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Förord 
Efter tre år på Lärarhögskolan i Stockholm, är det snart dags för oss att komma ut och 
börja arbeta på fältet. Ingen av oss har erfarenhet av att arbeta i arbetslag i skolan, en av 
oss har dock yrkeserfarenhet att arbeta i arbetslag inom förskolan. Enligt våra 
erfarenheter har många skolor idag organiserat sin verksamhet i arbetslag. Därför antar 
vi att när vi ska börja arbeta kommer vi att ingå i ett arbetslag. Det arbetslaget kommer 
att få en stor betydelse för vår start inom yrket. Vi tycker därför att det skulle vara 
intressant att undersöka vad lärare har för uppfattningar och argument om arbetet i och 
med arbetslag. 

Vi vill rikta ett tack till Er som deltagit i våra intervjuer som ligger till grund för denna 
c-uppsats. Tack även Peter Emsheimer för kritisk och utvecklande handledning. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra och roligt samarbete. 

 
 

 
Stockholm 2007 

 
Hanna Eriksson Jeanette Öström
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Sammanfattning 
Intervjustudien i denna c-uppsats innefattar sex kvalitativa intervjuer med pedagoger 
verksamma i integrerade arbetslag inom skolans tidigare år. 

Syftet med denna c-uppsats har varit att undersöka det som synes vara det självklara i 
organisationsformen arbetslag.  

En historisk tillbakablick över läroplaner och utredningar tillför förståelse för hur skolan 
har styrts mot samverkan i olika former. Den tidigare forskningen syftar till att ge en 
bild över hur arbetet i arbetslagen kan se ut. I den teoretiska ansatsen redogörs olika 
perspektiv på hur man kan förstå syftena med samverkansformen arbetslag.   

Resultatet visar på att enligt lärarna finns det olika syften med arbetslag. Dessa syften är 
kategoriserade i sociala, pedagogiska och organisatoriska för – och nackdelar, för lärare 
eller elev sett ur ett lärarperspektiv.  

I analysen framkommer att lärarna har goda intentioner och att det krävs förutsättningar 
för att uppnå dessa.  

I diskussionen problematiseras en del av dem syften med arbetslag vi har fått fram 
under arbetets gång.   

 

 

   

 

 

 

Nyckelord – arbetslag, samverkan, skolutveckling
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Inledning 
Lgr 691 betonar vikten av samarbete bland lärarna. I Lgr 802 framhålls arbetsenheter. 
Däremellan har det kommit en statlig utredning3 som påpekar vikten av arbetslag. Detta 
var ungefär trettio år sedan mycket har förändrats i skolan men inte idén om arbetslag 
som organisationsform. Året är nu 2007 och den nuvarande läroplanen Lpo 94 nämner 
samverkan som betydelsefullt. 

I dag känns det självklart att skolorna är organiserade i arbetslag, men hur upplevs dessa 
av lärarna? Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med den arbetsformen? 

När våra tankar och diskussioner om en c-uppsats började ta form, utmynnade de ofta 
med funderingar kring arbetslag. I regeringens proposition En ny lärarutbildning 4 går 
att läsa att den förändrade lärarrollen ger samarbetet mellan arbetslag en stor betydelse. 
Vidare går det att läsa att det är viktigt att studenter vid lärarutbildningar ges möjlighet 
att utveckla sin samarbetsförmåga för att i sin yrkesroll kunna samverka i och mellan 
olika arbetslag. LHS5 har i sin tur tagit fasta på detta och skriver att under den 
verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten inte bara ha en handledare utan också 
ha kontakt med ett arbetslag. Tillsist går att läsa att arbetslagen har ett stort ansvar för 
studentens verksamhetsförlagda utbildning. 

Med andra ord verkar arbetslag vara en självklarhet på många skolor.  

En av avsikterna med denna c-uppsats är att försöka synliggöra lärares uppfattningar 
och argumenteringar kring arbetet i arbetslag. Vi vill försöka beskriva hur någonting 
uppfattas, inte beskriva hur någonting är. I arbetslag ingår olika individer, alla med 
olika bakgrunder och föreställningar. Arbetslaget är en del av en skola och ingår i ett 
sammanhang. Eftersom varje arbetslag och skola är så unika är det svårt att utvärdera 
arbetslag utan att se till individsammansättningen och den kontext arbetslaget verkar i. 
Därför tar vi inte ställning för eller emot arbetslag.    

 

                                                 
1 Lgr 69, Läroplan för grundskolan, 1969. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber bokförlaget. 

2 Lgr 80, Läroplan för grundskolan, 1980. Allmän del. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber bokförlaget. 

3 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

4 Prop. 1999/2000:135 En ny lärarutbildning. 

5 Lärarhögskolan i Stockholm http://www.lhs.se/upload/Utbildning/vfu_folder.pdf (2006-11-28) 
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Begreppsförtydligande 

Vi vill påpeka att vi kommer att använda oss av två begrepp angående 
samverkansformer för lärare i denna c-uppsats: Arbetslag och arbetsenheter. Dessa 
benämningar har olika innebörd. 

Nedan följer även förklaringar på hur vi har valt att tolka centrala begrepp vi använder 
oss av. 

 

Arbetsenheter 

Enligt Ahlstrand6 består en arbetsenhet av två eller fler klasser. Inom arbetsenheten har 
den personal som arbetar där ansvaret för att det som föreskrivs i läroplanen uppfylls.  

 

Arbetslag 

I SIA-utredningen7 betecknas arbetslag som de personer som är verksamma inom en 
arbetsenhet. Vidare påpekas att flera olika yrkeskategorier d.v.s. fritidspedagoger, lärare 
och förskollärare kan ingå i samma arbetslag. 

 

Samverkan och samarbete 

I denna c-uppsats används begreppen samverkan och samarbete synonymt.  

 

Pedagoger 

Vi har valt att använda oss av begreppet pedagoger när vi skriver om dem som deltagit i 
vår intervjustudie. Begreppet inbegriper alla kategorier av lärare som är verksamma 
inom grundskolans tidigare år d.v.s. lärare, fritidspedagog och förskollärare. De som vi 
har intervjuat kallas inte av oss i texten för informanter, för vi har inte haft för avsikt att 
få information om arbetslag, utan istället upplevelser. Begreppet pedagoger fungerar 
även avidentifierande av personerna som deltagit i denna undersökning. 

 

Integrerade arbetslag 

Med integrerade arbetslag syftar vi på arbetslag där det ingår olika yrkeskategorier t.ex. 
lärare, fritidspedagog och förskollärare.  

                                                 
6 Elisabeth Ahlstrand, Lärares samarbete – en verksamhet på två arenor. Linköping: Studies in Education and 

Psychology, 1995:43   

7 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
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2 Bakgrund 
Under vår tid på LHS har vi observerat hur olika skolor har organiserat 
lärandemiljöerna på olika sätt. Detta har väckt ett intresse hos oss att gå till äldre 
läroplanerna för att se vad som förespråkar arbetslag. Samt att se vad som tidigare har 
fokuserats på, gällande arbetslag och dess funktion, i tidigare forskning. Med denna 
förförståelse vill vi sedan undersöka vilka fördelar respektive nackdelar pedagoger ser 
med arbetet i arbetslagen.  

2.1 Historik 
Med hjälp av en historisk tillbakablick på läroplanerna har vi för avsikt att få en 
förståelse för arbetslagens utveckling. Detta för att få en insikt i att det som för oss 
verkar självklart har en bakgrund, bl.a. i form av styrdokument.   

2.1.1 Lgr 69 

Brettell8 menar att vi genom Lgr 69 fick en sammanhållen grundskola. Under planering 
i Lgr 69 nämns bildandet av arbetslag. Arbetslagen kan bestå av en eller flera lärare, 
annan personal och elever. Arbetslagens syfte är att planera undervisningen och 
utvärdera resultatet av resurstimmarna, som var arbetslagets huvuduppgift, dessa anges i 
timplanen. Uppdelning av klasserna i syfte att kunna individualisera anges som främsta 
lämpliga användningsområdet av resurstimmarna.  

Begreppet samverkan används i Lgr 69 under samverkan för elevens bästa9. Ett 
samverkansområde som anges är elevvården.  

”Skolans elevvårdande uppgifter kan endast fullgöras genom samverkan med eleverna och mellan 
alla dem, som har erfarenhet av och ansvar för eleverna.”10  

Vidare nämns samverkan i supplementet planering. Samverkan och gemenskap påpekas 
som viktiga förutsättningar för att skolans mål ska kunna uppnås. Samverkan ses även 
som en faktor för att kunna öka trivseln för alla i skolan. Eleverna ska också ges 
möjligheter till att mötas utanför sina respektive klasser. Särskilt betonas vikten av att 
elever med olika åldrar möts och samarbetar kring skoluppgifter.  

För att eleverna ska få mer än bara ord till begreppen: hänsyn, tolerans, samarbetsvilja 
och solidaritet betonas de vuxnas roll som goda förebilder när det gäller samverkan dem 
emellan.  

                                                 
8 Leif Brettell Arbetsenheterna i skolan. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. 1986 

9 Lgr 69 

10 Lgr 69 s.17 
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2.1.2 Lgr 80 

Även i Lgr 8011 finns det riktlinjer för att skolan ska arbeta med arbetslag. Detta 
styrdokument fokuserar på arbetsenheter. Även vikten av att skolan är ett centrum för 
samarbete påpekas, inom samarbetet ska bl.a. föräldrar, elever, skolans personal med 
förskola och fritidsverksamhet ingå. Begreppet arbetsenheter utvecklas under 
”arbetsformer och arbetssätt” det påvisas att skolan ska vara indelad i arbetsenheter. 
Arbetsenheterna kan bestå av klasser från olika årskurser, t.ex. 1,2 och 3. 

”Ofta kan en sådan organisation ha stora fördelar. Äldre elever kan hjälpa yngre.” 12  

Dock påpekas att dessa arbetsenheter inte enbart får bli en administrativ indelning, 
målet är att de ska utvecklas till en liten skola inom skolan. Att dessa arbetsenheter 
finns gör det lättare för vuxna att samarbeta i arbetslag. Men det är inte bara för de 
vuxna det underlättar med arbetsenheter. Det poängteras även att inom arbetsenhetens 
ram kan man då ge stöd åt elever med svårigheter. Genom att arbeta på detta sätt kan 
man individualisera arbetssätt med skilda elevgrupper. Den metodik man är utbildad i 
kan då få så stor genomslagskraft som möjligt.  

Slutligen påpekas i Lgr 80 att vissa mål lättare uppnås om rektorsområdena utlokaliserar 
vissa uppgifter till arbetsenheterna. T.ex.  

• Arbetsenheterna bör planlägga den grundläggande färdighetsträningen, 
speciallärarnas insatser, utläggning av scheman m.m.  

• Endast om man inte kan lösa en fråga inom arbetsenheten, t.ex. genom att 
samråda med föräldrar, tillämpa annan metodik, arbeta med annat stoff m.m., 
behöver problemet föras upp till skolans elevvårdskonferens. 

 
Enligt Brettell13 är Lgr 80 en konsekvens av SIA-utredningen14.  

2.1.3 Lpo 94 

I Lpo 94 nämns inte arbetslag däremot står det under skolans uppdrag att: 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang”15 … ”Ett ömsesidigt möte 
mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas 
utveckling och lärande.”16 

Vidare nämns begreppet samverkan i Lpo 94 när det handlar om elevernas 
kunskapsutveckling. Under riktlinjerna i kapitlet 2.2 Kunskaper17 betonas samverkan 

                                                 
11 Lgr 80, Riktlinjer för arbetet 

12 Lgr 80, Riktlinjer för arbetet, s. 42 

13 Brettell 1986 

14 SOU 1974:53 

15 Lpo 94 i Lärarens handbok Stockholm: Lärarförbundet 2002, s.11   

16 Ibid. s.12   

17 Ibid. s.17  
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mellan alla som är verksamma inom skolan. Syftet är att göra skolan till en god miljö 
för lärande och utveckling. Det åläggs läraren att samverka med andra lärare för att nå 
kunskapsmålen. Därtill ligger det på lärarens ansvar att planera och genomföra 
undervisningen på ett sådant sätt att ett ämnesövergripande arbetssätt möjliggörs. 18   

Samverkan belyses även under avsnittet som berör elevers övergångar mellan olika 
skolformer.  

Samarbettsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika varje elevs 
mångsidiga utveckling och lärande.19 Det är lärarens ansvar att: 

- utveckla samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem,   
- i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.20 

 
Rektorn som huvudansvarig för skolans resultat ges ansvar för att undervisningen 
samordnas inom olika ämnen så att ett större kunskapsområde ska kunna bli synligt för 
eleverna. Därtill är rektorn skyldig att se till att samarbetsformer mellan förskoleklass, 
fritidshem och skolan utvecklas för att gynna den mångsidiga utvecklingen hos varje 
elev.21  

2.1.4 Sammanfattning 

Bearbetningen av dessa läroplaner och utredningar har uppmärksammat oss på en 
utveckling inom skolan. Från att ha varit en styrd skola med krav på arbetslag och 
arbetsenheter, är det numera mindre styrt och skolorna kan välja mer fritt hur de vill 
organisera sin verksamhet. Vi upplever att arbetslag är en relativt vanlig organisation på 
många skolor idag.  

För att få en inblick i vad det finns för möjligheter att utveckla arbetslag följer nedan ett 
avsnitt om tidigare forskning som berör olika faktorer som inverkar på arbetet.  

2.3 Tidigare forskning 
Till skillnad från den historiska tillbakablicken som syftade till att ge en insikt i 
arbetslagens utveckling är syftet med detta avsnitt att redogöra för hur samverkan sker 
inom arbetslagen. Samt vilka faktorer som påverkar möjligheterna att organisera och 
utföra samarbetet. 
Den tidigare forskningen som diskuteras kommer att användas för att komplettera och 
försöka förstå delar av pedagogernas uppfattningar och argument som kommer att 
skildras i resultatet.  

                                                 
18 Lpo 94 s.17 

19 Ibid. s. 19  

20 Ibid. s. 19  

21 Ibid. s. 21  
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2.3.1 Planering inom arbetslag 

Granström22 menar att arbetslag ofta fyller en social funktion hos gruppmedlemmarna, 
lärarna söker trygghet och avlastning i arbetslaget. Ohlsson23 menar att tryggheten kan 
utmynna i att syftena med arbetslagsmöten kan bli att man pratar, känner trygghet och 
att det viktigaste är att det är trevligt. I en studie presenterad av Colnerud & Granström24 

framkommer att lärares kollektiva planeringsarbete huvudsakligen är aktivitetsinriktat 
och inte målinriktat. Vidare menar författarna att detta kan bero på att lärare inte har 
något gemensamt yrkesspråk på metanivå25. Författarna konstaterar att varje pedagogisk 
ansats eller metod förutsätter att lärare har ett utvecklat yrkesspråk på metanivå för att 
göra det möjligt att språkliggöra den pedagogiska idén. Författarna menar att genom att 
gemensamt reflektera över de pedagogiska metoder lärare använder sig av kan man se 
både dess fördelar och både dess nackdelar.  

”Utan ett utvecklat yrkesspråk riskerar yrkesgruppen att bli offer för pedagogiska modeflugor eller 
oreflekterad tillämpning av goda pedagogiska idéer.”26 

Colnerud & Granström27 menar att den samverkan som sker bland lärare i framförallt 
högre årskurser, handlar om elever med svårigheter. Den pedagogiska planeringen sker 
fortfarande i stor utsträckning enskilt. I en rapport om ärenden som behandlas i 
arbetslag sammanställd av Granström28 konstaterar författaren att det ägnas mest tid åt 
undervisningsfrågor, som i detta fall även kan betyda planering av t.ex. temadagar och 
julavslutningar och elevvårdsfrågor.  Diskussioner om den vardagliga undervisningen 
förekom inte så ofta. Rapporten är 15 år gammal men i resultatet av rapporten finns 
likheter med Colnerud och Granströms29 forskning. Scherp30 påpekar att den 
kommunikation som lärare har sinsemellan ofta bara handlar om tidigare erfarenheter 
och händelser samt planerande av nytt ”görande” i skolan. Författaren menar att 
reflektion av det man har gjort oftast inte förekommer, inte heller kopplingar till 

                                                 
22 Kjell Granström, Dynamik i arbetsgrupper – Om grupprocesser på arbetet, Lund: Studentlitteratur, 2006  

23 Jon Ohlsson, Arbetslag och samarbete i skolan. I Jon Ohlsson (red) Arbetslag och lärande – Lärares 

organiserande av samarbete i organisationspedagogisk belysning. S. 55-80 Lund: Studentlitteratur, 2004. 

24 Gunnel Colnerud och Kjell Granström. Respekt för läraryrket – Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. 

Stockholm: HLS Förlag 2002. 

25 Metaspråkets funktion i yrkesutövandet är att förklara situationer med hjälp av teorier. Det kan beskriva 

hypoteser och teorier t ex om varför vissa åtgärder fungerade och inte andra.  

26 Colnerud och Granström 2002 s. 100-101 

27 Colnerud och Granström 2002 

28 Kjell Granström Arbete och kommunikation i arbetslag och arbetsenheter. SIC 31, Linköping: Tema 

kommunikation Universitetet i Linköping. 1990 

29 Colnerud och Granström 2002 

30 Hans-Åke Scherp Lärares lärmiljö – Att leda skolan som lärande organisation, Karlstad: Karlstad University 

Studies, 2002:44  
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forskning och uppdraget. Till sist menar författaren att detta ”görande” fokuseras både i 
arbetslagen och i ledningsgruppen. 

2.3.2 Organisatoriska utgångspunkter 

Scherp31 konstaterar att olika sammansättningar av arbetslag skapar olika 
förutsättningar för lärande. Han ger exempel på tre olika sammansättningar 
ämnesöverskridande, ämnesindelade och profilindelande. Författaren menar att 
ämnesöverskridande arbetslag oftast gynnar elevaktiva arbetssätt. Detta arbetslag har 
enligt författaren nämligen lättare att skapa utmanande möten med elevernas 
ämnesöverskridande föreställningsvärld. Å andra sidan gynnar ämnesindelade arbetslag 
att varje ämne organiseras efter dess inre logiska ordning. Slutligen menar författaren 
dock att profilindelade arbetslag, d.v.s. arbetslag som är grundade på att lärarna inom 
arbetslaget vill arbeta likadant, är det sätt som drygt en femtedel av lärarna i studien ser 
som ett ideal. Enligt författarens studie skulle detta arbetssätt kunna realisera de 
pedagogiska intentionerna på skolor, och samtidigt leda till att det på skolan blir 
variation i arbetssätt. Detta kan enligt författaren i sin tur ligga till grund för lärande om 
olika arbetssätt.  

Ahlstrand32 framhåller att pedagogiska frågor och elevvårdsfrågor får olika utrymme 
beroende på vem som har initierat mötet. Om lärarna själva tar initiativ till mötet ges 
dessa frågor större utrymme. Granström33 belyser organisationens betydelse för vad som 
behandlas under möten. Författaren menar att skolor som är mer präglade av en 
lagarbetsorganisation ägnar mer tid åt reella problem, medan de mer hierarkiskt 
uppbyggda skolorna ägnar mer tid åt remisser.  

Blossing34 visar på i sin doktorsavhandling som innefattar en studie av fem skolor att 
arbetslagen har fått utökade ansvarsområden. Dels har det som lärarna haft som eget 
ansvar nu blivit arbetslagets angelägenhet, dels har det som tidigare varit ledningens 
ansvarsområden delegerats till arbetslagen. Studien visar även på att det som 
arbetslagen själva styrde över hade sin grund i administrativt och organisatoriskt 
samarbete, mycket lite rörde det pedagogiska och didaktiska samarbetet som fokuserar 
elevers erfarenheter. I skolverkets projekt Lärare i grundskolan35 har lärare som ingick i 
undersökningen redogjort för att deras arbetssituation ofta handlar om tidsbrist, ökad 
arbetsbelastning och ett tryck på att skolan ska förändras. Detta tryck på förändring har 
enligt lärarna ökat under nittiotalet.  

                                                 
31 Scherp 2002 

32 Ahlstrand 1995 

33 Granström 1990 

34 Ulf Blossing Praktiserad skolförbättring Karlstad: Karlstad University Studies, 2000:23 

35 Skolverket Visionerna finns, men inte tiden: 46 lärare om nödvändiga och önskvärda villkor för utveckling och 

förändringsarbete i skolan. Stockholm. Liber 2001 
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Scherp36 visar på i sin avhandling att lärarna upplever att skolledare inte har tillräcklig 
kunskap om vardagsverksamheten och kan enligt lärarna då inte fatta kloka beslut. 
Författaren påvisar ett legitimitets problem för skolledningen när det gäller 
beslutfattande.  

Till sist visar Scherp37 i sin avhandling att ca: 70 % av lärarna anger organisatoriska 
förändringar i form av fler grupprum och mindre undervisningsgrupper som betydande 
för att de ska kunna förverkliga sina pedagogiska intentioner.  

3 Syfte och problemområde 
Syftet med denna c-uppsats är att försöka undersöka varför företeelsen arbetslag är en så 
självklar del i många av dagens skolorganisationer. För att få en så mångfacetterad bild 
som möjligt redogörs både för positiva och både för negativa uppfattningar och 
argument. Genom intervjuer av pedagoger vill vi försöka synliggöra pedagogers 
argument för och emot arbetslag. Med hjälp av litteraturstudier vill vi försöka förstå 
pedagogernas argument samt förstå syftena med arbetslagen.  

3.1 Frågeställning 
Utarbetningen av materialet gav följande frågeställningar: 

• Varför har vi arbetslag sett ur ett lärarperspektiv? 
• Finns det olika syften med arbetslag? 
• Vilka argument för och emot arbetslag finns hos verksamma pedagoger? 

 
• Vad gör arbetslag så självklara och hur kan uppfattningar om de förstås?  

4 Metod 
Med utgångspunkt att försöka belysa pedagogers uppfattningar och argument med 
arbetslagens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ38 intervjustudie. Detta för 
att försöka urskilja lärares olika uppfattningar. 
”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld.”39 

                                                 
36 Scherp 2002 

37 Scherp 2002 

38Steinar Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 1997 
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Eftersom vi vill undersöka uppfattningar passar det enligt Trost40 att använda en 
kvalitativ forskningsintervju. I en kvalitativ forskningsintervju kan man fokusera på att 
försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, och därifrån särskilja eller 
urskilja varierande handlingsmönster.41   

4.1 Intervjumetod 
Kvale42 menar att en stor fördel med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. Vidare 
påpekar författaren att det inom denna intervjumetod inte finns någon standardteknik. 
Men enligt vår tolkning av Trost43 så finns det risk för att man föringar intervjun till ett 
samtal, och det är en skillnad mellan samtal och intervju. Författaren menar att 
intervjuer är välplanerade och kan innehålla intervjuguider, tillskillnad från ett 
vardagligt samtal. Ur vårt perspektiv kan då benämning samtal vara missvisande. De 
frågor som används i denna studie är ostrukturerade44 med det menas att det på frågorna 
inte finns ett rätt svar. Syftet med det är att få intervjupersonen att öppet berätta om sina 
upplevelser. Men studien i sig är en strukturerad studie. 

4.2 Genomförande 
Vi har genomfört intervjuerna var för sig. Detta gjorde vi dels för att öka 
samstämmigheten mellan intervjuare och intervjuperson och dels med tanke på 
tidsramarna för denna c-uppsats. Intervjuerna har genomförts på lärarnas respektive 
arbetsplats med syftet att ge pedagogerna en trygghetskänsla. 

Intervjuerna har tagit mellan 40-60 min och mp3- spelare användes för att spela in 
intervjuerna. Intervjupersonerna informerades innan om att ljudupptagning skulle ske.    

4.2.1 Materialbearbetning 

I inledningsskedet av arbetet med detta examensarbete hade vi bestämt oss för att bara 
fokusera på vad lärare hade för positiva argument om arbetslag. Under bearbetningen av 
intervjuerna uppmärksammade vi dock att det även förekom negativa argument emot 
arbetslag. För att få en mer mångfacetterad bild av arbetslag bestämde vi oss för att 
använda dessa argument också.  

Intervjuerna har vi transkriberat var för sig till talspråk. Citaten som användas i denna c-
uppsats är dock skrivna i skriftspråk för att öka läsbarheten av texten. Vi har uteslutit 
                                                                                                                                               
39 Kvale 1997 s. 70 

40 Jan Trost Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 2005 

41 Kvale 1997 

42 Kvale 1997 

43 Trost 2005 

44 Kvale 1997 
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fakta som namn, tidpunkter för möten och liknande och speciella uttryck som kan 
avslöja identiteten hos intervjupersonerna eller dennes kollegor. Efter genomläsning av 
samtliga intervjuer upprepade gånger har vi försökt att leta skillnader i pedagogernas 
upplevelser av fördelar och nackdelar med arbetslag.  

4.3 Urval 
Då vi vill få fram olika uppfattningar om arbetet i arbetslaget har vi valt att välja 
pedagoger med olika befattningar inom skolan för vår studie. Larsson45 påpekar att 
slumpmässigt val riskerar att visa ”normalsynen”. Vi har därför valt pedagoger som inte 
arbetar i samma arbetslag eller årskurs för våra intervjuer. Intervjuerna innefattar sex 
verksamma pedagoger inom skolan, då det verkade vara ett rimligt antal för studiens 
omfattning. Pedagogerna arbetar på två olika skolor i Stockholmsområdet. 

Pedagogerna vi intervjuat har följande yrkesroller: 

Två pedagoger arbetar i förskoleklass. 

Tre pedagoger arbetar som klasslärare i grundskolans tidigare år. 

En pedagog arbetar som ämneslärare i grundskolans tidigare år. 

Pedagogerna benämns som: p.1, p.2, p.3, p.4, p.5 och p.6. 

4.4 Avgränsningar 
Inom denna studie ryms inte ledningens, elevers eller annan personals än pedagogers 
uppfattningar om arbetslag.   

5 Teoretisk ansats 
Vi har sökt tillämpa sociokulturella, utvecklingsekologiska och organisatoriska 
perspektivet för att enligt oss ge en förståelse för tankarna med arbetslag.  

Vi kommer att redogöra för ett sociokulturellt perspektiv där miljön anses ha stor 
betydelse för lärandet. Inom detta perspektiv är en av lärarens uppgifter att se till att 
eleven befinner sig i miljöer som utmanar elevens utveckling och lärande. Vidare 
redogörs för det utvecklingsekologiska perspektivet, där förespråkas samspelet mellan 
elevers olika närmiljöer. Till sist skildras ett organisationsteoretiskt perspektiv. Med 
hjälp av detta perspektiv kan vi synliggöra en del av problematiken med arbetslag så 
som självstyret och yrkeskategoriernas jämlikhet inom arbetslaget. 

                                                 
45 Staffan Larsson Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 1986. 
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5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Bråten46 beskriver Vygotskijs tankar som att ”den sociala aspekten på mänsklig erfarenhet 
och mellanmänsklig kommunikation gör att individen kan tillägna sig och införliva det enorma 
förrådet av andras upplevelser”. 47 Författaren menar vidare att barnets utveckling inte sker 
av sig själv, det är av stor vikt att barnet ingår i en social lärandesituation. Det är således 
det gemensamma samspelet mellan lärare och eleven och även mellan eleverna som 
leder barnet vidare i sin utveckling. Vidare menar författaren att elevens erfarenhet 
bestäms av den sociala miljön, förändras den sociala miljön förändras beteendet. 

En förutsättning för elevers lärande inom det sociokulturella perspektivet är den process 
som förklarar vad barnet har för förmåga att övergå från något som det kan göra på egen 
hand till något där barnet behöver samarbete. Denna process visar hur långt barnet har 
kommit i sin utveckling, och kallas den närmaste utvecklingszonen48. Viktigt att notera 
är att Vygotskij menar att man bara kan utveckla det som är ungefärligt ”på gång” hos 
barnen, det som håller på att mogna, inte det som redan är moget. Vidare menar 
författaren att barnets utveckling sker genom inlärning.  

 

Lärarens uppgift 

Detta ställer stora krav på att läraren är uppmärksam på elevernas utveckling och 
lärande så att man har möjlighet att anpassa miljön och situationer efter elevens 
närmaste utvecklingszon.49 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv så är en av lärarens uppgifter att forma, klippa itu 
och sätta ihop så att miljön motsvarar den uppgift den skall uppfylla.50 Vygotskij 
påpekar även att man bör vara medveten om att elever kan ligga på olika nivåer i olika 
ämnen därför bör miljön anpassas efter detta.  

5.2 Utvecklingsekologiskt perspektiv 
Enligt Andersson51 är Bronfenbrenners grundläggande utgångspunkt med sin modell ”… 
synen på utvecklingsförloppet som en produkt av samspelet mellan den växande individen och 

                                                 
46 Ivar Bråten Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 1996. 

47 Bråten 1996 s 14 

48 Lev S. Vygotskij Kajsa Öberg Lindsten svensk översättning Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos AB,1934 

1999b 

49 Lev Vygotskij Vygotskij och skolan Texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia 

och aktualitet. (Red) Gunilla Lindqvist. Lund: Studentlitteratur 1999a 

50 Vygotskij 1999a 

51 Bengt-Erik Andersson Bronfenbrenners utvecklingsekologi- Inbjuden föreläsning hållen vid Nordiska 

Föreningen för Pedagogisk Forskning konferens i Göteborg 23-26 oktober 1980 HLS Institutionen för pedagogik 

Rapport 15/1980. 
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närmiljön.”52 Vidare menar författaren att man inte kan frångå att individen kan påverka 
sin miljö det finns ett ömsesidigt samspel mellan individen och miljön.  

Bronfenbrenner53 menar att utvecklingsekologi handlar om människans anpassningar 
till närmiljöerna samt hur utvecklingen påverkas av relationerna mellan närmiljöerna 
samt de större sammanhangen som omger närmiljöerna.  

Bronfenbrenner54själv liknar utvecklingsekologin med en rysk docka. Där den innersta 
dockan står för barnets närmaste närmiljö. Den andra dockan står för relationerna 
mellan närmiljöerna. Den tredje dockan motsvarar det som anger förutsättningarna för 
närmiljöerna som indirekt påverkar barnet. Den fjärde dockan motsvarar samhällets 
rådande kulturella värderingar och t.ex. lagar.  

Vidare menar Bronfenbrenner att viktiga element i utvecklingen är aktivitet, roller och 
relationer. 

 

Microsystemet 

Bronfenbrenner55 beskriver termen setting som ställen där en person kan interagera 
ansikte mot ansikte med andra personer. Andersson56 använder begreppet närmiljö 
istället för den engelska termen setting. Vi kommer att använda oss av begreppet 
närmiljö. Micronivån är uppbyggd av flera olika närmiljöer i vilka individen ingår i 
exempelvis skola, hem och fritids57. Vidare menar författaren att närmiljöerna förändras 
med individens utveckling både innehållsmässigt och till antalet.  

 

Mesosystemet 

Mesosystemet är där närmiljöerna bildare en helhet för personen. Bronfenbrenner58 
menar att närmiljöerna påverkar varandra och det är på mesonivån analysen av det sker. 

Beroende på vilka relationer det finns mellan närmiljöerna påverkar det individens 
utveckling. 

 

                                                 
52 Andersson 1980 s.13-14 

53 Urie Bronfenbrenner The Ecology of Human Development-experiments by nature and design. Harvard 

university press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. 1979. 

54 Ibid. 

55 Ibid.  

56 Andersson 1980 

57 Bronfenbrenner 1979 

58 Bronfenbrenner 1979 
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Exosystemet 

Bronfenbrenner59 förklarar exosystemet som närmiljöer där individen inte deltar men 
som påverkar individens egna närmiljöer indirekt eller anger förutsättningar. 
Exempelvis lärarens hemmiljö, föräldrarnas arbetsplatser.  

 

Makrosystemet 

Makrosystemet förklarar Bronfenbrenner60 som dem rådande värderingarna och lagarna 
som påverkar individen. Exempelvis Lpo 94 och skollagen. 

 

5.2.1 Sammanfattande jämförelse 

Det är inte tillräckligt med att man tillbringar tid med någon annan individ för att 
kunskapsutveckling ska ske enligt Vygotskij. Situationen behöver vara sådan att den 
föregår utvecklingen och att det finns ett behov hos individen samt att någon form av 
vägledning sker. 

Bronfenbrenner framhåller stabilitet och starka relationer för att utvecklingen ska ske på 
ett gynnsamt sätt. Vygotskij förordar situationsanpassning och lärarens kompetens inom 
det aktuella området för att kunskapsutvecklingen och därmed individens utveckling ska 
ske.  

Både Vygotskij och Bronfenbrenner framhåller miljöns betydelse för individens 
beteende.  

Vygotskij menar att miljöerna kan påverkas så att kunskapsutvecklingen gynnas.  

Teorierna kommer att användas i analysen i syfte att förstå, förstärka och kritiskt 
granska pedagogernas argument. De kommer även att användas både var för sig och till 
vissa argument som en jämförande analys.  

5.3 Organisationteoretiskt perspektiv 
Granström61 menar att varken den hierarkiska organisationen eller lagarbetsorganisation 
förekommer renodlat inom skolan. Författaren menar att skolor har inslag av båda 
modellerna men den ena framträder kraftigare än den andra.  

 

Hierarkiska organisationer 

Enligt Granström62 så bygger en hierarkisk modell på att verksamheten är ordnad i en 
eller flera linjer uppifrån och ned. Inom skolverksamheten betyder det att rektorn på 

                                                 
59 Bronfenbrenner 1979  

60 Ibid. 

61 Granström 1990  



Varför arbetslag i skolan?  Hanna Eriksson 
  Jeanette Öström 

 16

respektive skola befinner sig högst upp på linjen. Därefter kommer uppifrån sett 
studierektor, studielärare och sist lärare. Psykolog och kurator ska förse rektorer med 
vägledande uppgifter. Vidare menar Granström63 att befogenheter och makt ökar ju 
högre upp man är i den hierarkiska ordningen.  

Några förutsättningar för att den hierarkiska organisationen ska fungera enligt 
Granström64: 

• En överordnad fördelar arbetsuppgifterna 
• Den som blir beordrad att utföra en uppgift lyder utan att ifrågasätta 
• Beordringen kan ske till flera samtidigt 
• Alla vet sin plats och vad som förväntas av en.  
 

Hierarkiska organisationens svagheter 

Kunskaperna finns inte där de behövs. Det är ingen självklarhet att den personen som 
befinner sig högst upp i den hierarkiska ordningen har den kunskapen och klokheten 
som behövs för att kunna leda en organisation. En annan nackdel är att modellen inte är 
konstruerad för ett demokratiskt arbetssätt. 

 

Lagarbetsorganisationer 

I en lagarbetsorganisation är det gruppen och inte individen som ansvarar för en uppgift. 
Granström65 förklarar lagarbetsmodellens organisation som ett system som är uppbyggt 
av enheter, där varje enhet har hela ansvaret för en viss produkt.  

Lagarbetsmodellens struktur syftar på att försöka ta tillvara på effekterna av de 
anställdas samarbete enligt Granström.66 Vidare menar författaren att de arbetsuppgifter 
en enhet eller ett lag får är meningsfull i den bemärkelsen att ansvaret ligger i att få en 
hel produktion att fungera. Exempelvis handlar det om att ta ansvar för en elevgrupps 
hela utbildning och inte enbart ett ämne. Personerna inom arbetslaget får avgöra hur 
resurserna som arbetslaget förfogar över ska användas för att nå målen. En ledning 
behövs emellertid för att länka samman de olika enheterna, för att detta ska fungera 
behöver enheterna en representant som deltar i ledningsgruppen när ledningen ska 
utvärdera tidigare mål och t.ex. fördela resurser.67 

 

                                                                                                                                               
62 Granström 1990 

63 Ibid. 

64 Ibid. 

65 Ibid. 

66 Ibid. 

67 Granström 1990  
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Villkor för att arbetslagsmodellen ska gälla enligt Granström68 

• Alla deltagare i arbetslaget har lika stort ansvar för problemlösning och 
arbetsinsatser 

• Arbetet styrs av aktuella problem och uppgifter 
• Varje grupp har olika metoder för att nå målen 
• Alla gruppmedlemmar vet vilken uppgift som gruppen har och kan täcka upp för 

varandra. 
 
Lagarbetsorganisationens svagheter och brister 

Även om grupperna ska formas heterogent så finns det en risk att gruppen saknar 
speciella kunskaper som kan behövas vid akuta problem. En annan svaghet är att 
arbetsenheterna kan bli för självständiga och börja formulera egna mål.69 

6 Resultat 
Ur de genomförda intervjuerna har vi kategoriserat lärarnas positiva och negativa 
upplevelser med arbetet i arbetslag. De tre huvudteman vi har kunnat urskilja är 
pedagogiska, sociala och organisatoriska argument för fördelar och för nackdelar. 
Vidare har vi kunnat urskilja en skillnad i om den intervjuade pedagogen har upplevt att 
fördelen respektive nackdelen påverkar eleven eller läraren inom arbetslaget. 
Argumenten har placerats i respektive kategori beroende av vilket syfte pedagogen 
angett.  

 
Pedagogiska fördelar och nackdelar  

Med detta menar vi kunskapsrelaterade argument som pedagogerna i intervjuerna gett 
uttryck för.  

 

Sociala fördelar och nackdelar 

Under sociala uppfattningar ryms delar då den intervjuade pedagogen har resonerat om 
sitt eget och elevernas välbefinnande under skoldagen. 

 

Organisatoriska fördelar och nackdelar 

De organisatoriska uppfattningarna avser de upplevelserna som rör skolans styrning 
som påverkar förutsättningarna för arbetet i arbetslaget. 

 
                                                 
68 Granström 1990 

69 Ibid.  
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Fördelar 
 Pedagogisk Social Organisatorisk 
Elev 1 3 5 
Lärare 2 4 6 
 
1. Pedagogiska fördelar för elev 
Argument som förs fram av pedagogerna är att synliggöra varandras kompetenser och ta 
till vara på dessa i syfte att förbättra undervisningen för eleverna (p.5, p.6). Ett annat 
syfte som förs fram är att undervisningen kan utformas så eleverna får arbeta med 
samma arbetsområde på olika sätt och detta kan leda till att kunskaperna befäst (p.4). 

På frågan om hur man använder arbetslagen i undervisningen svarar pedagog fem:  

Kan man lyfta fram varandras kompetenser så att det gagnar eleverna och 
undervisningen så är väl det utmärkt. (p.5) 
 

2. Pedagogiska fördelar för lärare 
Ett argument som ryms under pedagogiska fördelar för lärare är att man kan få tips och 
idéer av varandra. Samt att man lär sig av varandra (p.3, p.4, p.6) Citatet nedan svarar 
på frågan vad är syftet med ert arbetslag? Pedagogen har i samband med citatet fört ett 
resonemang om olika pedagogers kompetenser.  

Att man lär sig av varandras olikheter och likheter… (p.6) 
 

3. Social fördel för elev 
Att eleverna känner trygghet i och med att ”alla känner alla” är ett argument som förs 
fram av pedagogerna (p.2, p.4, p.6). Vidare anges också att det finns fler vuxna som 
känner eleverna och att det sett ur ett lärarperspektiv kan resultera i att eleverna känner 
sig trygga (p.1, p.3, p.5, p.6). Alla pedagoger har berört tryggheten på ett eller annat sätt 
för eleverna som ett argument för arbetslag. Nedan följer citat där pedagogerna 
resonerat kring vad samarbetet inom arbetslagen kan få för betydelse för elevernas 
trygghet ur ett pedagogperspektiv.  

Barnen blir trygga med varandra, alla känner alla inom arbetslaget och de små 
behöver inte vara rädda för de stora barnen. Det tycker jag är en stor vinst, och 
att de tar hand om varandra att de stora känner de yngre så pass mycket att de 
värnar om dem. De äldre eleverna ser till att det inte händer de yngre något ute på 
rasterna, och om det händer någonting så tar de kontakt med någon vuxen. Då får 
de barnen hjälp när det behövs, det tycker jag är en stor fördel. (p.2) 
     
Eleverna har många vuxna runt omkring sig, fler än om de har en lärare… all 
personal är för alla elever… (p.1) 

 
4. Social fördel för lärare 
Tre pedagoger argumenterar för tryggheten och stödet man kan ge kollegorna inom 
arbetslaget som ett viktigt element (p.2, p.5, p.6). 

Jag ser det som en av grund delarna i ett arbetslag att man ska kunna vara ett stöd 
för varandra. (p.5) 
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5. Organisatorisk fördel för elev 
Argumentet att kunna individualisera och arbeta i mindre elevgrupper anges av tre 
pedagoger som organisatoriskt argument för att arbeta i arbetslag (p.1, p.4., p.6). Med 
andra ord finns det runt elevgruppen fler vuxna t.ex. fritidspedagoger som kan fungera 
som en resurs för gruppen eller individen.  

 
Att man kan specialisera sig på vissa barn, många barn kanske behöver lite extra 
idrott… och då kan man gå in och ta en mindre grupp. (p.6) 
 
Skoldagen kompletteras så bra med timmarna när de går till fritidspedagogen och 
man får halvklass… under dessa timmar kan man få mycket gjort… (p.4) 

 
6. Organisatorisk fördel för lärare 
Pedagog 1 resonerar om friheten inom arbetslaget som betydelsefull. Friheten att inom 
arbetslaget kunna fatta beslut upplever pedagogen som en fördel.  

Så jag upplever att ledningen litar väldigt mycket på att personalen klarar av att 
ta de viktiga besluten själva beroende på vilka barn vi har och så, så det känns 
jättebra på det sättet. (p.1) 
 
… sen är det ju positivt att man kan hjälpas åt också om någon är borta eller om 
någon är borta en timma under dagen så kan man hoppa in hos varandra. (p.1) 
 

Nackdelar/Svårigheter 
 Pedagogisk Social Organisatorisk 
Elev 1 3 5 
Lärare 2 4 6 
 
1. Pedagogiska nackdelar för elev 
Tre pedagoger menar på att eftersom det är fler vuxna inblandade i undervisningen och 
att undervisningen ibland genomförs i olika grupper, kan det blir rörigt för eleverna 
(p.1, p.3, p.5). 

… jag har märkt att man måste ansvara över ett ämne så att man vet var eleverna 
befinner sig… man måste kunna följa deras kunskapsutveckling… och är vi fler 
inblandade så når vi inte de resultaten. (p.4) 

 
2.  Pedagogiska nackdelar för lärare 
Argument emot arbetslag syftar på att inte allas kompetenser värderas lika högt. En 
pedagog menar att detta i sin tur kan resultera i att alla lärare inte känner sig delaktiga i 
planering eller att deras kompetenser inte uppskattas (p.5). Två pedagoger menar att 
verksamheterna på skolorna fokuserar mest på det målstyrda inom skolan och att fritids 
kommer i kläm (p.2, p.5). 
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Men sen är det klart att det är en jättestor nackdel om du hamnar i ett arbetslag 
där du känner att du inte kan nyttja det du är bra på. Det du gör och det du är bra 
på uppskattas inte… det är för mycket som ska anpassas efter skolan. (p.5) 

 
3. Sociala nackdelar för elev 
Argumentet som förs fram syftar på att inte alla elever känner sig trygga och att det kan 
bli rörigt för en del elever och man får svårt att greppa sin vardag (p.1, p.2). En pedagog 
för ett resonemang om sina upplevelser om hur elever uppfattar arbetet i arbetslag. 
Resultatet antar pedagogen beror på hur eleven är som person (p.2). 

… när man kommer in som sexåring i det här sättet som vi jobbar på, så får du tio 
nya kompisar i din grupp och så får du minst tre olika vuxna per dag som du har 
kontakt med. Sen ska du lära känna alla andra barn i arbetslaget också, och de 
vuxna som jobbar med dem klasserna… (p.2) 

 
4. Sociala nackdelar för lärare 
Samarbetet argumenteras som ett viktigt element fungerar inte detta så blir det 
påfrestande för personalen (p.1, p.6). 

Ibland är det faktiskt så att man önskar att man inte jobbade i arbetslag så här, 
utan att man fick köra sitt eget race och jobba på. (p.1) 

  
5.   Organisatorisk nackdel för elev 
Pedagogen för ett resonemang om fördelar med samarbetet, men poängterar även att ur 
ett lärarperspektiv kan man se nackdelar för eleverna (p.2).  

En nackdel med samarbetet… det kan ju naturligtvis bli så att 4-5orna inte får 
vara ifred… för att sexåringarna hänger sig på. (p.2) 

 
6.   Organisatorisk nackdel för lärare 
Svårigheten att få tiden att räcka till för möten och samplanering argumenteras som en 
nackdel. Samt att arbetsbelastningen ökar (p.2, p.3). 

… en nackdel när arbetslaget blir för stort, när vi då inte har haft tid och suttit ner 
så pratar man några stycken... hur ska vi få ut det här till alla, har alla hört det 
här… det är en fara, har alla fått informationen? (p.3) 
 
… sköt det inom arbetslaget (p.1, p.2, p.4) 

6.1 Sammanfattning och tolkning av resultat  
På frågan om hur det kommer sig att pedagogerna arbetar i arbetslag blev svaren 
diffusa. Det verkade inte som att frågan var förankrad hos pedagogerna. Vanligt svar 
var att arbetsformen redan existerade när de påbörjade sin anställning. Däremot kunde 
pedagogerna se och argumentera för både fördelar och nackdelar med arbetslag. Dessa 
argument var skiftande. Huvudtendensen är att pedagogerna är positivt inställda till 
arbete i arbetslag. Även om svaren på frågan varför man arbetar i arbetslag var diffusa 
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kan vi med hjälp av fördelarna som lyftes fram under intervjuerna få en viss förståelse 
för vad pedagogerna skulle kunna se som syftena med arbetslag.  

Ett argument för pedagogiska fördelar med arbetslag är att lärarna kan ta vara på 
varandras kompetenser och lära av varandras olikheter. Samtidigt argumenteras för att 
det krävs ett likvärdigt förhållningssätt för att arbetslag ska fungera. Argumenten för det 
är att det annars skulle bli rörigt för eleverna om personalen ger olika svar.  

Vi har även uppmärksammat att beroende på vilken yrkesbakgrund pedagogerna har 
haft har de gett olika svar. Exempelvis tenderar de pedagoger med 
förskollärarebakgrund att argumentera för vikten av att se elevernas hela skoldag.  

En annan tendens var att pedagogerna beskrev arbetslaget som en plats där man kunde 
planera ”görandet” och organisationen av grupperingen av eleverna såsom t.ex. schema. 
Hos en pedagog finns en önskan om att få mer mötestid för att tillsammans i arbetslaget 
kunna diskutera begrepp. Att mötena är effektiva är en förutsättning för att arbetet i 
arbetslagen ska fungera. En av anledningarna till att mer mötestid behövs är att 
pedagogerna inte själva disponerar tiden på de befintliga mötena, utan får uppgifter från 
ledningen.   

Pedagogerna kan uppfatta både för- och nackdelar med en specifik situation. Ett 
exempel är att flera vuxna omkring eleverna kan ge en trygghet under skoldagen. 
Samtidigt kan det bli rörigt för elever som kan ha svårt att komma in i systemet med 
mycket barn och vuxna runtomkring sig under dagen. En nyutexaminerad pedagog som 
har intervjuats ser för- och nackdelar i fler situationer än pedagoger som har jobbat en 
längre tid.   

De pedagoger som är eller har varit verksamma inom fritids eller förskoleklass uttrycker 
att skolan är för skolinriktad och att fritids- och sexårsverksamheten inte värderas lika 
högt. Dessa pedagoger argumenterar också i större utsträckning för ett socialt och 
helhets perspektiv. 

Argumentet att det är bra att få mycket frihet från ledningen att organisera arbetslaget är 
framträdande i intervjuerna. Samtidigt finns en frustration hos pedagogerna över svar 
från ledningens sida som ”lös det inom arbetslaget”.  

7 Analys 
I den kommande analysen kommer vi att med hjälp av tidigare nämnda teorier i 
huvudsak försöka förstå en del av pedagogernas argument som vi redovisat i resultatet. 
Den tidigare forskningen kommer att användas till att problematisera möjligheterna med 
arbetet i arbetslagen. Med andra ord vill vi placera in pedagogernas utsagor i ett annat 
sammanhang för att synliggöra dessa på ett annorlunda sätt, för att på så sätt få en 
utökad förståelse för deras argument. Till sist kommer en analys över vad vi 
uppmärksammat under arbetets gång: arbetslagens möjlighet att användas till 
skolutveckling. 
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7.1 Pedagogiska argument för och emot 
arbetslag 
I detta stycke förs ett resonemang om den hierarkiska ordningens betydelse för alla 
olika yrkeskategoriers utrymme. Samt möjligheterna för lärarna att lyfta fram varandras 
pedagogiska kompetenser i syfte att lära av varandra. Tillsist analyseras pedagogernas 
utsagor om vilka begränsningar arbetslag kan leda till för eleverna i deras 
kunskapsutveckling sett ur ett lärarperspektiv.  
 

Läraren i fokus  

En tendens är att det inom arbetslagen kan bli för skolinriktat t.ex. att det blir för mål - 
och ämnesinriktat (p.2, p.3, p.5, p.6) och att övrig verksamhet inte ges lika stort 
utrymme i vardagssituationer t.ex. under möten. Ett argument är och att man då som 
pedagog kan hamna i en situation där det du gör inte uppskattas (p.5). Ytterligare en 
nackdel är att det som fritids gör inte värderas lika högt som skolverksamheten. En 
framförd omständighet är att fritidspersonalens planeringstid kommer i kläm då 
personalen måste vara i skolverksamheten under dagarna. Detta kan leda till att 
arbetsbelastningen blir för tung och att fritidspersonalens fokus minskar från 
fritidsverksamheten (p.5). Enligt organisationsteorin är lärare längst ner i den 
hierarkiska ordningen. Granström70 menar att alla skolor är mer eller mindre präglade 
av arbetslags- och hierarkiska modeller. Frågan är var övrig skolpersonal som 
fritidspedagoger och förskollärare placeras i rangordningen? Konstruerar man inom 
arbetslagen en egen hierarkisk ordning?  

En av de angivna pedagogiska fördelarna med arbetslag är att lärarna ges möjlighet att 
lära av varandras kompetenser (p.3, p.6). Lära med hjälp av varandra har förbindelser 
med den närmaste utvecklingszonen, då grundtanken är att en mer kompetent person 
kan hjälpa en att utveckla det man inte kan utveckla själv. Detta förutsätter att man 
verkligen lyfter fram varandras kompetenser och olikheter. Ahlstrand71 påpekar att om 
man inom arbetslaget strävar efter att få harmoni, finns det risk för att inte lyfta fram 
varandras olikheter och därmed försvåras utvecklingsarbetet. Man kan genom detta 
ställa sig frågande till vilka möjligheter som finns för att arbetet fungerar i enlighet med 
teorin om den närmaste utvecklingszonen i detta sammanhang?  

För att ett arbetslag ska fungera på bästa sätt finns det skäl att man inom arbetslaget har 
samsyn (p.6). En strävan efter samsyn behöver inte innebära att man undviker att lyfta 
fram varandras olikheter. Frågan är vilken betydelse strävan efter samsyn får? 

Sammansättningen av arbetslagen påverkar vilka kompetenser som finns att lyfta fram. 
Scherp72 menar att det finns olika konstellationer på arbetslag, de arbetslag som finns på 

                                                 
70 Granström 1990 

71 Elisabeth Ahlstrand Tid ledning och organisation för det integrerade arbetslaget. I Birgitta Lidholt, Kjell 

Granström m.fl. Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling. s. 29-50. Stockholm: Skolverket. 2003. 

72 Scherp 2002 
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skolorna där pedagogerna arbetar är ämnesöverskridande. Men enligt intervjuerna finns 
en önskan om att arbeta i mer profilindelade arbetslag som grundar sig i att man som 
lärare vill arbeta på samma sätt.  

 

Eleven i fokus ur ett lärarperspektiv 

Utvecklar lärarna sina arbetssätt torde det leda till att det i slutänden blir eleverna som 
får en mer stimulerande undervisning och lärande miljö. Ett argument är att det är en 
fördel för eleverna i undervisningen om lärarna kan lyfta fram varandras kompetenser 
(p.5), men då krävs att kollegiet är villigt att lyfta fram olikheterna. Enligt en studie 
Larsson73 genomfört visade det sig att lärarna i studien ansåg att det inte enbart är 
genom samtal som kompetenser och erfarenheter synliggörs. Lärarna ansåg att de får 
kunskap om varandras kompetenser bäst genom att se varandra i 
undervisningssituationer. Dessa situationer kan tolkas ur ett utvecklingsekologiskt74 
perspektiv som testsituationer. Personens handlande kan påverkas om denne upplever 
situationen som en test det vill säga en icke autentiska situation vilket i sin tur kan 
påverka handlandet och därmed resultatet.  

En framförd omständighet emot arbetslag ur ett lärarperspektiv är att det kan bli rörigt 
för eleverna om för många pedagoger är inblandade i undervisningen (p.1, p.3, p.6). En 
förutsättning för att få en helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling är att man som 
enskild lärare ansvarar för hela moment i undervisningen (p.4). Bronfenbrenner75 
påpekar vikten av att eleven och pedagogen har en bra relation för att eleven ska kunna 
utvecklas optimalt. Vygotskij76 menar att läraren ska vara kompetent och behärska det 
ämne väl som denne undervisar i. Vidare menar författaren att man som lärare 
konstruerar miljöer för lärande och dessa kan variera med tanke på vad syftet är.   

7.2 Sociala argument för och emot arbetslag 
Nedan analyseras vad arbetet i arbetslaget kan ha för social betydelse för lärare och 
elever ur ett lärarperspektiv. Där används bl.a. Bronfenbrenners utvecklingsekologi 
Vygotskijs teori om lärande i syfte att tillföra förståelse för pedagogernas argument.  
 

Läraren i fokus 

Ett huvudargument som vi tolkat som social fördel är uppfattningen att arbetslaget kan 
fungera som ett stöd för varandra (p.1, p.2, p.3, p.5, p.6). En förutsättning för detta är att 

                                                 
73 Pär Larsson Förändringens villkor – en studie av organisatoriskt lärande och förändring inom skolan. 

Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. 2004. 

74 Bronfenbrenner 1979 

75 Bronfenbrenner 1979 

76 Vygotskij 1999a 
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det är viktigt att man kan känna sig trygg med sina kollegor i arbetslaget (p.5). 
Ohlsson77 skriver att lärare ofta söker sig till det invanda, det som känns tryggt. Med 
andra ord söker man sig kanske till folk man gillar och som arbetar likadant som en 
själv. Vidare menar författaren att detta kan försvåra utmaningar av det invanda, och 
arbetslaget kanske mer används till informationsspridning och informationsutbyte. 
Behovet av konsensus och en rädsla för konflikter kan enligt Ahlstrand78 resultera i att 
man inte tar tillvara på varandras olikheter och därmed går miste om chansen till 
utveckling i arbetet. Frågan är om behovet av trygghet medför att man undviker att 
utmana varandra?  

Samtidigt som lärare uppfattar att tryggheten är viktigt i arbetslaget har vi också 
uppfattat en önskan att inte alls arbeta i arbetslag (p.1). Skälet är för att det ska bli bra 
arbete så krävs det att man kommer bra överens inom arbetslaget, vidare argumenteras 
det att det ibland skulle vara lättare att få ”köra sitt eget race” (p.1). Svårigheter med att 
komma överens inom arbetslaget kan enligt Granström79 ha sin grund i att de olika 
yrkeskompetenserna som ingår i arbetslaget, t.ex. fritidspedagog, lärare och 
förskollärare, har olika kunskapssyner och elevsyner.  

Ett argument för att arbetet i arbetslagen ska fungera är att lärarna inom arbetslaget har 
en likvärdig värdegrund (p.1, p.3, p.4, p.6). Även detta skriver Granström80 om han 
menar att olika yrkeskompetenser kan leda till olika inställningar om yrkesetik gentemot 
kollegor och elever. Samtidigt är ett huvudargument att olika kompetenser är önskvärda 
inom arbetslaget. Vi har tolkat pedagogerna i intervjuerna som att kompetenser handlar 
om ämneskunskap i huvudsak. Å andra sidan anser alla att man ska ha likvärdig 
värdegrund och förhållningssätt gentemot kollegor och elever. Vilka möjligheter finns 
det för att ett integrerat arbetslag kan ha ett gemensamt förhållningssätt och värdegrund? 
Varför vill man lära av varandras ämneskompetenser och inte varandras 
förhållningssätt?  

 

Eleven i fokus ur ett lärarperspektiv 

En social fördel är att fler vuxna har möjlighet att se eleverna (p.3, p.1). Är fördelen att 
de kan se eleverna i flera olika miljöer kan man förstå detta med hjälp av 
Bronfenbrenner.81 Han menar för att förstå och kunna analysera utvecklingen hos en 
elev behöver man se till närmiljöerna och relationerna dem emellan. På så vis kan ett 
arbetslag där det ingår pedagoger från olika miljöer få en helhetsbild av eleven. Är 
fördelen att fler vuxna ser eleven i ett sammanhang och att resultatet blir att man får en 
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79 Kjell Granström Tid ledning och organisation för det integrerade arbetslaget. I Birgitta Lidholt, Kjell Granström 
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bredare bild av situationen kan man förstå detta med hjälp av det sociokulturella 
perspektivet82 där den primära analysen sker genom samspelet mellan handling och 
kontext d.v.s. miljön påverkar individers handlande.  

Ett argument ur ett lärarperspektiv är att tryggheten hos eleverna kan öka om det finns 
fler vuxna att vända sig till (p.6). Här associerar vi till Bronfenbrenner. Han menar att 
det är nödvändigt att eleverna får bygga upp en relation till en stabil personalstyrka så 
att relationerna kan utvecklas.83 Ur ett lärarperspektiv kan det ses som en social nackdel 
att alla elever inte klarar av att lära känna alla nya människor när de börjar 6-
årsverksamheten. Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär vi oss med hjälp av 
andra. Sett ur detta perspektiv ger denna organisationsform oss fler möjligheter till att 
möta andra människor. Vilka förutsättningar finns för pedagogiska vinster utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande om eleverna är otrygga och inte utvecklas enligt ett 
utvecklingsekologiskt perspektiv? 

Ett annat argument är att när man arbetar i arbetslag får man möjlighet att lära känna 
elevers föräldrar på ett annat sätt eftersom man följer eleverna en längre tid. Dessa 
tankar associerar vi till utvecklingsekologin84 där kunskaperna om en elevs närmiljöer 
är väsentliga för analysen på mesonivå.  

7.3 Organisatoriska argument för och emot 
arbetslag 
Resonemanget nedan berör tankarna om att få frihet från ledningen och den ökade 
arbetsbelastningen för pedagogerna. Samt vad organisationen arbetslag och 
organiseringen av elevernas undervisning kan få för negativa och positiva följder för 
eleverna ur ett lärarperspektiv.  
 

Läraren i fokus 

En organisatorisk fördel med arbetslag är att arbetslagen får en stor frihet från ledningen 
(p.1). Samtidigt argumenteras om att arbetslagen får för stor frihet och att 
arbetsbelastningen ökar, vid problem kan svar som ”lös det inom arbetslaget” 
förekomma från ledningen (p.1, p.2, p.4). Granström85 pekar på att det finns en risk att 
arbetslagen kan börja formulera egna mål för verksamheten och helhets tänkandet på 
skolan kan försvinna om arbetslaget får för mycket frihet. Scherp86 menar att lärarna 
han intervjuat för sin avhandling upplever att skolledare inte har tillräcklig kunskap om 
lärarnas vardagsverksamhet. Skulle författarens förhållande som han påpekar kunna 
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ligga till grund för uttrycket ”lös det inom arbetslaget”? Man skulle kunna förstå detta 
som att även om det är bra med eget ansvar behöver man fortfarande stöd från 
ledningen. 

En organisatorisk nackdel är att arbetsbelastningen ökar för lärare. Orsaken är att det är 
fler att samverka och samplanera med detta kan leda till att det blir svårt att få 
mötestiden att räcka till (p.2, p.3). Blossing87 menar att arbetsbelastningen för lärare har 
ökat till följd av att fler arbetsuppgifter har delegerats från ledningen. Forskning visar 
att mötestiden används till verkliga problem om organisationen är mer 
lagarbetspräglad.88 För att en lagarbetsmodell ska gälla enligt Granström89 ska 
verksamheten styras av aktuella problem och uppgifter. Samtidigt ser vi att uppgifter 
kommer från ledningen och delegeras ner enligt den hierarkiska modellen90. Detta är ett 
exempel på att skolor inte har renodlade organisationsformer. Vidare menar författaren 
att remisser ges större utrymme på mer hierarkiskt präglade skolor.  

 

Eleven i fokus ur ett lärarperspektiv 

Ytterliggare en organisatorisk fördel är att man kan ha eleverna i mindre grupper (p.4, 
p.6). Argumentet är att man då kan både hjälpa elever som behöver extra hjälp och både 
få mer arbete gjort under dessa stunder. Vid en tillbakablick på läroplanerna var det just 
detta som var tanken från början med arbetslag. I Lgr 8091 fokuseras dock 
arbetsenheterna som en grund till att kunna arbeta med elever i92 svårigheter i mindre 
grupper.  

Ett organisatoriskt argument emot arbetslag ur ett lärarperspektiv angående samarbetet 
emellan yngre och äldre elever, är att de äldre eleverna senare under dagen inte får vara 
ifred. (p.2) Både det sociokulturella93 och det utvecklingsekologiska94 perspektivet 
förespråkar att delta i olika aktiviteter och organisationer både för lärandet och både för 
utvecklingen. Samarbetet klasserna emellan ger många fördelar men som framkommit 
kan de äldre elevernas integritet komma att utsättas för påfrestningar. Som redan 
påvisats menar Ahlstrand95 att olika yrkeskategorier har olika syn på yrkesetiken, detta 
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kan kräva samverkan personalen emellan för att i detta fall komma fram till en 
gemensam värdegrund.   

7.4 Skolutveckling 
Två pedagoger (p.2, p.3) har nämnt att det på skolan finns skolutvecklingsgrupper. Men 
ingen har angett att vinster med arbetslagen skulle kunna vara skolutveckling. Vi har 
uppmärksammat i litteraturen96 att arbetet i arbetslag skulle kunna leda till 
skolutveckling. Blossing97 menar att även om skolor arbetar effektivt med arbetslag och 
lyckas utveckla dessa så behöver inte det leda till att arbetslagen åstadkommer en 
förbättring av den pedagogiska verksamheten. Istället för att utveckla nya pedagogiska 
arbetsmetoder förbättras den redan existerande pedagogiska verksamheten.  

Colnerud och Granström98 menar samtidigt att skolutveckling uteblir på grund av att 
lärare inte har ett utvecklat metaspråk. Ett sådant språk skulle enligt författarna vara 
betydelsefullt för pedagogiska dialoger mellan skolledning och lärare och mellan 
skolforskare och lärare. Zeichner99 belyser reflektionens betydelse för skolutveckling. 
Författarens studier visar på att lärarutbildningar i USA inte i tillräckligt hög grad 
utvecklar redskap för reflektion hos sina lärarstudenter. Vidare tror författaren att hans 
resultat även är jämförbara i andra länder. Munkhammar100 menar att den förväntade 
förändringen som pedagoger står inför är de oftast både omedvetna om att de ska 
genomföra och både omedvetna om vad den ska bestå av.  

8 Diskussion 
Tanken med denna c-uppsats har varit att synliggöra uppfattningar och argument för 
arbetslag med hjälp av intervjuer av pedagoger och litteraturstudier. Den 
bakomliggande orsaken är att vi upplever att det på många skolor anses som en 
självklarhet att arbeta i arbetslag.  

På frågan ställd till pedagogerna om varför de arbetar i arbetslag blev svaren diffusa 
exempelvis fick vi svar som att den organisationsformen fanns redan när jag började på 
skolan eller att de inte visste. Är det kanske så självklart för pedagogerna att de inte 
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reflekterar över det? Är det självklart för ledningen att organisera verksamheten på 
skolorna i arbetslag, men inte för pedagogerna? Ligger det närmare till hands för 
pedagogerna att reflektera över såväl fördelar som nackdelar med arbetslag men inte för 
ledningen? Det kan förklara missbelåtenheten med delegeringen av arbetsuppgifter från 
ledningen till pedagogerna. Vi kan däremot få en viss antydan till vad pedagogerna ser 
som syftena med hjälp av deras resonemang om fördelarna med arbetslag.  

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv skulle det kunna vara självklart med integrerade 
arbetslag. I syfte att kunna ta till vara på allas kompetenser så att alla kan undervisa i det 
ämnet som de har mest kunskaper i. 

8.1 Utvecklingsmöjligheter 
Mycket av forskningen vi studerat har visat att arbetslagen skulle kunna användas till så 
mycket mer än vad de i dag gör. Exempelvis belyser forskningen skolutveckling och 
yrkesspråk som ett resultat av ett fungerande arbetslag. Avsaknaden av forskning som 
belyser arbetslagen positivt kan bero på att vi inte lyckats hitta den eller på grund av att 
det inte finns någon forskning eller att forskningen fokuserar på det problematiska. Det 
innebär dock inte enligt oss att fungerande arbetslag inte existerar. Majoriteten av 
pedagogerna vi intervjuat är positiva till deras arbetslag och ger uttryck för detta. Det är 
enligt vår mening upp till varje skola att avgöra syfte och mål för arbetslagen. Om 
skolutveckling är ett av målen med arbetslagen hur stort ansvar ska då läggas på varje 
enskilt arbetslag och hur mycket ska vara en angelägenhet för skolan i stort? 

Både i litteraturen och i intervjuerna har det framkommit att en fördel med arbetslag är 
att det ges möjlighet att lära av varandra. Det kan vara värt att fundera över vad det är 
man ska lära av varandra? Ska vi lära oss av varandra för egen vinnings skull? Ska vi 
lära oss av varandra för att vi i arbetslaget ska få en samsyn på kunskap? Vilken 
kunskap är viktig? Värderas någons kunskap högre än någon annans? Vad är gemensam 
kunskapssyn?  

Majoriteten av pedagogerna ger uttryck för behov av mer mötestid, syftena varierar 
dock från mer planeringstid till mer tid för tolkning av begrepp. Samtidigt anser flertalet 
att de befintliga mötena behöver utvecklas såsom strukturering, användning av tid och 
syften. Syftena avgör vilken förståelse eller kunskap som ska utvecklas under mötena. 
Alla har olika utgångspunkter beroende på vilken yrkeskategori de tillhör. Om syftena 
med arbetslagsmötena blir tydligare för alla deltagare och talutrymmet disponeras väl 
kanske behovet av mer mötestid minskas och på så vis undviker man att ta tid från den 
befintliga skolverksamheten. 

8.2 En skola för alla? 
Enligt det sociokulturella perspektivet handlar människor i sociala praktiker, ändras 
miljön ändras beteendet. Vygotskij101 menar också att man handlar olika beroende på 

                                                 
101 Vygotskij 1999a 
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vilken praktik man befinner sig i. I skolan skulle detta enligt oss kunna innebära att 
elever gör saker som omgivningen kräver av dem. När kunskap om eleven sätts i ett 
sammanhang ur ett sociokulturellt perspektiv eller när det relateras till närmiljöerna ur 
ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan man förstå elevens agerande. På så vis kan man 
få en helhetssyn av eleven. Om man inte relaterar till sammanhanget eller närmiljöerna 
utan ser eleven som bärare av problemet kan detta då leda till att det finns en risk för 
förväntningar på elevens beteende? Vilket i sin tur kan leda till självuppfyllande 
profetior. Skulle det underlätta för eleverna att bryta sig ur roller om inte fritids och 
skola var integrerade? Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv går man kanske då miste 
om analysen på mesonivå. Detta sätt att se saker ur två olika perspektiv ställer krav på 
en medvetenhet eftersom alla val man gör inom skolan innebär att man väljer bort något 
annat. Enligt vår uppfattning innebär det att de organisatoriska valen man gör för en 
skola måste vara välgrundade och problematiserade utifrån lärande- och 
utvecklingsteorier.  

I resultatet och analysen har vi nämnt att vår undersökning har visat att ur ett 
lärarperspektiv passar arbetslagsorganisationen inte alla elever. För en del elever blir det 
svårt att anpassa sig till de många nya mötena med människor varje dag. Skolgången 
kan bli en jobbig del för dessa elever. I Lpo94102 går bl.a. att läsa att lärare ska arbeta 
för att: varje enskild elev och alla elever ska utveckla vissa kunskaper eller andra 
färdigheter. På Lärarhögskolan har vi i kurser diskuterat begreppet ”en skola för alla”. 
Eftersom arbetet i arbetslag enligt lärarna själva inte gynnar alla elever, kan vi ställa 
frågan om vi har en skola för alla. Ett dilemma är att väljer man att på skolan arbeta i 
arbetslag, väljer man samtidigt bort något annat som eventuellt skulle ha passat bättre 
för en del elever. 

8.3 Metoddiskussion 
Skolutvecklingen var inget vi själva funderade över innan vi började med vår 
undersökning. Därför har vi inte heller frågat om det i våra intervjuer. Denna fråga har 
uppmärksammat ju mer litteratur vi har läst inom området. Likväl har vi inte på alla 
ställen i intervjuerna fördjupat oss med hjälp av följdfrågor i det resonemang som 
pedagogen fört. Därför har vi inte heller fått fram något specifikt syfte och inte då 
kunnat kategorisera dessa fördelar eller nackdelar. Intervjuerna har genomförts var för 
sig vilket kan bidra till att intervjuerna har blivit olika. Vår individuella förförståelse har 
gjort att vi har fördjupat oss på olika områden under intervjuerna. Det har gett oss en 
bredd men samtidigt kan materialet ha blivit mer svårhanterligt. 

Resultaten av våra intervjuer påverkas enligt Kvale103 av bl.a. vårt kunnande inom 
området. Just detta har vi uppmärksammat under våra litteraturstudier som har fortgått 
under hela arbetet. Ju mer vi har läst ju mer frågor har väckts. Dessa kunskaper har 
bidragit till våra tolkningar av intervjuerna.  

                                                 
102 Lpo 94 

103 Kvale 1997 
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9 Slutord 
Denna undersökning har gett oss en förståelse för hur komplext arbetet i arbetslag är. Vi 
har även uppmärksammat att det oftast finns minst två perspektiv på att förstå arbetslag. 
Detta är en viktig aspekt, väljer man att i detta fall använda sig av arbetslag kanske man 
väljer bort något som skulle ha passat någon annan elev bättre. Detta är viktigt att vara 
medveten om.  

10 Framtid 
Eftersom mycket i litteraturen har handlat om vad som behövs för att arbetslagen ska 
bidra till skolutveckling, skulle det vara intressant att forska om vad arbetslagen har för 
delaktighet i skolutvecklingen? Det skulle även vara intressant att forska om vad det är 
lärarna lär sig av varandra inom arbetslaget, vad är kunskap lärare emellan? Detta 
eftersom att byta idéer och lära sig av varandra hade en framträdande roll i intervjuerna. 
Vilka olika sorters pedagogiska, sociala och organisatoriska uppfattningar finns? 
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Bilaga 1 
 
Stockholm 2006-11-02 
Hanna Eriksson  
Jeanette Öström 
 
 

Till Dig som deltar i vår intervjuundersökning. 
 

 
Syftet med vår intervjuundersökning är att få en bild över hur arbetet i arbetslaget 
uppfattas av lärare, vilka fördelar och/eller nackdelar man kan se. Intervjuerna kommer 
att användas som material till den c-uppsats vi skriver vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Intervjuerna kommer inte att presenteras i sin helhet, inte heller kommer information 
som identifierar Dig som intervjuperson att redovisas. På så vis skyddas Din identitet 
och integritet.  
 
Vi skulle vara tacksamma om Du inför intervjun funderar över: 
Hur arbetet i ert arbetslag ser ut? 
Vilka fördelar och/eller nackdelar ser du med att arbeta i arbetslag? 
 
Intervjun kommer att pågå ungefär 45-60 minuter. 
Bandspelare kommer att användas och vi kommer att spela in intervjun.  
 
Vi uppskattar Din medverkan. 
 
Med vänlig hälsning  
Hanna Eriksson & Jeanette Öström 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Berätta om ditt arbetslag  
Hur många är ni? 
Har ni gått någon arbetslagsutbildning? 
När träffas ni? Var? 
 

      2.   Vad är syftet med arbetslaget?  
Använder ni arbetslaget till undervisningen? 

            Hur samarbetar ni kring elevernas skoldag? 
Vilka fördelar kan du se med att ni arbetar med arbetslaget som ni gör? 
Finns det några nackdelar? Om ja, vilka? Beskriv dessa. 
Finns det några fler samarbetsområden du tycker arbetslaget skulle kunna 
användas till? Beskriv dessa. 

        
3. Hur kommer det sig att ni arbetar i arbetslag?  

Var ni delaktiga i beslutet?/Hur tänkte du då? 
Vilken betydelse/konsekvenser tror du att detta arbete får för lärare? 

 
4. Hur uppfattar du att dina kollegor upplever arbete i arbetslaget? 

Hur tror du eleverna uppfattar ert arbete i arbetslag? 
            Tror du att eleverna har fördelar av att ni arbetar i arbetslag? 
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