena, sytematisk och formell till sin natur. Den fria leken är 
mer informell och utmärks av spontanitet. Inom förskolan har leken en central plats, både den 
organiserade och den fria leken. Båda fyller sin funktion i det uppväxande barnets utveckling. 
Fröbels pedagogik innehöll som tidigare nämnts inslag av både frihet och organiserad 
styrning.  Jag tror att lärarna i sin utveckling behöver både det organiserade och det fria 
lärandet precis som förskolebarnen behöver både den organiserade och den fria leken.  
 
Att det fria lärandet verkar vara klart dominerande bland lärarna ser jag som en brist. Det 
förefaller vara som Alexandersson (1998) beskriver, att läraryrket många gånger är intensivt 
och kräver ett omedelbart agerande. ”I varje lärares vardag är det pågående så intensivt att det 
är svårt att få distans till det”. Därför behöver lärare få hjälp att utveckla sin förmåga att på ett 
djupare plan analysera och dra slutsatser av sina erfarenheter. 
 
5.2.3 Angående Hinder 
De hinder lärarna beskrev bekräftade i Ohlssons (2004) tre kategorier: den oklara 
läraridentiteten, den komplexa vardagsuppgiften och det svåra samtalet. Dessutom framträdde 
ytterligare två kategorier, avsaknad av förväntan och det fria lärandets dominans. De två 
senare diskuterar jag utförligare i 5.2.5 Angående praktiska konsekvenser. 
 
Det finns alltid en risk att man finner det man söker, det vill säga att de kategorier man 
undersöker blir självuppfyllande. Som det unga paret som nyss köpt en barnvagn, plötsligt ser 
barnvagnar överallt. Att det som är aktuellt i medvetandet är det som upptäcks i omgivningen. 
Det unga paret ser dock inte i syne. De har bara inte tidigare tänkt på att det funnits så många 
barnvagnar. Jag vill hävda att det är på samma sätt i min undersökning. Jag inte sett i syne då 
jag funnit Ohlssons kategorier bekräftade. Jag har bara inte tidigare tänkt på att de funnits. 
 
5.2.4 Angående Möjligheter 
Möjligheterna som lärarna poängterar kan sammanfattas i kategorierna mångfald, laganda, 
reflekterande samtal och á jour.  
 
Att en mångfald av tankar och åsikter utgör en möjlighet för lärande är både lärarna, Lavicka 
(1999), Ohlsson (2004), Scherp (2003) och Myndigheten för skolutveckling (U03:011) 
överens om.  
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Lagandan, att man ville och kunde samarbeta ansåg lärarna var en möjlighet, vilket också 
Apelgren (2004) stämmer in i då hon menar att lagets kompetens inte bara beror på de 
enskilda medlemmarnas kompetens utan också på kommunikationen mellan dem.  
 
En jämförelse med Folkesson (1996) lärkällor kan vara intressant, se 2.2.4. Folkesson pekar 
på både samspelet med elever, samspelet med kollegor och fortbildning. Det reflekterande 
samtalet är till sin form ett samspel med kollegor och till sitt innehåll inryms samspelet med 
elever. Kategorin à jour omfattas av Folkessons lärkälla fortbildning. Att vara à jour med 
pedagogiska debatten och utvecklingen, menar även Assermark & Sörensson (1999) och 
Blossing (2003), kan vara till stor nytta för lärare. 
 
De möjligheter som inryms i de nämnda kategorierna har mer karaktären av ett fritt lärande. 
Att möjligheter som t ex systematisk utvärdering, analys och dokumentation inte lyftes fram 
av lärarna och att kollektivt ta del av aktuell forskning och pedagogisk litteratur endast 
förekom i ett av de nio undersökta arbetslagen, tyder på att organiserat lärande inte var vanligt 
förekommande i arbetslaget. Jag kan därför konstatera att det finns fler möjligheter än vad 
lärarna lyfte fram. 
 
5.2.5 Angående praktiska konsekvenser    
Jag vill även diskutera några praktiska konsekvenser och förbättringsförslag.  
 
Tidskonkurrensen 
Brist på tid är något som är värt att reflektera kring. Min gamle matematiklärare sade alltid 
”Tid är det enda man har gått om”. Egentligen är det inte brist på tid som utgör hindret utan 
de göromål som tar tiden i anspråk. Det är inte tiden som är en bov utan tidskonkurrensen. 
Tidskonkurrensen verkar vara ett utmärkande drag i en gatubyråkrati som skolan är (Lipsky i 
Blossing, 1998). Trots att min gamle matematiklärare var en gatubyråkrat verkade han ha en 
annan filosofi än vad som utmärker en sådan organisation. Faktum kvarstår att många inom 
skolan upplever tidskonkurrensen som stor. Hur ska man då i en sådan intensiv vardag få tid 
att på ett djupare plan analysera och dra slutsatser av sina erfarenheter? Kanske ska man 
vända på frågan. Vad händer om lärare inte tar sig tid att på ett djupare plan analysera och dra 
slutsatser av sina erfarenheter?  
 
Enligt gällande läraravtal HÖK 05 finns 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår 
avsatta för kompetensutveckling (Offentliganställdas Förhandlingsråd, 2005). Förutom att 
lärares lärande är en del av vardagsarbetet finns det alltså enligt avtal avsatt motsvarande ca 
2,5 veckor i arbetstid för lärares lärande, så tid borde enligt min uppfattning finnas. Frågan är 
hur denna tid används. Är även denna tid utsatt för tidskonkurrensen och i så fall vad är det 
som konkurrerar? 
 
Avsaknad av förväntningar 
Att man på arbetslagsnivå saknade gemensamma förväntningar på både vad som skulle läras 
”lärandets direkta objekt”, hur lärandet skulle gå till ”lärandeakten” och vilket syfte lärandet 
skulle ha ”lärandets indirekta objekt” kommer enligt Marton & Booth (2000) resonemang få 
konsekvenser för både innehåll och kvalité i vad lärarna lär. Ett fotbollslag som inte har några 
förväntningar av vad, hur och vilket syfte träningen har kommer förmodligen inte att spela i 
några högre divisioner. Lagets tränare och ledare har ett särskilt ansvar för att leda processen 
med att tydliggöra förväntningarna, men spelarna har också ett ansvar. Om man vill att 
arbetslaget ska ha någon betydelse för lärares lärande behöver man ställa förväntningar samt 
göra dessa förväntningar åtkomliga för varandra, annars får man nöja sig med att spela i 
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gärdsgårdsserien. Skolans ledning och rektor har ett givet ansvar för detta arbete, men lärarna 
är inte utan ansvar. Lpo 94 föreskriver att både den pedagogiska ledningen och lärarna 
tillsammans har ett professionellt ansvar för utveckla skolans verksamhet. 
 
Det fria lärandets dominans 
Det fria lärandet verkar vara det klart dominerande bland lärarna i arbetslaget. Det blir därför 
upp till den enskilde vilket innehåll lärandet kommer att ha. Det blir också upp till den 
enskilde hur väl möjligheterna till lärande tas tillvara. Att i en lagsport förlägga den mesta 
träningen individuellt och därtill överlåta till den enskilde individen att själv lägga upp sitt 
träningsprogram är förmodligen inget vinnande koncept. Jag menar inte att fritt lärande är 
oviktigt. Jag tror att det har en viktig funktion att fylla. Det jag är kritisk till är dess dominans 
inom arbetslaget som mer borde likna en lagsport än en individuell gren. 
 
Att det organiserade lärande förekommer i mindre omfattning har säkert att göra med den 
tidigare nämnda tidskonkurrensen, men bristen på kompetens över hur man arbetar med 
organiserat lärande är sannolikt också en avgörande faktor. Därför behöver lärare få hjälp att 
utveckla sin förmåga att tillsammans och planmässigt utvärdera, analysera och dokumentera 
verksamheten, att föra systematiska reflektioner, att ifrågasätta och kritiskt granska varandras 
sätt att tänka, samt att ta del av aktuell forskning och pedagogisk litteratur. 
 
Kompetens - handlingsförmåga i förhållande till en uppgift eller en del av 
personligheten 
Att lärarna har en tendens att uppfatta kompetens som något individuellt, något den enskilde 
bär på och att kompetens ofta relateras till vem man är och inte till vad man gör framkommer 
hos Ohlsson (2004). Kompetens blir då en fråga om identitet, istället för en handlingsförmåga 
i förhållande till en uppgift. Denna tendens kan anas även i min undersökning i och med att 
lärarna undviker att kritiskt granska sin egen och varandras kompetens. Att detta utgör ett 
hinder i lärares lärande process har redan konstaterats. Jag menar att det också har negativa 
konsekvenser på hur lärare betraktar eleverna i skolan. En av min sons lärare hade skrivit på 
ett prov som han fick tillbaka ”Lukas du är godkänd”. Jag vill påstå att det är fler än min son 
som fått en liknande kommentar. Hans resultat och kompetens betraktades som något 
personligt, något som han som individ bar på. I ett elevomdöme som en kollega skrev stod 
”Han ligger på gränsen till godkänd”. Jag tror inte heller att denna formulering är unik. 
Elevens resultat betraktades här som något som eleven var. Han personifierade sina resultat. 
Jag menar att detta sätt att betrakta kompetens är olyckligt inte bara för lärares lärande utan 
också för hur lärarna ser på elever och lär dem att betrakta sig själva.  
 
Jag anser det oerhört viktigt att lärare inte ger personomdömen när det är kunskapsnivå man 
menar. Att ge personomdömen är något som kräver ingående kunskaper i en människas liv 
och det ska man, enligt min mening, vara försiktig med. Det som lärare i huvudsak ska 
bedöma är kunskapsnivå och ur fostransuppdragets ansvar även beteenden, men inte 
människor. Därför borde min sons lärare skrivit något i stil med ”Lukas ditt provresultat är 
godkänt” och min kollega ”Hans kunskapsnivå ligger på gränsen till godkänd”. Att betrakta 
kunskapsnivå och kompetens som en del av personligheten utgör, enligt min uppfattning, ett 
hinder både för den personliga utvecklingen och för skolans utveckling som helhet. För att 
förbättra verksamheten vill jag påstå att lärare skulle behöva höja kompetensen kring 
begreppet kompetens. 
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5.2.6 Förslag till fortsatt forskning 
Slutligen vill jag ge några förslag till fortsatt forskning. 
 

• Angående lärares lärande och tidskonkurrensen: 
Hur används avtalets tid, 104 timmar, för kompetensutveckling på skolorna? 

 
• Angående organiserat och fritt lärande: 

En djupare analys av det organiserade och det fria lärandets natur.  
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Intervjuguide    Bilaga 7.1 
 

Intervjuinformation 
Vem eller vilka har    
intervjuats, namn, 
befattning, tjänsteställe:  Datum:  

Intervjuarens namn:  
 

Intervjufrågor 
 
Intervjuguiden är uppbyggd kring ett antal frågeområden (se vänster kolumn nedan (fet stil)). Frågeområdena är tänkta att 
rikta sig till både förskolan och skolan. Följdfrågor som finns formulerade i den högra kolumnen används i intervjun med tanke 
på vilken verksamhet den svarande arbetar i. Börja med den vänstra kolumnens övergripande formuleringen och använd 
övriga frågor som stöd för att få med det väsentliga i samtalet/intervjun. Sammanfattande anteckningar kan föras in i detta 
dokument eller biläggas separat. 
 

1. Beskriv kortfattat ditt 
uppdrag 

Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter?  
Beskriv de tre/fyra viktigaste.  
Hur skulle du vilja prioritera mellan dessa? 

 

2. Beskriv 
arbetsorganisationen 

Hur ser ledningsorganisationen ut? 
Hur är arbetslagen sammansatta/organiserade? 
Hur ser kommunikationen mellan arbetslagen och ledningsgruppen ut? Finns det 
arbetslagsledare, eller andra funktioner i arbetslagen?  
Finns det utvecklingspedagoger och/eller mentorer på skolan/i verksamheten? Hur ser deras 
arbete ut? 
Vilka gemensamma möten och träffar finns det? Vad handlar de i huvudsak om? Fattas det 
beslut vid några av dessa? Vilka i så fall?  
Hur sprids information i verksamheten? Uppåt och neråt? 
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3. Beskriv arbetet i 
arbetslagen 

Vad har ni arbetslagen till?  
Hur fungerar arbetslagen? Fungerar de som det är tänkt? 
Vilka ansvarsområden har arbetslagen? Vilka arbetsuppgifter samarbetar ni ikring i arbetslagen? 
Finns det någon arbetsfördelning inom arbetslaget? 
Vad kan arbetslagen fatta beslut om? 
Finns det någon samverkan mellan olika arbetslag? Om det gör det, hur kan det beskrivas 

 
 

4. Beskriv för/skolans 
organisation av 

planering 

Hur planeras verksamheten?  
Hur mycket planeringstid finns inlagt i arbetstiden?  
Hur mycket av planeringstiden sker i arbetslagen (eller i andra grupperingar) respektive enskilt? 
Är det någon skillnad vad som planeras i arbetslagen respektive enskilt? Om det är så, vad i 
består skillnaden?  
Vilka planerar?  

 
5. Beskriv kortfattat 
för/skolans visions- 

och målarbete 

Hur ser personalens delaktighet ut i detta arbete?  
Finns det speciella forum för detta arbete?  
Hur ser kopplingen ut till skolplaner och läroplaner? 

 

6. Beskriv för/skolans 
utvecklingsarbete 

Vem eller vilka brukar ta initiativ till utvecklingsarbeten?  
Hur reagerar ni oftast när förslag på utvecklingsarbeten förs fram? 
Finns det någon organiserad verksamhet för att ta fram förslag på utvecklingsarbeten? Finns det 
exempelvis en levande idédebatt, förslagslådor, uppfinnargrupper, studiecirklar etc.?  
Har det skett någon förändring i hur ni ser på utvecklingsarbeten under de senaste åren? 
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7. Beskriv för/skolans 
arbete med utvärdering 

Hur går det till när ni utvärderar? Hur brukar ni göra?  
Hur ser organisationen ut? Vem eller vilka ansvarar? Vad brukar utvärderas? Finns det särskild 
tid avsatt? 
Hur redovisas utvärderingarna? 
Har utvärderingsarbetet förändrats under senare år? Om det har det, på vilket sätt har det 
förändrats? 

 

8. Beskriv arbetet i 
barngrupp på 

förskolan/klassrums-
arbetet på skolan 

Hur har ni grupperat barnen? Vilka olika gruppindelningar finns? Vem eller vilka styr 
gruppindelningar? 
Vilka är de vanligaste arbetssätten och arbetsformerna? Ge exempel Vad tror ni att barnen och 
eleverna skulle ha svarat? 
Vilken typ av planering finns det? Terminsplanering, schema, etc.? Vem eller vilka gör de olika 
planeringarna? 
Finns det forum och arbetsformer för utveckling av verksamhet/arbetssätt och 
pedagogik/undervisning? Om det gör det, vilka exempel kan beskrivas? 
Hur organiserar ni samverkan mellan: Olika ämnen? Olika avdelningar och förskolor? Olika 
yrkeskategorier? Olika årskurser och skolor? 
Vilka förändringar av arbetssätt och arbetsformer har skett under senare år? 

 
 

9. Beskriv för/skolans 
arbete med barns 
inflytande/elev-

inflytande 

Vilka former av barns inflytande/elevinflytande arbetar för/skolan med? Hur ser 
barnens/elevernas inflytande ut vad gäller planering, genomförande och utvärdering? Ge 
exempel 
Hur beskriver barnen och eleverna på inflytande? Tycker de att de har det? Kring vad? 
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10. Beskriv 

arbetslagens roll för 
pedagogernas lärande 
om undervisning och 

lärande 

Vilka förväntningar har man på arbetslaget när det gäller dess betydelse för 
pedagogernas lärande om undervisning och lärande? 
Vilken verklig betydelse anser man att arbetslaget har för pedagogernas lärande om 
undervisning och lärande? 
Beskriv skillnader och överensstämmelser mellan förväntad och verklig betydelse. 
Om det finns skillnad: Vilka är de viktigaste orsakerna till att det finns skillnad 
mellan förväntad och verklig betydelse? 
Om det finns överensstämmelser: Vilka är de viktigaste orsakerna till att det finns 
överensstämmelser mellan förväntad och verklig betydelse? 

 
 

Ytterligare anteckningar 
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Intervjuguide C-kurs     Bilaga 7.2 
Problemformulering 
Min problemformulering är tre delad och lyder: 

• Hur gestaltar sig den förväntade betydelsen respektive den verkliga betydelsen som 
arbetslaget har för pedagogernas lärande om undervisning och lärande?  

• Hur yttrar sig skillnader och överensstämmelser mellan dessa betydelser?  
• Vilka är orsakerna till skillnaderna eller överensstämmelserna? 

 
Frågeställningar 
Min problemformulering för undersökningen konkretiserar jag i följande frågeställningar som 
gäller arbetslagets betydelse för pedagogernas lärande om undervisning och lärande. 

• Vilka förväntningar ställer styrdokument, skolledning och lärarna själva på 
arbetslaget?  

• Hur ser den verkliga betydelsen ut?  
• Vilka skillnader eller överensstämmelser finns mellan förväntad och verklig 

betydelse? 
• Vad finns det för hinder, finns det belägg för Ohlssons (2004) kategorier: den oklara 

läraridentiteten, den komplexa vardagsuppgiften, det svåra samtalet. 
• Vad finns det för möjligheter?  

 
Intervjufrågor      
1. Berätta om de utvecklingsarbeten som pågår och pågått. 

- Vilka utvecklingsarbeten pågår just nu? Ge exempel. 
- Vilka utvecklingsarbeten har genomförts de senaste två åren? Ge exempel. 

 
2. Beskriv de utvecklingsarbeten som gäller pedagogernas lärande om undervisning  
    och lärande, samt deras forum. 

- ”Pedagogernas lärande om undervisning och lärande”, vad tänker ni då? 
- Har ni eller har ni haft något/några utvecklingsarbeten som riktat in sig på det som 

sker i klassrummet när det gäller undervisning och lärande? Ge exempel. 
- Finns det forum och arbetsformer för utveckling av undervisning och lärande? I så fall 

vilka? Ge exempel. 
 
3. Beskriv arbetet i arbetslagen   

- Vilka ansvarsområden har arbetslagen? Hur har ni kommit fram till dem? 
- Vad samarbetar arbetslagen om? 
- Vilket beslutsutrymme har arbetslagen? 

 
4. Beskriv arbetslagens roll för pedagogernas lärande om undervisning och lärande 

- Vilka förväntningar har man på arbetslaget när det gäller dess betydelse för 
pedagogernas lärande om undervisning och lärande? 

- Vilken verklig betydelse anser man att arbetslaget har för pedagogernas lärande om 
undervisning och lärande? 

- Beskriv skillnader och överensstämmelser mellan förväntad och verklig betydelse. 
- Om det finns skillnad: Vilka är de viktigaste orsakerna till att det finns skillnad mellan 

förväntad och verklig betydelse?  
- Om det finns överensstämmelser: Vilka är de viktigaste orsakerna till att det finns 

överensstämmelser mellan förväntad och verklig betydelse? 
- Om bilderna är oklara: Beskriv hindrande/gynnsamma faktorer för utvecklingsarbete 

angående pedagogernas lärande om undervisning och lärande. 


